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Útdráttur 

Fall fjárfestingabankans Lehman Brothers í september 2008 hrinti af stað verstu krísu síðan 

Kreppan mikla reið yfir heimsbyggðina á síðustu öld. Það var þessi margsagða setning sem 

varð til þess að skýrsluhöfundi þótti áhugavert að leggja þessar tvær krísur að jöfnu út frá 

módeli Kindleberger/Minsky um fjármálalegt ójafnvægi og skoða í leiðinni hvað veldur því 

að hlutirnir endurtaka sig þrátt fyrir bitra reynslu. Það var gert með því að skoða hagþróun á 

milli krísanna tveggja.  

Frá einni hnattrænni krísu til þeirrar næstu hefur mikið vatn runnið til sjávar, þau viðhorf sem 

mögnuðust upp eftir Kreppuna miklu um regluvæðingu fjármálakerfisins koðnuðu að miklu 

leiti niður ásamt þeim reglum sem settar voru í kjölfarið á henni. Nú eru svipuð viðhorf uppi 

og voru ríkjandi eftir að Kreppan mikla hafði gengið yfir og því ljóst að sagan er að miklu 

leiti að endurtaka sig.  

Niðurstöður benda til þess að sagan endurtaki sig og að þetta sé vissulega versta krísa sem 

hinn hnattræni efnahagsheimur hefur gengið í geng um frá lokum Heimstyrjaldarinnar síðari. 

Margt er svipað í aðdraganda og afleiðingum krísanna tveggja þó lærdómurinn frá þeirri fyrri 

geri afleiðingarnar krísunnar í dag eru hvergi nærri eins skelfilegar og afleiðingar Kreppunnar 

miklu.  

 

Lykilorð: Fjármálakreppur, peningamálastefna, gullviðmið, fjármálastöðugleiki. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er síðasti áfangi í skemmtilegu og krefjandi námi sem skýrsluhöfundur hóf við 

Háskólann á Bifröst sumarið 2008. Margt í efnahagslífinu hefur breyst síðan námið hófst og 

má segja að það hafi tekið nokkuð mið af þeim breytingum.   

Strax í upphafi náms fór áhuginn að hallast að þróun hagssveiflna og eru kreppur og 

fjármálaáföll skýrsluhöfundi oft ofarlega í huga. Því þótti upplagt að skoða tvö stærstu 

fjármálaáföllin sem orðið hafa til þessa á tímum hnattvædda fjármálamarkaða.  

Ritgerð þessi er hugsuð sem gagnrýnt innlegg inn í umræðu um hagsögu og fjármálaáföll á 

tímum hnattvæðingar.  
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1 Inngangur  

Alla tíð hefur hjarðhegðun, bólur og kreppur verið viðloðandi frjáls viðskipti með vörur og 

þjónustu. Þegar þessi orð eru skrifuð er fyrsta heimskrísan, síðan Kreppan mikla hófst 1929, 

að ganga yfir flest hagkerfi heimsins. Það sem einkennir bólur og kreppur er hversu líkar þær 

eru og hvað efnahagsaðstæður eru svipaðar þegar bólur myndast og springa með tilheyrandi 

samdrætti.  

Algengt viðkvæði fræðimanna er að núverandi kreppa sé sú versta síðan Kreppan mikla reið 

yfir heiminn á fjórða áratug síðustu aldar. Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða hvort að sú 

fullyrðing sé réttmæt. Rannsóknarspurningin er þessi: eru þessar tvær fjármálakrísur 

samanbærilegar? Skoðuð er þróun þessara tveggja krísa, hvernig heimsbyggðin komst út úr 

Kreppunni miklu og hvernig var brugðist við í kjölfar hennar. Við samanburðinn mun ég bera 

þessar tvær krísur saman út frá fimm þátta líkani hagfræðinganna Charles Kindleberger og 

Hyman Minsky.  

Tímasvið ritgerðarinnar spannar yfir rúm hundrað ár eða alla 19 öld og endar með umfjöllun 

um krísuna 2007 - 2010. Ritgerðin hefst með umfjöllun um aðdraganda Kreppunnar miklu og 

fyrirkomulag peningamála og ríkjandi hagfræði á þeim tíma. Þróunin eftir Kreppuna miklu er 

lýst, hvernig fjármálakerfið er regluvætt og hvernig nýtt fyrirkomulag peningamála og 

alþjóðaviðskipta er innleitt með Bretton Woods samningnum. Engilsaxneskri hagsögu er fylgt 

eftir og  breytingum á viðhorfum og kenningum raktar með heimildum fræðimanna á sviði 

hagfræði og fjármála. Fjallað er um það nútíma umhverfi fjármála og alþjóðaviðskipta með 

tilliti til þeirra breytinga sem átt hefur sér stað á undanförnum árum. Samantektin er ekki 

tæmandi en er áhugaverð í samhengi hlutanna og sér í lagi ef tekið er tillit til þess hvernig 

krísur virðast vera algengari með árunum frá lokum Kreppunnar miklu. 

Þegar hlutirnir eru skoðaðir út frá samhengi sögunar og út frá fyrrgreindum módelum og þrátt 

fyrir að hver krísa hafi sín séreinkenni virðist franska máltækið, því meira sem eitthvað 

breytast, því meira er það eins, eiga vel við.  
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2 Fjármálakreppur  

Fjármálakreppur eru flókin fyrirbæri sem fylgt hafa manninum í gegnum söguna. Þeim hefur 

fjölgað verulega á síðustu áratugum og kannski ekki að furða. Bólur myndast þegar oftrú á 

tilteknum þáttum hagkerfisins endurspeglast í ósjálfbærri verðhækkun. Fólk kaupir en áttar 

sig ekki fyrr eða síðar á því að verðið stenst ekki og örvænting grípur um sig. Allir rjúka til og 

hlaupa út um sömu hurðina, en fáir sleppa út. Í kjölfarið á sér stað samdráttur með tilheyrandi 

atvinnuleysi og verðhjöðnun. Ósjálfbærar bólur eru þekktar í sögunni, t.d. South-sea bólan í 

Bretlandi, túlípana bólan í Hollandi og fleiri. Frá því hlutabréfamarkaðir komu til skjalanna 

hafa ósjálfbærar hækkanir og hjarðhegðun orðið hluti af raunveruleika verðbréfaviðskipta.  

Samdráttarskeið er hluti af hagsveiflunni og er nú skilgreindur hluti markaðshagkerfisins. 

Efnahagslegt líkan fjármálakreppu byggir á þensluskeiði sem leiðir af sér bólu, húsnæðis- og 

eignabólu, er síðan springur og leiðir af sér kreppu. Charles P. Kindleberger bendir á að á 

fyrstu árum nítjándu aldar voru kreppur algengar og skullu á með um 10 ára milli bili (1816, 

1826, 1837, 1847, 1857, 1866), en eftir það urðu þær með lengra millibili (1873, 1907, 1921, 

1929) tímabilið eftir 1970 er síðan einstakt í fjármálasögunni hvað óstöðugleika varðar 

(Kindleberger og Aliber, 2005).  

Hyman Minsky lagði fram módel um hvernig kreppur myndast og þróast. Í módelinu skýrir 

Minsky sveifluaukandi þróun lánsfjár sem eykst í uppsveiflu og dregst saman í samdrætti. Á 

uppgangstímum eru fjárfestar almennt bjartsýnir um framtíðina og sjá hagnaðarvon í hinum 

ýmsu fjárfestingum sem leiðir til aukins vilja til að taka lán. Samhliða dregur úr áhættumati 

lánveitandans á einstaka eignum og einnig almennu áhættumati þannig að viljinn til 

lánveitinga eykst. Þetta á einnig við um fjárfestingar sem virtust áhættusamar áður en 

uppgangurinn hófst. Minsky bendir á mikilvægi hegðunar skuldsettra lántakenda í þessu ferli 

og sér í lagi þeirra sem skuldsetja sig til að kaupa fasteignir, hlutabréf eða hrávöru í von um 

skammtímagróða. Þegar hagkerfið fór að hægja á sér minnkaði bjartsýni fjárfesta og þeir urðu 

varari um sig. Samtímis fjölgaði greiðsluföllum og lánveitendur urðu enn varari um sig. 

Minsky telur að sveifluaukandi eðli lánsfjármagns, sem á til að aukast stórlega í uppsveiflu og 

dragast mikið saman í samdrætti, leiði til veikburða fjármálaskipulags sem auki verulega 

hættuna á fjármálakreppum (Minsky H. P,. 1986).
 

Hvati fjárfestanna er að skammtíma-verðhækkanir á þessum eignum eru meiri en 

vaxtakostnaður af lánum sem tekin eru vegna kaupanna. Þetta gengur á meðan hagkerfið er í 
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uppsveiflu og eignaverð að hækka. Hins vegar munu einhverjir af þeim sem fjármögnuðu 

eignakaupin með lántöku sjá fram á að ávöxtun er jafnvel lægri en vaxtakostnaðurinn þegar 

hagkerfið kólnar og munu því margir þeirra selja í óðagoti (Kindleberger og Aliber, 2005). 

2.1 Módel fjárhagslegs óstöðugleika  

Módel Minsky (1957, 1986, 1992) um fjárhagslegan stöðugleika (Financial instability 

hypothesis, FIH)   byggir m.a. á almennu kenningunni (e. General theory 1930) sem John 

Maynard Keynes lagði fram og þeim mikla raunsamdrætti sem átti sér stað á tímum 

Kreppunnar miklu. Kenningin byggir einnig á framboðskenningu fjármagns sem sett var fram 

af Joseph Schumpeter (1934). Meginþættir kenningarinnar byggja á framsetningu Minsky um 

nútíma- og framtíðarfjármagn og hvernig háttsemi lántakanda hafi áhrif á framgöngu 

hagkerfisins. Nútímafjármagnið fari í að greiða fyrir aðföng og tæki til framleiðslu, en 

framtíðarfjármagnið sé hagnaðurinn af framleiðslunni. Lántaka í fjármála- og bankakerfinu 

þurfi að fara í fjárfestingar í nýsköpun framleiðsluþátta og nýju framleiðsluþættirnir verði að 

skapa jákvætt núvirði framtíðarfjármagnsins. Skipulag fjárfestinga í kerfinu er byggt upp á 

þremur einingum; vogaðri fjárfestingareiningu (e. Hedge), spákaupmennsku (e. Speculation) 

og svindli (e. Ponzi).  

 Voguð fjárfestingareining uppfyllir allar umsamdar greiðslur með eigin fjárflæði. Því 

hærra sem hlutfall eiginfjár er í fjármagnsuppbyggingunni, því líklegra er að hún sé 

voguð fjármálaeining. Ríkisstjórnir með fljótandi skuldir, fyrirtæki sem gefa út 

fljótandi skuldabréf og bankar eru yfirleitt vogaðar einingar. 

 Spákaupmennsku-fjárfestingareining getur staðið við greiðslur á rekstrarreikningi, 

þrátt fyrir að geta ekki greitt af höfuðstól með eigin tekjustreymi. Slíkar einingar þurfa 

að velta áfram eigin skuldum (gefa út nýjar skuldir til að eiga fyrir þeim sem komnar 

eru á gjalddaga).  

 Svindleiningar (e. Ponzi units) hafa ekki nægjanlegt greiðslustreymi frá starfseminni, 

hvorki upp í greiðslu höfuðstóls né vaxta. Slíkar einingar geta selt eignir eða tekið lán. 

Þær taka lán eða selja eignir til að borga vexti og jafnvel arð af hlutabréfum sínum. 

Afleiðingin verður að eigið fé einingarinnar lækkar og þrátt fyrir auknar skuldir er 

ekki verið að auka framtíðartekjustreymið. Eining sem notar svindl fjármögnun lækkar 

það öryggisviðmið sem býðst þeim sem fjármagna skuldir einingarinnar. Einungis 

hækkandi eignaverð getur haldið svindl fjármögnun gangandi. 
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Það hefur sýnt sig að ef voguð fjármögnun er ríkjandi getur hagkerfið náð jafnvægi. Á móti 

kemur að því hærra sem hlutfall spákaupmennsku og svindlfjármögnunar er, því líklegra er að 

hagkerfið einkennist af ójafnvægi sem stöðugt magnast upp í kerfinu.  

Fyrri kennisetningin í FIH er að hagkerfið búi við fjárhagsskipulag þar sem ríkir stöðugleiki 

og fjárhagsskipulag þar sem ríkir óstöðugleiki. Seinni kennisetning FIH er að eftir langt 

góðærisskeið verði hliðrun frá fjárhagslegum samskiptum sem stuðla að jafnvægi til 

fjárhagslegra samskipta er stuðla að ójafnvægi í kerfinu.  

Á tímum ríkjandi góðæris virðist fjárhagsleg uppbygging kapítalísks hagkerfis færast úr því 

að vogunar fjármögnunareiningar séu ríkjandi yfir í fjárhagslega uppbyggingu þar sem stór 

hluti kerfisins byggir á einingum spákaupmennsku og svindlfjármála.  

Ef hagkerfi byggir að veigamiklum hluta á spákaupmennsku fjármálaeiningum, hagkerfið 

staðsett í hækkunarfasa (e. Inflationary state) og yfirvöld að reyna að vinna bug á verðbólgu 

með peningalegu aðhaldi, munu spákaupmennskueiningarnar þróast í svindleiningar og virði 

þeirra svindleininga þurrkast út. Þar af leiðir að fjármálaeiningar sem ekki eru með öruggt 

sjóðstreymi þurfa að taka stöðu með því að selja eignir. Sú þróun leiðir mjög líklega af sér 

algert hrun í eignaverði.  

FIH módelið byggir ekki á athugun á utanaðkomandi áföllum á hagsveiflur. Módelið gerir ráð 

fyrir að þróun hagsveiflna samanstandi af innra afli kapítalíska hagkerfisins og því eftirlits- og 

lagakerfi sem ber að halda kerfinu starfandi innan skynsamlegra marka (Minsky H. P., 1986, 

1992).  

2.2 Alþjóðlegt samhengi 

Kindleberger (2005) útfærir módel Minsky yfir á víðara svið. Minsky módelið greinir þróun á 

framboð lánsfjármagns í einu landi, en staðreyndin er hins vegar sú að bjartsýni og uppgangur 

breiðist gjarnan út á milli landa með ýmsum leiðum. Þetta kom í ljós í bólunni í Japan á 

níunda áratug síðustu aldar. Einn af drifkröftum útbreiðslunnar milli landa er hagnaðarvon. 

Hún sér til þess að verðhækkun á ákveðnum vöruflokki í tilteknu landi leiði til sams konar 

verðhækkana á mörkuðum annarra landa. Módelið gerir ráð fyrir að utanaðkomandi áfall 

dynji á fjármálakerfinu og orsaki að verð hækki í einum kima hagkerfisins en lækki á móti í 

öðrum.  



14 

Mynd 1: Fimmþætt skipting Kindleberger á Minsky módelinu 

 

 

 

Heimild: Kindleberger 2005;  
http://thefrugalplain.blogspot.com/2009/11/kindleberger-minsky-anatomy-of-bubble.html  

Kindleberger skiptir kreppuviðbrögðum upp í fimm þætti: Umskipti, uppgang, alsnægtir, 

kreppu og fráhvarf.  

1. Áfall á sér stað sem veldur umskiptum og nýrri hagnaðarvon. Áfallið getur komið til af 

mörgum ástæðum t.d., upphafi eða enda stríðs, tæknibreytingum, óvæntum 

fjárhagslegum atburði (afregluvæðing fjármálareglna) eða óvæntri breytingu á 

peningamála- eða skattastefnu. Bjartsýni ríkir og fyrirtæki fá lánað fjármagn til að taka 

þátt í þessari nýju hagnaðarvon. Veigamikill þáttur í áfallinu er olli umskiptum í því 

viðskiptaumhverfi sem var við lýði í Bandaríkjunum á öðrum áratug síðustu aldar var 

hröð tækniþróun m.a. í bílaiðnaði og samgöngum ásamt rafmagns- og símavæðingu 

heimila. Breytingarnar ollu miklum umskiptum í flæði fólks og upplýsinga milli 

landshluta og landa. Svipuð umskipti áttu sér stað á níunda áratugnum þegar bylting 

varð í upplýsingatækni með tilkomu Internetsins. Ef áfallið er nægilega umfangsmikið 

smitast það út til fleiri en eins hluta hagkerfisins (Kindleberger og Aliber, 2005).  

2. Uppgangurinn kemur til vegna þess að lánsfé í umferð hefur aukist. Hækkandi 

eignarverð stuðlar að hækkun á veðrými og bankar lána meira. Starfandi bankar lána 

meira á uppgangstímum auk þess sem nýir bankar eru stofnsettir. Viðleitni nýju 

bankanna við að öðlast markaðshlutdeild getur orðið til þess að auka enn frekar á 

lánsfé í umferð. Aukin eftirspurn eftir neysluvörum af ýmsum toga þrýstir markaðs- 

Umskipti

Uppgangur  

AlsnægtKreppa 

Fráhvarf  

http://thefrugalplain.blogspot.com/2009/11/kindleberger-minsky-anatomy-of-bubble.html
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og eignarverði enn frekar upp. Hækkandi markaðsverð hvetur til frekari fjárfestinga og 

fleiri vilja taka þátt. Almenn jákvæðni og hækkandi verð leiðir til aukinnar 

þjóðarframleiðslu sem aftur hvetur til frekari fjárfestinga og þjóðarframleiðsla eykst 

enn frekar.  

3. Samkvæmt Minsky er líklegt að alsnægt grípi um sig á þessu stigi. Fjárfestar kaupa 

vörur og eignir til að hagnast af verðhækkunum á þessum tilteknu eigna- eða 

vöruflokkum. Stjórnvöld taka eftir því að eitthvað sérstakt er að eiga sér stað í 

hagkerfinu og þrátt fyrir að vera meðvituð um bólur og krísur fyrri ára kemur upp 

viðkvæðið ,,núna er þetta öðruvísi“ og þau leggja fram umfangsmikil rök fyrir þeim 

málstað. Fjármálakerfið verður sífellt viðkvæmara. Bankar og lánastofnanir krefjast 

ekki nægrar umbunar fyrir áhættu og eru að sama skapi líkleg til að ofmeta veðhæfi 

eigna vegna ofur bjartsýni. Þetta gefur fjárfestum aukið svigrúm til spákaupmennsku. 

Áframhaldandi uppgangur leiðir af sér aukna spákaupmennsku, þar sem sífellt fleiri 

kaupa eignir til þess eins að hagnast á væntum verðhækkunum. Í árferði alsnægta er 

hætt við því að fleiri nýti sér mikið framboð fjármuna til þess að taka vogaðar stöður 

með verðhækkunum. Þeir taka lán fyrir stórum hluta kaupverðsins í von um að geta 

greitt af undirliggjandi lánum þegar eignin er seld og hagnaður innleystur. 

Alsnægtaástandið leiðir af sér mikla bjartsýni um stefnu hagkerfisins og 

framtíðarhagnað fyrirtækja sem hefur mikil áhrif á fyrirtæki sem starfa á sviði 

framleiðslu og dreifingu vara. Greiðslufall af lánum dregst saman og lánastofnanir 

bregðast við með því að minnka lágmarkskröfu um eigið fé á móti lántökunni. Þrátt 

fyrir að lántaka sé að aukast getur skuldahlutfallið
1
 verið að lagast vegna þess að 

eignarverð fer hækkandi og þar af leiðandi fer nettóvirði lántakanda hratt hækkandi. 

Hjarðhegðun eykst og lýsir Kindleberger (2005) því sem næst gerist sem ýktum 

kóngaleik, (e. follow the leader process) þar sem fólk og fyrirtæki sjá aðra hagnast og 

vilja hlut af hagnaðinum.
2
 Að sama skapi aukast áhættuskuldbindingar til stórra 

lántakenda þar sem lánastofnanir eru hræddar við að verða undir í harðnandi 

samkeppni. Sífellt fleiri einstaklingar og fyrirtæki sem ekki höfðu tekið þátt í 

spákaupmennskunni fara af stað í leit að hærri ávöxtun á fjármagnið sitt (Kindleberger 

og Aliber, 2005). Að hagnast hefur aldrei verið eins auðvelt, frasar eins og ,, allt sem 

                                                 

1
 Hlutfall skulda á móti eigin fé, (e. Debt to equity ratio).  

2
 Kindleberger lýsir því í bók sinni að fátt komi fólki í eins mikið sálfræðilegt ójafnvægi og að horfa upp á vin 

sinn verða ríkur, nema þá helst að horfa upp á óvin sinn hljóta sömu örlög.  
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ég snerti verður að gulli“, ,,Internetið hefur breytt fjármálaheiminum“ og ,,skulda-

afleiður hjálpa fjármálastofnunum að útrýma áhættu“, heyrast í þjóðfélagsumræðunni. 

Spákaupmenn í leit að hagnaði færa stöðu hagkerfisins úr eðlilegu yfir í manískt eða 

bóluhagkerfi. Bólur þýða í raun verðhækkanir á vörum, fyrirtækjum eða hvers konar 

eignum sem ekki eru tilkomnar vegna grunnþátta þeirra. Má þar nefna mikla hækkun í 

Kauphöll án þess að hagnaður fyrirtækja sé að aukast eða mikla hækkun á 

fasteignaverði sem hefur ekki aðra skýringu en aukna skammtíma eftirspurn.  

4. Slíkar hækkanir eru ósjálfbærar og halda ekki áfram til framtíðar. Fjárfestar átta sig á 

því að hækkanirnar geta ekki haldið áfram endalaust. Bólan springur að lokum og 

sjálfalandi kreppa hefst þar sem fólk og fyrirtæki vilja losa um lausafé, seljendur verða 

mun fleiri en kaupendur og verðhrun á sér stað (Minsky H. P., 1986). Í þeim tilfellum 

þar sem vogun var notuð til kaupa á hlutabréfum á hátindi uppsveiflunnar munu 

verðlækkanirnar setja mikinn þrýsting á efnahagsreikninga banka og lánastofnanna. 

Gjaldþrotum fjölgar hratt og verð fellur enn frekar.  

5. Fráhvarf er ástand þar sem bjartsýni og trú fjárfestana fer þverrandi og getur leitt til 

örvæntingarástands þar sem fjárfestar reyna allir að selja á sama tíma. Ástandið varir 

þar til þeir sjá að markaðir hafa yfirskotið á niðurleiðinni og kauptækifæri eru fyrir 

hendi. Mörkuðum er lokað eða lánveitandi til þrautarvara sannfærir fjárfesta um að 

nægt fjármagn verði til reiðu og verðfalli vegna lausafjárskorts ljúki. Trú og traust 

eykst jafnvel án þess að til komi mikil fjárútlát en loforðið eitt getur orðið til þess að 

minnka eftirspurn eftir lausafé. Hjól atvinnulífsins fara að smá saman að snúast hraðar 

á nýjan leik og bjartsýni eykst. Svipt er ofan af svikum og misferli og blórabögglar eru 

dregnir til ábyrgðar sem meginleikendur í fjármálakrísunni. Það takmark sem flestir 

þráðu í uppganginum og bólunni verður að háði og skömm, ásamt öllu og öllum sem á 

einhvern hátt tengdust því (Kindleberger og Aliber, 2005).   
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3 Fyrri hnattræna kreppan  

Það er trú manna að Kreppan mikla hafi markað þáttaskil í sögu hagfræðinnar og um leið nýtt 

upphaf þjóðhagfræðinnar. Flestir merkir hagfræðingar hafa á einn eða annan hátt útlistað 

fræðilegum skoðun sína á aðdraganda og áhrifum kreppunnar á hagkerfi heimsins. 

Skammvinn uppsveifla á þriðja áratug síðustu aldar, sem í raun hafði takmörkuð áhrif á 

heimsbyggðina, leiddi til þess að hlutabréf snarféllu árið 1929 og heimsviðskipti drógust 

verulega saman. Í kjölfarið fylgdi öngþveiti á fjármálamörkuðum og fjárfestar héldu að sér 

höndum, fyrirtæki og bankastofnanir fóru í gjaldþrot og hrun varð í viðskiptum. Efnahagsleg 

stöðnun og mikið atvinnuleysi olli því fyrirbæri sem allir þekkja sem Kreppuna miklu. Hér á 

eftir er greining á því ástandi sem ríkti í aðdraganda hennar og hvaða viðbrögð fylgdu í 

kjölfarið. Farið er yfir sviðið í hagfræðiritum sem tileinkuð hafa verið áhrifum hennar.  

3.1 Undanfari 

Á síðastliðnum áratugum hafa orðið straumhvörf í efnahagslegri framþróun með opnun 

landamæra og markaða sem greitt hefur  fyrir viðskipti með vörur og fjármagn. Þessi þróun 

hefur verið nefnd seinni bylgja efnahagslegrar hnattvæðingar. Umbyltingu undanfarinna 

áratuga hefur einungis verið líkt við eitt tímabil í sögunni sem nefnt hefur verið fyrri bylgja 

efnahagslegrar hnattvæðingar, eða ,,Gullöld alþjóðlegra viðskipta“. Þetta tímabilið stóð yfir 

frá árinu 1880 til 1914 og jukust þá alþjóðaviðskipti um 4% á ári og hlutfall þeirra miðað við 

heimsframleiðslu jókst úr 10% árið 1870 í 20% árið 1914: Alþjóðlegt flæði fjármagns jókst 

um 4,8% á ári og fór úr 7% af heimsframleiðslu árið 1870 í 20% árið 1914. Ný tækni á sviði 

fjarskipta og samgangna fór eins og eldur í sinu um heimsbyggðina og olli þessum umskipum. 

Á þessu tímabili var Bretland leiðandi afl í hagfræðilegum skilningi og voru Bretar 

upphafsmenn Gullna viðmiðsins (e. The gold standard). Það lagði grunn að alþjóðlegri 

gjaldeyrisstefnu sem átti að viðhalda gjaldmiðli viðkomandi þjóðar í gulli. Á árunum 1870 til 

1914 var Gullna viðmiðið í víðtækri notkun en kerfið varð til þess að seðlabankar þurftu að 

eiga til varabirgðir af gulli sem samsvaraði gjaldeyrisforða landsins (Krugman og Obstfeld, 

2006). Segja mætti að kerfið hafi gengið vel enda breska heimsveldið í forgrunni sem sterkt 

og trúverðugt akkeri þess. Kerfið hvatti bæði til fjárfestinga og sparnaðar vegna þess 

stöðugleika sem ríkti gagnvart gjaldmiðlum og peningalegum eignum. Kerfið var alþjóðlegt 

og kom því á stöðugleika í gjaldeyrismálum víða um heim. Stöðugleikinn virkaði gríðarlega 

hvetjandi á alþjóðleg viðskipti sem náðu nýjum hæðum á gullöldinni. Lönd eins og Frakkland 

og Bretland fjárfestu allt að þriðjungi af þjóðarsparnaði erlendis, sem styrkti alþjóðahagkerfið 
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og um leið gullviðmiðið. Lönd sem skuldbundu sig við gullviðmiðið þurftu að starfa innan 

ákveðinna marka og um leið beita sig aðhaldi í ríkisrekstri sem ýtti undir efnahagslegan 

stöðugleika landanna (Eichengreen og Temin, 1997).  

Fyrri heimsstyrjöldin markaði lok þessa fyrsta skeiðs hnattvæðingar og ríkisstjórnir féllu frá 

,,gullna viðmiðinu“ árið 1914. Þjóðir fjármögnuðu hluta af háum stríðsútgjöldum með því að 

prenta peninga með tilheyrandi verðlagshækkunum sem urðu til þess að verðlag varð hærra en 

fyrir stríð í flestum ríkjum. Margar þjóðir héldu prentvélunum gangandi eftir stríð til að styðja 

við iðnað og uppbyggingu. Víða kom óðaverðbólga í kjölfarið með tilheyrandi vexti í 

peningamagni. Eftir stríðið var gullöldin enn í fersku minni og var samhljómur meðal iðnríkja 

að reyna taka gullviðmiðið aftur í notkun og endurvekja blómlega hagstjórn landa fyrir stríð 

(Eichengreen og Temin, 1997).  

3.2 Endurupptaka gullviðmiðsins 

Bandaríkin tóku aftur upp gullviðmiðið 1919 og árið 1922 héldu áhrifamikil iðnríki eins og 

Bretland, Ítalía, Japan og Frakkland ráðstefnu um peningamál í Genoa á Ítalíu. Á Genoa 

ráðstefnunni var gert samkomulag um samstarf milli seðlabanka þessara landa til að viðhalda 

innri- og ytri markmiðum. Á ráðstefnunni var ályktað að minni þjóðir mættu koma sér upp 

gjaldeyrisvaraforða í einni af myntum stærri ríkjanna í stað þess að koma sér upp eiginlegum 

gullforða, sem getur verið erfitt og kostnaðarsamt fyrir smá ríki. Árið 1925 tók Bretland aftur 

upp gullviðmið með því að festa breska pundið við gull á því verði sem var fyrir stríð. Þrátt 

fyrir að verðlag hafi lækkað í Bretlandi eftir stríðslok var það samt töluvert hærra en verðlagið 

fyrir stríð. Englandsbanki varð því að framfylgja aðhaldi í peningastefnunni til að ná niður 

verðlagi. Sú stefna leiddi af sér mikið atvinnuleysi. Breska efnahagsveldið veiktist mikið á 

þessu tímabili.  Afleiðing þess var að mörg aðildarlönd að Genoa ráðstefnunni misstu trúna á 

að Englandsbanki ætti nægilegan gullforða til að geta staðið við erlendar skuldbindingar og 

axlað fyrra hlutverk sem akkeri kerfisins, en mörg lönd áttu innistæður inn í bankanum. Bretar 

féllu frá gullviðmiðinu árið 1931 á tímum Kreppunnar miklu þar sem erlendir seðlabankar 

misstu endanlega trú á því að Englandsbanki gæti haldið virði breska pundsins og fóru að 

skipta sínum forðum yfir í gull (Krugman og Obstfeld, 2006). Margir hagfræðingar halda því 

fram að regin mistök hafi verið gerð við endurupptöku gullviðmiðsins og það hafi orðið til 

þess að magna áhrif kreppunnar milli landa (Temin, 1989 ).   
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4 Taumlausi þriðji áratugurinn (e. The roaring twenties) 

Ben Bernanke seðlabankastjóri Bandaríkjanna og rannsakandi Kreppunnar miklu hefur sagt 

að margt sé sammerkt með háhraða-hagkerfi dagsins í dag og því sem átti sér stað á þriðja 

áratug síðustu aldar (Bernanke B. S., 2000). Eftir seinni heimsstyrjöldina var Evrópa í sárum 

og stöðnun og samdráttur viðvarandi ástand í stórum hluta álfunnar. Á sama tíma hófst eitt 

mesta hagvaxtarskeið í bandarískri hagsögu. Dow Jones hlutabréfavísitalan óx á átta ára 

skeiði árin 1921 til 1929 um 500%. Almenn bjartsýni einkenndi þetta skeið bæði meðal 

einstaklinga og fræðimanna.  

Almenningur í Bandaríkjunum var orðinn virkur þátttakandi á hlutabréfamarkaði. Hagfræði 

hins afskiptalausa markaðar (e. lassiez-faire) var allsráðandi á þeim tíma. Fræðimenn á borð 

við hinn virta hagfræðing Irving Fisher hélt því fram opinberlega árið 1929 að verð á 

hlutabréfum væru í óendanlegum hækkunarfasa (Chancellor, 2000).  

Mynd 2: Sveifluleiðrétt V/H hlutfall fyrirtækja í Standard & Poor´s vísitölunni 1920-1934 

 

Heimild: Mynd unnin úr markaðsgögnum af heimasíðu Robert J. Shiller: 

http://www.econ.yale.edu/~shiller/index.html   

Frá 1924 höfðu verðbréf hækkað þrisvar sinnum meira en tekjur viðkomandi fyrirtækja og 

meðal V/H hlutfall fyrirtækja á Standard & Poor´s vísitölunni var um 32,6 í september 1929 

(Mynd 2). V/H hlutfallið gefur til kynna hversu stórt margfeldi af árlegum hagnaði verðmætið 

er. Hátt V/H hlutfall gefur vísbendingu um að félög geti verið verulega ofmetin og verðið 

byggi á óraunhæfum væntingum um framtíðarvöxt.  
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Mikil almenn skuldsetning hafði átt sér stað á þessum bjartsýnistímum og fólk gat keypt 

verðbréf með lánum (e. Margin accounts). Með því að leggja fram andvirði fimm prósenta gat 

það fengið restina að láni. Þannig var mögulegt fyrir fólk á hlutabréfamarkaði að voga 

hlutabréfastöðu sína allt að 19 gegn 1. Hlutabréfakaup fjármögnuð með láni margfölduðu 

ágóðann þegar markaðir hækkuðu en að sama skapi margfölduðu þau áhættuna og tapið þegar 

markaðir féllu. Það sem einkenndi þennan tíma var að almenningur var orðinn virkur 

þátttakandi á hlutabréfamarkaði og keypti hlutabréf með lánum án þess að hafa neina 

þekkingu á markaðinum (Davidson, 2009). Ástandið á Flórída á þriðja áratug síðustu aldar 

endurspeglaði vel ástandið í Bandaríkjunum, en það bar öll merki klassískrar eignabólu. Meiri 

tekjur almennings og bættar samgöngur urðu til þess að íbúar úr norðri sóttu mikið suður í 

hlýrra loftslag. Á þeim tíma hækkaði jarðnæði mikið í Flórída og voru gríðarleg viðskipti með 

kaupréttarsamninga (e. binders). Þannig var ekki verslað með lóðirnar sjálfar heldur 

kaupréttinn á viðkomandi landareign, sem fékkst með því að greiða 10% af andvirðinu. 

Spákaupmenn gátu þannig hagnast um alla eignarverðshækkunina því kaupréttarsamningurinn 

gerði það að verkum að ekki þurfti að greiða virði eignarinnar heldur einungis hluta 

samningsins. Þannig var farið framhjá ókostum eignarréttarins en áður þurftu menn að greiða 

fyrir það sem þeir áttu. Charles Ponzy
3
 setti upp útibú nálægt Jacksonville í Flórída. Þar seldi 

hann lóðir nálægt ört vaxandi bæ að nafni Netti, eini vandinn var að Netti var ekki til. Vöxtur 

fasteignabólunnar hægði verulega á sér um vorið 1926 þegar framboð kaupenda fór að dragast 

saman og verð tóku að falla og hrundu loks um haustið þegar tveir hvirfilbylir gengu yfir 

svæðið, sá seinni tók með sér 400 mannslíf og lagði fleiri þúsund hús í rúst. Þar með kom í 

ljós að Flórída var ekki sú paradís á jörð eins og sölumenn fasteigna og jarðnæðis vildu halda 

fram (Gailbraith, 1961). 

4.1.1 Hin nýja hagfræði  

Á þessum uppgangstímum viðgekkst viðhorf ,,hinnar nýju hagfræði“ eða ,,viðkvæði hinna 

nýju tíma“ (e. New era). Viðhorf sem gjarnan koma upp á tímum langvarandi hagvaxtar. Þessi 

viðhorf ganga út á að eldri lögmál fjármála og hagfræði eigi ekki lengur við því nú séu aðrir 

tímar, þekking og tækni meiri. Þar af leiðandi sé auðveldara að komast hjá aðsteðjandi vanda 

og áhættu og jafnvel hægt að stjórna sveiflum hagkerfisins til að koma í veg fyrir snögga 

                                                 

3
 Charles Ponzy var einn mesti svindlari sögunar, Ponzy svindl er kennt við hann, en þar er fjárfestum boðið 50% 

ávöxtun innan 45 daga og 100% ávöxtun innan 90 daga en svindlið felst í því að þeir sem koma seinna inn fá 

greitt frá þeim sem fyrir eru, að lokum hrynur kerfið undan eigin þunga.  
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leiðréttingu. Stofnun fyrsta seðlabanka Bandaríkjanna 1913 átti þátt í því hvernig þetta 

viðhorf kom til en viss oftrú viðgekkst um getu seðlabankans til að afstýra fjármálaáföllum. 

Almenn trú var sú að seðlabankinn gæti með sínum tækjum og tólum nokkuð auðveldlega 

stýrt hagkerfinu frá aðsteðjandi hættum með markaðsaðgerðum og vaxtaákvörðunum og 

þannig komist hjá samdrætti og kreppum. Þetta viðhorf gerði það að verkum að bankamenn, 

kaupendur og seljendur hlutabréfa ásamt spákaupmönnum lögðu falskt öryggi til grundvallar 

ákvörðunum sínum, sem oft voru óábyrgar og mögnuðu því áhrif hrunsins. Hinn áðurnefndi 

Irving Fisher trúði á getu seðlabankans auk þess sem hann taldi að stjórnendur fyrirtækja 

hefðu hæfileika til að sjá og móta framtíðina út frá starfsemi eigin fyrirtækja. Hann hafði 

einnig miklar mætur á afregluvæðingu og taldi afnám hamlandi viðskiptalaga til hins betra og 

fagnaði tilslökun samkeppnislaga í forsetatíð Calvin Coolidge 30. forseta Bandaríkjanna. 

Slökun á vissum þáttum laganna gaf fyrirtækjum mun meira svigrúm til að sameinast og nutu 

bankar og stór iðnfyrirtæki góðs af þessari þróun en í kjölfarið jókst hringamyndun. Stóru 

fyrirtækin gleyptu þau minni og fengu nánast einokunarstöðu á markaðinum. Fisher vitnaði í 

forstjóra og stofnanda matsfyrirtækisins Moody´s, John Moody, sem sagði að allir sem yrðu 

vitni að umskiptingunni sem fjármála- og viðskiptalíf í Bandaríkjunum hefði gengið í gegnum 

síðustu ár, yrðu að viðurkenna að þeir lifðu á nýjum tímum. Herbert Hoover 31. forseti 

Bandaríkjanna sagði í innleiðingarræðu sinni sem forsetaefni Repúblikanaflokksins 1928 að 

endalok fátæktar væri í augnsýn (Chancellor, 2000).  

4.1.2 Vextir, skattar og framboð fjármagns 

Alvarleg gjaldeyriskreppa átti sér stað í Bretlandi eftir að stjórnvöld reyndu allt hvað þau gátu 

til að viðhalda gullviðmiðinu. Kreppan kom til vegna tilrauna þeirra til að festa breska pundið 

við gull á sama verði og það var fyrir stríð. Eftir þessar tilraunir tók gull að streyma út úr 

breska hagkerfinu og m.a. inn í það bandaríska. Um vorið 1927 báðu evrópskir bankastjórar, 

með Montagu Collet Norman, bankastjóra Englandsbanka í fararbroddi, Seðlabanka 

Bandaríkjanna að lækka vexti um 0,5%, eða úr 4% í 3,5%, til að sporna við útflæðinu frá 

Evrópu. Seðlabankinn varð við þessari beiðni með þeim afleiðingum að fjármagn í bandarísku 

hagkerfi leitaði í mun meira mæli inn á hlutabréfamarkaðinn eftir ávöxtun. Fræðimenn hafa 

viljað meina að þetta hafi verið sú einstaka aðgerð sem olli hvað mestum skaða í aðdraganda 

kreppunnar. Prófessor Lionel Robbin við London School of Economics sagði um þennan 

atburð: ,,Eftir þessa miklu innspýtingu fjármagns sem endaði að mestu leyti inn á 

hlutabréfamarkaði, réð ekki neinn við neitt“ (Gailbraith, 1961).  
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Gíruð hlutabréfakaup uxu mjög hratt og fóru úr $3.5.m.a. 1927 í um $6.m.a. í lok árs 1928 

(Gailbraith, 1961). Seðlabankinn hóf hækkunarferli í febrúar 1927 til að sporna við 

spákaupmennsku og hækkunum á eignarmörkuðum. Hækkunarferlið hélt áfram uns vextir 

náðu 6% í ágúst 1929 (Mynd 3). Vaxtahækkanirnar höfðu samt sem áður ekki strax áhrif á 

markaðinn þar sem hann hækkaði þrátt fyrir þær og gerði það að verkum að gíruð viðskipti 

með hlutabréf voru enn arðbær. Fjárfestar voru þannig tilbúnir að borga meira fyrir vogaða 

stöður meðan markaðir héldu áfram að hækka. Þrátt fyrir að vextir væru enn of lágir fyrir 

spákaupmenn voru þeir að verða of háir fyrir hagkerfið. Í febrúar 1929 varaði Seðlabanki 

Bandaríkjanna aðra banka við með því að gefa það út að skuldsett (gíruð) hlutabréfakaup 

væru ekki góð leið til ráðstöfunar fjármuna, en talaði fyrir daufum eyrum (Gailbraith, 1961).  

Mynd 3: Þróun nafn- og raunvaxta í Bandaríkjunum 1924-1929 

 

Heimild: Mynd unnin úr markaðsgögnum af heimasíðu Robert J. Shiller og úr rannsókn David Weelock 

(1997): http://www.econ.yale.edu/~shiller/index.html  

Vaxtalækkunin 1927 varð til þess að kippa niður raunvaxtahækkun sem hófst 1925, 

innstreymi gulls jókst og um leið framboð fjármagns í umferð (Mynd 4).  
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Mynd 4: Framboð M2 m.a.$  í Bandaríkjunum 1926-1929 

 

Heimild: Mynd unnin upp úr gögnum Bandarísku hagstofunnar (U.S. Census Bureau, Historical statistics 

of the United States.) 

Ein ástæða þess að ekki náðist að draga fyrr úr lánum til spákaupmennsku var að þau voru 

meira og minna fjármögnuð af fyrirtækjum og erlendum aðilum, en hvorugir urðu fyrir 

áhrifum vegna vaxtahækkana Seðlabankans. Þessir aðilar fóru ekki hefðbundna leið í 

bankakerfinu heldur nýttu sér mikið og ódýrt fjármagn í kerfinu til að auka arð sinn. Fyrirtæki 

juku við hagnað sinn með því að sækja sér fjármagn á hlutabréfamarkaði sem kostaði um 4% 

með arðgreiðslum og lánuðu þau umfram fé sitt í gíruð hlutabréfakaup á um 15% vöxtum. 

Hlutabréfaverð voru þannig keyrð áfram af spákaupmönnum sem keyptu með gírun. 

Skattastefna ríkistjórnar Coolige var einföld en hann og fjármálaráðherra hans Andrew 

Mellon trúðu á að ríkistjórnir væru til þess að þjónusta fyrirtæki. Með þetta leiðarstef lækkaði 

Mellon skatta árið 1921, 1924 og 1926, skattar á einstaklinga fóru úr 65% í 32% og skattur á 

fyrirtæki í 2,5%, fjármagnstekjuskattur var einnig lækkaður verulega á þessum tíma. Áhrif 

skattalækkananna skiluðu sér strax og þeir sem höfðu tekjur höfðu meira milli handanna 

(Chancellor, 2000).  

4.1.3 Misskipting auðs 

Það mikla framboð fjármuna sem var fyrir hendi í bandarísku hagkerfi virðist hafa skipst 

ójafnt milli ólíkra þjóðfélagshópa. Tekjuskiptingin á þriðja áratugi síðustu aldar var mikil. Á 

meðan lífskjör verkamanna í bílaiðnaði og mörgum framleiðslugreinum fór verulega batnandi 

sat rúmur helmingur þjóðarinnar eftir með nánast enga hlutdeild í batanum. Blökkumenn og 
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innflytjendur frá Suður- og Austur-Evrópu ásamt öðru ófaglærðu fólki sátu helst eftir. 

Góðærið var að mestu bundið við borgirnar á meðan sár fátækt ríkti í sveitum landsins. 

Samdráttur hafði verið í eftirspurn eftir búvörum, en mikil eftirspurn var á stríðsárunum. 

Bændur höfðu margir hverjir fjárfest í afkastameiri búvélum til að mæta aukinni eftirspurn 

stríðsáranna en er þeim lauk varð offramboð af landbúnaðarvörum sem olli miklu verðfalli og 

kreppu í landbúnaði. Kaupmáttur bænda skertist því verulega gangvart iðnvarningi. Bændur 

voru nokkuð stór hluti Bandaríkjamanna í upphafi 20. aldar. Margir fræðimenn og 

hagfræðingar hafa haldið því fram að sú misskipting tekna sem átti sér stað í bandarísku 

þjóðfélagi hafi spilað stóran þátt í að uppgangurinn stöðvaðist og Kreppan mikla hófst. 

Meirihluti þjóðarinnar hafði ekki lengur efni á að kaupa varninginn sem hún óskaði eftir 

(Emblem, 1993).  
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5 Hrunið 1929  

Einungis nokkrum vikum eftir hina djörfu yfirlýsingu Irvin Fishers um endalausan 

hækkunarfasa markaða tóku þeir að falla. Árið 1932 hafði Dow Jones vísitalan fallið um 90% 

frá hæsta gildi árið 1929 (Chancellor, 2000).  

Mynd 5: Lokagengi Dow Jones vísitölunnar 1926-1933 

 

Heimild: Mynd unnin úr markaðsgögnum af heimasíðunni Observations: 

http://observationsandnotes.blogspot.com/2009/03/1929-1932-stock-market-crash-revisited.html  

Bjartsýnin sem verið hafði ríkjandi snérist í andhverfi sína á stuttum tíma 3. september 1929 

þegar markaðir fóru að hiksta og falla. Mánudaginn 21. október höfðu prentmiðlar ekki undan 

að prenta fréttir af fjármálastofnunum og fyrirtækjum sem féllu hratt í verði á 

verðbréfamarkaði. Veðköll voru send út laugardeginum áður og voru spákaupmenn og 

miðlarar fljótir að átta sig á því að þeir myndu líklega tapa húsunum sínum og ævisparnaði. 

Fimmtudaginn 24. október féllu hlutabréfavísitölur þar sem enginn keypti og spákaupmenn 

reyndu allir að selja í einu til að bregðast við veðköllunum. Fjórum dögum síðar þann 29. 

október ,,Svarta þriðjudaginn“ rann upp fyrsti viðskiptadagurinn þar sem menn seldu góðar 

eignir á brunaútsölu í örvæntingarfullri tilraun til að komast yfir lausafé. Bréfin sem hvað 

mest féllu voru bréf í glamúr fyrirtækjum. Bréf fjárfestingarbankans Goldman Sachs stóðu í 

$60 við opnun markaða en enduðu í $35. Svipaða sögu var að segja af bréfum fleiri banka 

eins og J.P. Morgan, og einnig kvikmyndafyrirtækjum eins og Warner, Fox og Paramount. 

Allt voru þetta fyrirtæki sem höfðu verið mjög hátt verðlögð á markaðinum.  
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Mynd 6: Standard & Poor´s vísitalan frá 1926-1933 

 

Heimild: Mynd unnin úr markaðsgögnum af heimasíðu Robert J. Shiller: 

http://www.econ.yale.edu/~shiller/index.html   

Hlutabréf héldu áfram að falla fram í miðjan nóvember, Herbert Hoover þá verandi forseti 

hvatti atvinnurekendur að lækka ekki laun svo að einkaneysla drægist ekki saman. Opinberir 

og sjálfstæðir verktakar voru hvattir til flýta verkefnum og fjármálaráðuneytið lækkaði skatta. 

Hoover reyndi að róa fólk og fór með málshátt sem hefur verið notaður í mörgum kreppum 

sem á eftir hafa komið ,, þó að markaðir falli lítið eitt er grundvallarframleiðsla landsins þ.e. 

framleiðsla og dreifing á vöru og þjónustu í blómlegri stöðu“. Seðlabankinn lækkaði vexti 

niður í 5% 31. október og aftur um 0,5% tveimur vikum síðar. Lánveitingar til hlutabréfa 

kaupa drógust saman um 50% milli september og október 1929. Strax eftir fallið 1929 átti sér 

ekki stað nein stórkostleg bankakrísa, fyrir utan fall Iðnaðarbankans Flint í Michigan fylki 

eftir að upp komst um starfsmann sem dregið hafði að sér um $3.5.m. og tapað þeim á 

hlutabréfamarkaði. Mörg fyrirtæki reyndu hvað þau gátu að róa taugar fólks og boðuðu 

auknar arðgreiðslur. Þetta virkaði jákvætt á markaðinn en Dow Jones hækkaði 14. nóvember 

um 25%. S&P vísitalan tók kipp upp á við og margir smærri fjárfestar héldu að nú væri komin 

mikil kauptækifæri. Markaðurinn var líflegur um stund, 5 til 6. m. hlutir keyptir á dag, og 

bjartsýni aftur allsráðandi. Hækkunin, sem síðar var kölluð fífla uppsveiflan (e. suckers‘ 

rally), tók enda haustið 1930 og markaðurinn féll aftur, allt þar til botninum var náð þegar 

Dow Jones var í um 41,88 sumarið 1932 og S&P vísitalan stóð í um 5 (Mynd 6) (Chancellor, 

2000).   
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6 Kreppan hefst  

Eftir hrunið mikla 1929 skall á bankakrísa og mikill samdráttur átti sér stað í bandarísku 

hagkerfi. Algjör lausafjárþurrð var á markaði vegna falls bankanna og á fáeinum misserum 

dróst landsframleiðsla saman um helming. Atvinnuleysi á vinnumarkaði jókst mikið, en af 52 

m. á vinnumarkaði voru um 15.m. atvinnulausir (Mynd 7).  

Mynd 7: Verg landsframleiðsla og atvinnuleysi í Bandaríkjunum 1929-1933 

 

Heimild: Mynd unnin upp úr gögnum bandarísku hagstofunnar (U.S. bureau of the Census, Historical 

statistics of the United States.) 

Atvinnuleysi tók stökk úr 3,2% árið 1929 í 25% árið 1933 (Mynd 7). Fáir höfðu efni á því að 

kaupa þær vörur eða þjónustu sem fyrirtæki veittu og varð því sannkallað hrun í eftirspurn. 

Engar atvinnuleysisbætur voru til staðar og því varð kaupmáttur fólks bókstaflega enginn á 

mjög stuttum tíma eftir að það missti vinnuna. Þannig myndaðist vítahringur sem erfitt var að 

rjúfa fyrir stjórnvöld. Stöðugt fleiri fyrirtæki fóru í þrot og atvinnulausum fjölgaði samhliða, 

eftirspurn eftir vöru og þjónustu minnkaði og þannig koll af kolli (Emblem, 1993).  

Atvinnuleysi í Evrópu var einnig mikið. Í Bretlandi náði það yfir 10% í sama mánuði og 

markaðir hrundu í Bandaríkjunum og náði hámarki í 26,6% í janúar 1933. Atvinnuleysi í 

Bretlandi fór ekki undir 10% fyrr en í apríl árið 1937. Í Þýskalandi náði atvinnuleysið yfir 

10% í október 1929 og síðan hámarki í 33,7% í desember 1930 og fór ekki undir 10% fyrr en 

í júní árið 1935. Kreppan var samt ekki afmörkuð við Evrópu og Bandaríkin en sem dæmi má 
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nefna að atvinnuleysi í Ástralíu náði hæst 28,3% í september 1931 og fór ekki undir 10% fyrr 

en árið 1937 (Akerlof og Shiller, 2009).  

Tafla 1: Samantekt á áhrifum kreppunnar á bandarískt hagkerfi.  

 1929 1931 1933 1937 1938 1940 

Raun VLF 101,4 84,3 68,3 103,9 96,7 113,0 

Vísitala neysluverðs  122,5 108,7 92,4 102,7 99,4 100,2 

Vísitala iðnaðarframleiðslu  109,0 75,0 69,0 112,0 89,0 126,0 

Framboð M2 í m.a.$ 46,6 42,7 32,2 45,7 49,3 55,2 

Útflutningur í m.a.$ 5,2 2,4 1,7 3,4 3,2 4,0 

Atvinnuleysi sem hlutfall vinnubærra manna 3,1 16,1 25,2 13,8 16,5 13,9 

Heimild: Unnið upp úr gögnum econdatus.com- http://www.econdataus.com/cpi_m2.html  

Áhrif kreppunnar á bandarískt hagkerfi eru tekin saman í töflunni hér að ofan og þar sést vel 

hvernig þau magnast er frá líður hruninu (Tafla 1). Á rúmlega þriggja ára kafla eða frá 1929 

til 1933 féll vísitala neysluverðs um 32,57%  sem gefur til kynna þá miklu verðhjöðnun sem 

var ríkjandi á þessum tíma.  

6.1.1 Bankar falla  

Haustið 1930 varð bandaríska hagkerfið fyrir miklum skell þegar fyrstu bylgjur bankaáhlaupa 

áttu sér stað. Mikil vantrú almennings á banka- og fjármálastofnunum varð til þess að fólk tók 

út allar mögulegar fjárhagslegar eigur sínar. Áhrif bankaáfallanna voru lamandi fyrir 

alþjóðlega fjármálakerfið. Fyrir utan tap almennings á innistæðum og lokun fjármálastofnanna 

féll vaxtarhraði fjármagns gríðarlega hratt. Flestar fjármálastofnanir í Bandaríkjunum urðu 

fyrir miklum skakkaföllum árið 1930. Sum tryggingarfélög og sparisjóðir náðu þó að halda 

sjó og halda uppi venjulegri starfsemi. Bygginga- og lánafélög (e. buildings- and-loans) voru 

verulega sködduð á þessum tíma og náðu varla að halda uppi starfsemi  (Parker, 2002).  

Áhlaupin komu í nokkrum bylgjum. Fyrsta áhlaupið átti sér stað haustið 1930, annað vorið 

1931, þriðja um haustið 1931 og síðasta haustið 1932 (Mynd 8).  

http://www.econdataus.com/cpi_m2.html
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Mynd 8: Fjöldi starfandi banka og bankalokanna 1929-1934 

 

Heimild: Unnið upp úr gögnum Bandarísku hagstofunnar (US bureau of the Census, Historical statistics 

of the United States.) 

Mitt í bankakreppunni, eða í desember 1931, hóf Herbert Hoover að rétta af ríkisreksturinn 

meðal annars með því að hækka skatta í júní sama ár. Þessar aðhaldsaðgerðir ullu gríðarlegum 

samdrætti í bandarísku efnahagslífi. Iðnaðarframleiðsla dróst saman um 15,4%, vísitala 

neysluverðs féll um 9,4% og nafnframboð M1
4
 peningamagns í umferð féll um 5,7% (Mynd 

9) (Parker, 2002).  

 

                                                 

4
 M1 er skilgreining á samanlögðum seðlum og myntum í umferð í hagkerfinu ásamt innistæðum á 

tékkareikningum.  
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Mynd 9: Framboð á M1 og M2 1930-1936 

 

Heimild: Mynd unnin upp úr gögnum bandarísku hagstofunnar (U.S. bureau of the Census, Historical 

statistics of the United States.) 

Bandaríska hagkerfið sýndi tilhneigingu til bata sumarið 1932 en í desember sama ár hófst 

síðasta holskefla bankaáhlaupa og hagkerfið náði botni í mars 1933. Iðnarframleiðsla féll aftur 

um 15,4%, vísitala neysluverðs féll um 16,4% og peningamagn M1 féll um 21,6% og magn 

M2
5
 um 34,7%. Peningamargfaldarinn féll hratt þangað til í mars 1933  (Parker, 2002).  

Þann 6.mars 1933 gaf Franklin Roosevelt, sem þá hafði nýverið tekið við sem 

Bandaríkjaforseti, út tilskipun um ,,bankafrídag“ (e. Bank holiday). Bankafrídagurinn gerði 

öllum bankastofnunum að loka og ekki opna aftur fyrr en stjórnvöld höfðu gefið grænt ljós á 

greiðsluhæfi þeirra (Rommer, 1990). Á þessum tíma hafði u.þ.b 1/5 af þeim bankastofnunum 

sem til voru 1930 liðið undir lok (Mynd 8). Bandaríkin féllu frá gullviðmiðinu í apríl 1933.  

6.1.2 Gullkrísan og Seðlabanki Bandaríkjanna  

Viðbrögð alþjóðasamfélagsins við kreppunni voru ekki til þess fallin að draga úr henni, heldur 

þvert á móti juku þau á niðursveifluna. Stefnu stjórnvalda og Seðlabanka voru fyrst og fremst 

ætlað að verja gullviðmiðið, frekar en að stuðla að fjármálastöðugleika. Seðlabankastjórar 

voru fastir á því að með tímanum myndi gullviðmiðið auka atvinnu, kerfið myndi leiðrétta sig 

                                                 

5
 M2 er M1 að viðbættum innistæðum á bankareikninum.  
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og allar tilraunir til að auka atvinnu væru tilgangslausar. Fall banka, samdráttur í framleiðslu 

og verðhjöðnun var nákvæmlega það sem gullviðmiðið átti að koma í veg fyrir að gæti gerst. 

Bókstafstrúarmenn gullviðmiðsins voru við völd víða og héldu fast við að ástæða hrunsins 

væri sú að menn færu ekki í einu og öllu að reglum viðmiðsins.  

Áhrif bókstafstrúarmanna gætti þegar kreppan var farin af stað og vextir voru hækkaðir til að 

sporna við útflæði gulls úr bandarísku hagkerfi. Eftir hrun var peningamálastefnan að mestu 

eftir bókinni eða allt þar til vextir voru hækkaðir í september 1931 og ekki lækkaðir aftur fyrr 

en snemma árs 1932. Á þessum tíma hækkaði Seðlabanki Bandaríkjanna vexti án þess að 

framkalla opnar markaðsaðgerðir til lækkunar raunvaxta á móti, þrátt fyrir að samdráttur 

kreppunnar hefði versnað og framboð fjármagns væri að dragast saman (Mynd 9) (Wheelock, 

1997). 

Árið 1931 var eins og áður koma fram mikið áfalla ár og snéru margar þjóðir, þar á meðal 

Bretland, baki við gullviðmiðinu. Eftir að Bretar gáfust upp á gullviðmiðinu styrktist trú 

spákaupmanna á því að Bandaríkjamenn gætu ekki staðið undir kröfum viðmiðsins og í 

kjölfarið fylgdi gríðarlegt útflæði gulls frá Bandaríkjunum. Seðlabanki Bandaríkjanna brást 

við með því að hækka vexti. Gullforðinn dróst samt sem áður saman um 15% á sex vikna 

tímabili sem endaði í október 1931. Þessi þróun hafði áhrif á almenning sem missti trú á 

bönkunum og tók innistæður sínar út úr bönkum. Lausafé almennings jókst um 11% á 

skömmum tíma. Bankar þurftu í ríkara mæli að fá lánað hjá Seðlabankanum til að sporna við 

útflæði gulls og fjármagns, þrátt fyrir að bankinn hefði hækkað vexti úr 1,5% í 3,5%, sem 

gerði það dýrara fyrir bankana að fjármagna sig stutt og sátu þeir því á öllu lausafé sem þeir 

komust yfir. Þannig höfðu vaxtahækkanirnar því mjög mikil og lamandi áhrif á bandarískt 

hagkerfi (Bernanke B. S., 2000).  
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Mynd 10: Viðbrögð Seðlabankans við útflæði gullforðans. Raun- og nafnvextir 1929-1931 

 

Heimild: Mynd unnin upp úr gögnum úr rannsókn Wheelock (1997).  

Vaxtahækkunin 1930- 31 var gerð samhliða mikilli verðhjöðnun sem olli algjöru yfirskoti 

raunvaxta. Þannig var bandarískt hagkerfi í heljargreipum aðhaldsaðgerða að hálfu 

peningayfirvalda á einum mesta samdráttartíma sögunar og gerði allt til að verjast útflæði 

gullforðans. Verðhjöðnunin er einn aðal áhrifaþáttur í þróun Kreppunnar miklu og hversu 

víðtækar afleiðingar hún hafði. Bernanke (2000) bendir á að yfir 30% verðhjöðnun á árunum 

1930 -32 hafi aukið á nafnskuldir skuldara, gjaldföll aukast sem veikti frekar stoðir 

fjármálakerfisins (Bernanke B. S., 2000).  

Í rannsókn Wheelock (1997) kemur fram að Seðlabanki Bandaríkjanna stóð ekki í neinum 

opnum markaðsaðgerðum af neinu tagi á meðan krísan reið yfir. Á efnahagsreikningi hans 

hafi komið í ljós að verðbréfaeign bankans í febrúar 1932 hafi verið sú sama og hún var í 

september 1931 og því hafi ekkert verið gert til að sporna við útflæði fjármagns úr 

fjármálastofnunum. Skýring Seðlabankans var sú að hans eigin innistæður hafi verið í hættu. 

En honum bar lagaleg skylda til að halda föstum hluta af fjármagni sem innistæðum og halda 

vissu veðhlutfalli gagnvart útgefnum skuldabréfum bankans. Síðast en ekki síst bar honum 

samkvæmt gullviðmiðinu að leggja inn gull hjá fjármálaráðuneytinu sem samsvaraði 5% af 

útgefnum seðlum sem voru veðsettir með skuldabréfum. Gjaldgeng skuldabréf sem veð í 

Seðlabankanum gegn útgefnum peningum, voru banka- og fyrirtækjavíxlar sem hann hafði 

keypt af öðrum bönkum, en ekki ríkisskuldabréf sem voru keypt á opnum markaði. Þannig 

urðu kaup Seðlabankans á ríkisskuldabréfum skuldbinding en ekki aukið veðhæfi. Bankinn 
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varð því að eiga varaforða fjármagns áður en hann gat farið í opnar markaðsaðgerðir. Í 

ársskýrslu Bandaríska Seðlabankans kemur fram að skortur á birgðum af frjálsu gulli kom í 

veg fyrir að bankinn gæti keypt ríkisskuldabréf í kreppunni 1931. Þessum reglum var breytt 

með tilkomu Glass-Stegall reglugerðarinnar 1932 sem m.a. útvíkkaði heimildir bankans til 

uppkaupa á ríkisskuldabréfum í opnum markaðsaðgerðum og víkkaði þær tegundir 

skuldabréfa sem gátu gengið sem veð gegn skuldbindingum bankans (Wheelock, 1997).  

6.1.3 Veikleikar í bandarísku bankakerfi  

Bernanke (2000) kemur inn á að viss veikleiki hafi verið viðloðandi í bandarísku fjármálakerfi 

m.a. vegna þess hversu stórt hlutverk bankarnir spiluðu í kerfinu. Bankakerfið samanstóð af 

mörgum smáum, sjálfstæðum bönkum, en lög komu í veg fyrir að bankar gætu bæði verið 

starfandi í fylkjunum og landinu í heild. Sömu lög gerðu það að verkum að inngönguhindranir 

voru ekki miklar og nokkuð auðvelt að hefja bankastarfsemi. Þrátt fyrir að nokkuð skorti á 

heildarsýn í bandaríska fjármálakerfinu er ekki hægt að líta fram hjá þeirri staðreynd að í 

upphafi fjórða áratug síðustu aldar átti sér stað mikið örvæntingarástand í Bandaríkjunum. 

Bankastofnanir urðu fyrir áhlaupi (e. Bank run). Skuldir bankastofnanna eru yfirleitt bundnar í 

innlánum sem hægt er að taka út hvenær sem er en á móti eiga stofnanirnar eignir í t.d. 

fasteignalán til langtíma sem ekki er auðveldlega breytt í lausafé. Engin innistæðutrygging var 

til staðar á þessum tíma og því breiddust áhlaupin frá illa stöddum fjármálastofnunum yfir í 

þær sem stóðu á traustari fótum. Þegar bankaáhlaup á sér stað taka margir viðskiptavinir út 

innlán sín á sama tíma og enginn banki á það mikið lausafé og neyðist því til að loka. Þeir 

reyna þó að selja eignir í ofboði til að losa fé en þegar margir gera það á sama tíma myndast 

hættulegur spírall fallandi verða á eignarmörkuðum og samdráttur verður í peningaframboði 

sem á endanum verður til þess að bankar falla. Þannig verður orðrómur um að banki sé að 

falla til þess að hann fellur. Miðlun lánsfjár á tímabili bankakreppanna 1930 -33 truflaðist 

verulega þar sem traust milli bankastofnanna var lítið og hræðslan við áhlaup varð til þess að 

bankar áttu drjúgan varasjóð ef til þeirra kæmi. Þessir þættir ásamt fjölda gjaldþrota urðu til 

þess að miðlun fjármagns skertist verulega og jók á vandann (Bernanke B. S., 2000).  

6.1.4 Alþjóðleg bankaáhlaup  

Bankaáhlaup áttu sér stað út um allan heim þó ekki í eins miklu mæli og í Bandaríkjunum. 

Talið er að helsti veikleiki alþjóðlega bankakerfisins hafi verið miklar skammtímaskuldir 
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banka í heitum peningum.
6
 Þetta eru háar skammtíma innistæður sem erlendir aðilar áttu í 

bankakerfum víðsvegar um heiminn. Um leið og merki var um veikingu þeirrar myntar sem 

innistæðan var í gagnvart gullforðanum, fóru þessar innistæður að leita út aftur. Það eitt og sér 

hefði dugað til að setja bankakerfið á hliðina (Bernanke B. S., 2000). Eitt af megineinkennum 

kreppunnar var hversu hnattræn hún varð og fljót að breiðast út til annarra ríkja. Í stað þess að 

vera bundin við Bandaríkin og meginviðskiptalönd breiddist hún fljótt út til Evrópu, S-

Ameríku og á fleiri staði. Margir telja að gullviðmiðið hafi átt stóran þátt í hnattrænu eðli 

kreppunnar en mörg lönd höfðu tekið það aftur upp eftir að hafa fallið frá því í fyrri 

heimsstyrjöldinni. Talið er að lönd sem fylgdu viðmiðinu hafi reynt fram í ystu æsar að verja 

viðmiðið í stað þess að nota fjármuni til að bjarga fallandi bönkum og fyrirtækjum. Það varð 

til þess að auka samdrátt og atvinnuleysi um allan heim (Krugman og Obstfeld, 2006). Í maí 

1931 féll stærsti banki Austurríkis, Kreditanstalt og í kjölfarið fylgdi bylgja fjármálaáfalla í 

Evrópu. Bretland sagði skilið við gullviðmiðið vegna áhrifa kreppunnar á flæði fjármagns 

(Parker, 2002). 

6.2 Samdráttur í alþjólegum viðskiptum 

Mörg stríðshrakin lönd Evrópu höfðu mikla þörf fyrir lánsfé frá lokum fyrri 

heimsstyrjaldarinnar. Mörg hver nutu góðs af miklum hagvexti í Bandaríkjunum og voru þau 

mikill lánveitandi á öðrum áratug síðustu aldar. Alþjóðlegar lánveitingar Bandaríkjamanna 

stöðvuðust að miklu leyti strax árið 1928 þegar fé sem annars hafði verið lánað úr landi 

endaði í staðinn inn á hlutabréfamarkaðinum. Samdrátturinn hafði mikil áhrif á efnahaglegan 

stöðugleika landa á borð við Þýskaland, Frakkland, Argentínu, Ástralíu, Indland og Nýja 

Sjáland. Viðbrögð Breta við kreppunni voru einnig til þess fallin að draga saman 

heimsverslun. Eftir að kreppan magnaðist var mynduð þjóðstjórn til að takast á við erfiðar 

aðstæður í efnahagslífinu. Nýja stjórnin afnam gullviðmiðið sem hafði í för með sér að önnur 

ríki gátu ekki lengur skipt peningum eða verðbréfum í gull. Í kjölfarið felldi hún gengi 

pundsins og sagði skilið við frjálsa verslun sem hafði verið leiðarljós breska heimsveldisins 

síðan 1840 (Emblem, 1993).  

Fleiri aðgerðir stjórnvalda hafa verið gagnrýndar á tímum kreppunnar. Ein slík voru 

verndartollar á innfluttar vörur til Bandaríkjanna. Mikill samdráttur í alþjóðlegum viðskiptum 

                                                 

6
 Skammtíma fjármagnsflæði hefur oft verið nefnt heitir peningar, þar er verið að vísa til óstöðugleika þess en 

einkenni skammtíma fjármagns er að það getur horfið eins fljót og það kom.  
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átti sér stað í stjórnartíð Herberts Hoover þegar hæstu verndartollar á innfluttar vörur í sögu 

Bandaríkjanna voru settir á (e. Smoot–Hawley tariff). Tollunum var ætlað að hjálpa 

ofurskuldsettum bændum að selja vörur sínar á innlendum markaði en snérist upp í andhverfu 

sína þegar helstu viðskiptalönd Bandaríkjanna svöruð í sömu mynt með þeim afleiðingum að 

eftirspurn eftir bandarískum landbúnaðarvörum varð að engu. Alþjóðleg viðskipti með vöru 

og þjónustu drógust mikið saman samhliða samdrætti í framleiðslu ríkjanna sem settu tollana. 

Þrátt fyrir ríkjandi verðhjöðnun á eignamörkuðum tók vöruverð á nauðynjavörum að hækka 

og hagur almennings versnaði til muna (Rothbard, 1963).  

6.3 Viðbrögð stjórnvalda / Gefið að nýju (e. The New deal) 

Efnahagslega niðursveiflan sem hófst eftir hrunið 1929 varði samfellt í 4 ár og varð ekki 

breyting þar á fyrr en ríkisstjórn sem stuðlaði að auknum inngripum í hagkerfið tók við 

völdum. Í Bandaríkjunum boðaði Roosevelt nýja tíma með hertu regluverki 

fjármálamarkaða.
7
  

Gefið að nýju var nafn á efnahagspakka sem Roosevelt og ríkisstjórn hans hrinti í framkvæmd 

á árunum 1933 til 1939. Á þessu tímabili er talið að aðgerðirnar hafi stuðlað að því að um 

2.500 sjúkrahús voru byggð eða endurbætt, 45.000 skólar, 13.000 almenningsgarðar, 7.800 

brýr og 700.000 mílur af vegum ásamt mörgum fleiri verkefnum. Pólitískir andstæðingar 

Roosevelts gagnrýndu mikla skuldasöfnun ríkisins, töldu hana óábyrga og myndi enda með 

þjóðargjaldþroti (Davidson, 2009).  

                                                 

7
 New deal þýðir á spilamáli gefið að nýju og átti að merkja nýja og réttlátari tíma í efnahagsmálum.  
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Mynd 11: Meðal ríkisútgjöld á ári í Bandaríkjunum á tímum efnahagsaðgerða Roosevelt  

 

Heimild: Unnið upp úr gögnum bandarísku hagstofnunar  (US bureau of the Census, Historical statistics 

of the United States.) 

Þegar Roosevelt tók við sem forseti voru heildarskuldir ríkisins um 20% af VLF. Árið 1936 

voru ríkisskuldir orðnar 40% af VLF. Þó verður að skoða atvinnuleysis- og 

þjóðarframleiðslutölur í samhengi við þessar tölur enda var skuldsetningin sett til höfuðs 

atvinnuleysinu. Opinberar tölur um atvinnuleysi fór úr 25% 1933 í 16% árið 1936 en 

óopinberar tölur gáfu til kynna að atvinnuleysið hafi farið í 9% árið 1936 (Davidson, 2009).  

Árið 1937 fór að bera á auknum áhyggjum vegna mikilla afskipta ríkisins af efnahagsmálum 

og miklum ríkisskuldum. Áhyggjurnar snérust aðallega um að stefna ríkisstjórnarinnar í 

efnahagsmálum myndi á endanum valda verðbólgu. Árið 1937 voru lögð fram fjárlög sem 

áttu að helminga fjárlagahallann með samdrætti í ríkisútgjöldum. Það er skemmst frá því að 

segja að á 12 mánuðum hafi fjárlögin frá árinu 1937 nánast þurrkað út störfin sem höfðu 

skapast á útgjaldaárum 1933 til 1936. Þetta gefur vísbendingu um að ekki sé ráðlegt að hefja 

viðamiklar efnahagsaðgerðir sem miðast við að dæla peningum inn í hagkerfið og stoppa þær 

síðan algerlega áður en hagkerfið hefur náð fullum bata. Árið 1938 var snúið frá 

aðhaldsaðgerðum í ríkisfjármálum og útgjöld stóraukin í opinberar framkvæmdir og 

undirbúning fyrir hugsanlegan stríðsrekstur. Áætlað er að efnahagspakki Roosevelt og 

efnahagsaðgerðir frá 1933 til 1940 hafi gert það að verkum að bandaríska hagkerfið óx um 

5% að meðaltali á ári, þrátt fyrir skammvinnan samdrátt 1937 (Davidson, 2009). 
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Atvinnurekendur og verkalýðurinn áttu stóran þátt í efnahagsbatanum sem átti sér stað á 

þessum tíma. Þeir tóku höndum saman til að koma í veg fyrir víxilverkun verðbólgu og launa 

og lög voru samþykkt sem tryggðu réttarstöðu launþega og atvinnuleysistryggingum var 

komið á (Rommer, 1990).  

6.4 Regluvæðing fjármálamarkaða  

Eftir að kreppan hófst gaus upp mikil reiði meðal fólks og kallað var á réttlæti og að bönd 

yrðu sett á fjármálakerfið. Rétt áður en Roosevelt tók við embætti, eða 2. mars 1932, hóf 

þingnefnd öldungadeildarinnar um bankastarfsemi og gjaldeyrismál rannsókn sína á starfsemi 

fjármálafyrirtækja og ástæður fyrir hruni þeirra árið 1929. Ferdinand Pecora fór fyrir 

rannsókninni sem aðalspyrjandi og yfirheyrði marga af háttsettustu auð- og valdamönnum 

bandarísks viðskiptalífs. Yfirheyrslurnar leiddu í ljós að víða voru brotin lög um 

fjármálamarkaði, ásamt fjölmörgum dæmum um óeðlilega viðskiptahætti. Þar á meðal 

samþjöppun, markaðsmisnotkun, skattalagabrot, óhóflegar greiðslur til eigenda og meðferð 

innherjaupplýsinga. Niðurstaða Pecora eftir yfirheyrslurnar var sú að hlutabréfamarkaðurinn 

hafði breyst í ,, dýrðlegt spilavíti þar sem verulega hallaði á gæfu þeirra áhugasömu sem stóðu 

fyrir utan það“ (Chancellor, 2000). 

Í lok yfirheyrslna var 12.000 síðna rannsóknarskýrsla gefin út. Hún hafði að geyma samantekt 

á öllum yfirheyrslum og rannsóknum sem nefndin hafði framkvæmt. Skýrslan fjallaði um 

flókið ferli verðbréfaútgáfu og útlánastefnur fjármálafyrirtækja og leiddi í ljós að starfsemi og 

framferði þeirra var samfélaginu mikil vá og ógnaði almennri velferð. Siðferðisleg viðmið 

voru ekki viðhöfð í starfsháttum stofnananna m.a. við sölu á verðlitlum verðbréfum til 

óupplýsts almennings og einnig var í lengstu lög reynt að komast hjá öllum tekjuskatts-

skuldbindingum. Tilgangur rannsóknarinnar var að leggja grunn að nýrri löggjöf á þeim 

sviðum sem var hvað mest ábótavant (Fletcher, 1934).  

Vinna rannsóknarnefndarinnar var nýtt til að setja nýjar reglur um fjármálamarkaði og 

starfsemi fjármálafyrirtækja. Regluverkið sem þá var sett er að einhverju leyti alþjóðleg 

viðmið í fjármálastarfsemi en þann dag í dag. Margar reglugerðanna takmörkuðu frelsi í 

fjárfestingum og spákaupmennsku en markmið annarra var að auka fjármálastöðugleika. 

Fjárfestingastarfsemi var aðskilin frá hefðbundinni bankastarfsemi með Glass-Stegall 
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reglugerðinni 1932 og varð síðar heildstætt regluverk yfir bankastarfsemi (e. Banking act) árið 

1933.
8
 Glass-Stegall fylgdu einnig umbætur í opnum markaðsaðgerðum seðlabanka ásamt því 

að þvinga fjármálastofnanir til að taka afstöðu til þess hvort þær vildu starfa sem fjárfestinga- 

eða almennar bankastofnanir (Davidson, 2009).  

Árið 1934 varð reglugerð um kaup og sölu verðbréfa (e. Security Exchange Act) að lögum. 

Verðbréfasjóðir (vogunarsjóðir þessa tíma) (e. stock market pools), innherjaviðskipti og 

markaðsmisnotkun voru bönnuð. Seðlabankinn takmarkaði vogaða lántöku við 50% 

veðhlutfall á móti undirliggjandi eignum. Fjármálaeftirliti var komið á (e. Security And 

Exchange Commission, SEC) til að fylgjast með fjármálamarkaðinum og koma í veg fyrir 

áhættusama spákaupmennsku sem myndi setja fjármálakerfið í óþarfa hættu. Einnig var 

skortsölu settar hömlur með uppmarkareglu (e. Uptuck rule) sem gengur út á að ekki sé hægt 

að skortselja bréf nema þau hafi hækkað í seinustu viðskiptum (Chancellor, 2000).  

  

                                                 

8
 Fjallað verður um reglugerðina og áhrif afnáms hennar 1999 á fjármálamarkaði síðar í ritgerðinni.  
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7 Meginorsök  

Hagfræðingum greinir almennt á um hvað hafi ollið sjálfri kreppunni og hvort beint 

orsakasamband sé á milli hrunsins og kreppunnar sem kom í kjölfarið, þó þeir séu í grófum 

dráttum sammála um hvernig hún varð til. Kreppan kom til vegna ónógrar heildareftirspurnar 

(e. Aggregate demand) í hagkerfinu. Peningahagfræðingar á borð við Friedman og Schwartz 

(1963) héldu því fram að samdrátturinn væri helst til komin vegna vankunnáttu og axarskafta 

seðlabanka í aðdraganda kreppunnar, sem varð til þess að peningaframboð dróst saman um 

þriðjung frá ágúst 1929 til mars 1933. Samkvæmt þeim voru bankaáhlaupin sem komu í 

kjölfar hrunsins 1929 óþörf og hefði mátt koma í veg fyrir þau með réttum viðbrögðum frá 

Seðlabanka Bandaríkjanna (Friedman og Schwartz, 1963).  

Lengd Kreppunnar miklu er að þeirra mati algerlega vegna mistaka í peningastjórn þess tíma. 

Aðrir hagfræðingar eins og Krugman, Stiglitz og Bernanke (2000) töldu að samdrátturinn hafi 

stafað af lágu hlutfalli einkaneyslu einstaklinga og fjárfestinga ríkisins sem hlutfall af VLF. 

Stiglitz hefur einnig haldið því fram að samdrátturinn hafi komið til vegna ósamhverfa 

upplýsinga (e. asymmetric information), freistnivandamála (e. moral hazard) og ónógrar 

reglna á fjármálamarkaði (Stojanov, 2009). Fredrick Mishkin lýsir aðdraganda og afleiðingum 

kreppunnar á svipuðum nótum og Stiglitz en bætir við að hrak val (e. Adverse selection)
9
 hafi 

einnig verið ríkjandi á tímum kreppunnar sem olli því að lánsfé dróst verulega saman og 

fjármálamarkaðir gátu ekki miðlað lánsfé í arðbær verkefni (Mishkin F. S., 2004). 

Í kreppunni miðri eða árið 1936 kom út bókin The General Theory of Employment, Interest 

and Money. Í bókinni réðst Keynes nokkuð harkalega að óheftum markaðsöflum í anda 

laissez-faire og tók sem dæmi nýyfirstaðið markaðshrun þar sem hugmyndafræði laissez-faire 

tókst engan veginn að beina nýjum fjárfestingum á arðbæran hátt inn í hagkerfið. Bókinni 

hefur verið lýst sem nýju upphafi í hagfræðilegri hugsun. Keynes lýsti því hvernig þjóðir með 

gott lánshæfi geta fjármagnað opinberar framkvæmdir á samdráttartímum til að koma sér út úr 

viðvarandi atvinnuleysi og um leið koma hagvexti í gang að nýju. Hugmyndir Keynes gengu 

út á að benda á gallana sem fylgdu óheftu markaðskerfi og leiðir til að koma í veg fyrir þær en 

                                                 

9
 Kenningar um freistnivanda, ósamhverfa upplýsinga, hrak val og stjórnendavanda eru samofnar kenningum í 

nútíma fjármála. Í grófum dráttum má segja að freistnivandi eigi sér stað þegar aðilar taka aukna áhættu vegna 

með vissu um að þeim verði bjargarð úr kröggum og taka því ekki fulla ábyrgð á eigin gjörðum, stjórnenda vandi 

eigi sér stað þegar hagsmunir stjórnenda fara ekki saman við hagsmuni annarra,  ósamhverfar upplýsingar eiga 

við þegar annar aðili viðskiptasamnings hefur meiri upplýsingar en hinn sem leiðir af sér  hrak val.  
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um leið að færa sér í nyt kosti kapítalismans. Greiningin átti að koma í staðinn fyrir algildu 

regluna sem gekk út á að markaðir væru sjálfleiðréttandi, hugmyndafræði sem hafði 

viðgengist í Bretlandi og Bandaríkjunum í næstum tvær aldir. Nýstárleg hugmyndafræði 

Keynes hafði mikil áhrif á viðbrögð ríkisstjórna við vandamál kreppunnar, þó hún hafi ekki 

verið notuð beint (Davidson, 2009). Áhrif kenninga Keynes komu samt í ljós þegar 

heimsstyrjöldin síðari braust út og í kjölfarið þurrkaðist atvinnuleysi að mestu leyti út um 

allan heim (Stojanov, 2009).  

John Taylor, Kevin Rogoff og Carmen Reinhart benda á að Kreppan mikla sé klassískt dæmi 

um offramboð af fjármagni í umhverfi lágra raunvaxta sem leiði af sér spákaupmennskubólur 

sem springa með tilheyrandi samdráttarskeiði (Reinhart og Rogoff, 2008).  

Charles Kindleberger sá hlutina í alþjóðlegu samhengi og taldi meginástæðu Kreppunnar vera 

lækkandi vöruverð í heiminum vegna samfelldrar offramleiðslu frá því að fyrri 

heimsstyrjöldinni lauk ásamt því að Bandaríkjunum hafði misfarist að gegna hlutverki 

alþjóðlegs lánveitanda til þrautavara (e. inernational lender of last resort) (Kindleberger og 

Aliber, 2005)  

Eins og áður hefur komið fram telja sumir fræðimanna að hinn mikli samdráttur á framboði 

fjármagns hafi verið vegna festu seðlabanka við að halda uppi gullviðmiðinu á kostnað banka 

í landinu, en seðlabankinn veitti ekki fé út í bankakerfið á meðan hann varði gullviðmiðið. 

Seðlabankanum var mikið í mun að halda uppi viðmiðinu svo allt það gull sem flætt hafði til 

landsins á uppgangstímunum myndi ekki flæða út aftur. Bankinn herti peningastefnuna 1931 

til að koma í veg fyrir árás á dollarann sem hefði haft í för með sér að bankinn yrði að segja 

sig frá viðmiðinu. Menn deila enn um hvort gullviðmiðinu sé um að kenna en flestir eru samt 

sammála um að hraði hnattrænna áhrifa kreppunnar sé fyrst og fremst hvernig hún smitaðist 

frá einu landi til annars vegna gullviðmiðsins (Rommer, 1990).  

Eichengreen og Sachs (1985) færðu rök fyrir beinu sambandi milli þess að falla frá 

gullviðmiðinu og að rétta hagkerfið af. Þeir tala um að þrjóska seðlabanka Evrópuríkja á borð 

við Frakkland og Þýskaland hafi orsakað að verðhjöðnunin sem smitaðist frá Bandaríkjunum 

hafi verið viðloðandi óþarflega lengi meðal iðnvæddra ríkja. Ríkin sem aldrei náðu að 

viðhalda gullviðmiðinu t.d. Spánn, komu langbest út úr kreppunni. Bretland féll frá 

gullviðmiðinu 1931 og Bandaríkin 1933 og hófu bæði löndin bataferli strax í kjölfarið. Þannig 
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losnuðu lönd undan hægri verðhjöðnun með því að falla frá gullviðmiðinu (Sachs og 

Eichengreen, 1985). 

Löndin sem reyndu að halda viðmiðinu gangandi og þannig virði eigin gjaldmiðils gátu 

einungis gert það með því að hækka vexti verulega um leið og mikil verðhjöðnun átti sér stað 

og um leið murka lífið úr eigin hagkerfum. Löndin sem gáfust fyrr upp og létu gjaldmiðil sinn 

falla nutu bæði lægri vaxta og einnig aukinnar alþjóðlegrar samkeppnishæfni í verðlagi. 

Frakkland var eitt af þeim löndum sem hvað harðast gekk fram við að verja gullviðmiðið með 

þeim afleiðingum að seðlabankar heimsins hjálpuðu við að koma á spákaupmennsku á 

markaði sem síðan var upphaf Kreppunnar miklu (Akerlof og Shiller, 2009).  

Það virðist vera rauður þráður í ritum fræðimanna sem fjalla um Kreppuna að hlutverk 

seðlabanka hafa verið viðamikið. Bæði á það við Seðlabanka Bandaríkjanna og seðlabanka 

Evrópuríkja, samspil bankanna og viðhalds gullviðmiðsins. Wheelock lýsti því í grein sinni 

frá 1997 að sama hvernig á það væri litið þá hafi peningamálastefnan á tímum Kreppunnar 

miklu verið hrein hörmung (Wheelock, 1997). 
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8 Samantekt  

Lækkun vaxta í Bandaríkjunum til að reyna sporna við útstreymi fjármagns frá Evrópu virðist 

hafa aukið á spákaupmennsku og bólumyndun í Bandaríkjunum. Röð stjórnvalds- og 

peningamálamistaka fyrir og eftir hrunið 1929 magnaði þann samdrátt fjármuna og 

verðhjöðnunar sem síðar varð að Kreppunni miklu. Hækkun vaxta 1927 og 1928 og 

samdráttur í alþjóðlegum lánum dró verulega úr lausafé í alþjóðlega peningakerfinu en jók 

framboð fjármagns inn á bandarískan hlutabréfamarkað. Þrjóska Seðlabanka Bandaríkjanna 

og nokkurra Evrópulanda við að halda upp gullviðmiðinu á kostnað fjármagns í umferð í 

bankakreppunni varð til þess að góðar stofnanir féllu og örvænting dreifði sér hratt á milli 

stofnanna og landa. Hækkun skatta og vaxta í upphafi fjórða áratugar síðustu aldar var sem 

högg á bandarískt atvinnulíf sem mátti ekki við áföllum á þeim tíma. Verndarstefna og 

hækkun tolla á innfluttar vörur koma á viðskiptastríði milli landa.  

Gullviðmiðið virðist breiða vandann út um allan heim og magna samdrátt fjármagns í 

heiminum. Lönd sem sögðu skilið við gullviðmið snemma virðast fyrr hafa getað beitt sér 

fyrir efnahagslegum umbætum eins og að lækka gengið og stuðla að umsvifameiri ríkisrekstri 

og komust því fyrr út úr kreppunni. Fall gengisins kemur í stað atvinnuleysis sem 

sveiflujöfnun og styður um leið útflutning.  

Gullviðmiðið og nostalgía gullaldarinnar virðast hafa ráðið miklu um aðgerðir 

stjórnmálamanna og seðlabankastjóra í aðdraganda Kreppunnar og stjórnað að miklu leyti 

aðgerðunum sem fylgdu í kjölfarið. Gullviðmiðið virðist hafa komið af stað hnattrænu 

ójafnvægi milli landa sem varð til þess að fjármagn safnaðist fyrir í Bandaríkjunum á of 

lágum vöxtum með fyrrgreindum afleiðingum. Alþjóðlega hagkerfið virðist ekki hafa verið 

tilbúið til að ákvarða raunvirði eigin gjaldmiðla sem endurspeglar framleiðslugetu 

hagkerfisins t.d. Frakkland og Bretland. Ekkert trúverðugt akkeri var til staðar fyrir 

gullviðmiðið en Bretar gegndu þessu hlutverki á gullöldinni. Við getum spurt hvort hafi 

komið á undan hænan eða eggið þegar kemur að hlutverki seðlabanka í Kreppunni. Voru það 

mistök bankanna að lækka ekki vexti á kostnað gullsforðans og bregðast þannig við samdrætti 

í peningaframboði og fallandi eftirspurn eða var hægt að bregðast við á annan hátt?  

Þessi spurning hefur brunnið á mönnum í gegnum tíðina og margir halda því fram, en 

viðbrögð bankans er aldrei hægt að útskýra með einhverjum einum þætti. Seðlabanki 

Bandaríkjanna virðist hafa tekið mun meiri þátt í hagkerfinu með inngripum fyrir kreppu, með 
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lækkun vaxta og opnum markaðsaðgerðum, en eftir kreppu (Wheelock, 1997). Það getur verið 

vegna gallaðrar löggjafar um seðlabanka á þeim tíma, sem síðan var bætt í kjölfar kreppunnar. 

Sumir hafa jafnvel horft til andláts Benjamins Strong árið 1928 sem varð til þess að 

uppstokkun varð á valdakerfi Seðlabanka Bandaríkjanna. En Strong var vissulega með mestu 

reynsluna í þessum efnum. Þó eru þetta eins og margt annað einungis getgátur og ómögulegt 

að segja til um hvort það hefði breytt einhverju hefði hann lifað lengur.   

Svo virðist sem allir ofangreindir þættir hafi nært hvern annan í þróun Kreppunnar sem er 

skólabókardæmi um bólu sem springur og í kjölfarið fylgir sjálfnærandi ferli hræðslu og 

samdráttar sem endar í djúpri efnahagslægð sem erfitt er að snúa við.  
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9 Bretton Woods og nýskipan alþjóðafjármála 

Árið 1939 hófst seinni heimsstyrjöldin og lauk henni formlega árið 1945. Stríðið útrýmdi 

atvinnuleysinu en þjóðir heimsins áttu enn eftir að leysa úr vandamálum Kreppunnar miklu. Á 

millistríðsárunum ríkti mikið fjárhagslegt ójafnvægi þó tíminn hafi verið lærdómsríkur fyrir 

margar sakir.  

 Í júlí 1944 komu fulltrúar 44 landa saman í Bretton Woods í New Hampshire. Tilgangur 

fundarins var m.a. að koma á alþjóðlegu greiðslukerfi á grundvelli nýs vettvangs 

efnahagssamvinnu. Þar voru samþykktar tillögur um stofnun Alþjóðabankans (e. The World 

Bank) og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (e. The International Monetary Fund, IMF). Kreppan 

mikla var fundarmönnum ofarlega í huga og vonuðust þeir til þess að afrakstur fundarins yrði 

alþjóðlegt peningagreiðslukerfi sem kæmi í veg fyrir að Kreppan mikla endurtæki sig. 

Niðurstaða fundarins var stofnun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem átti að samþætta regluverk í 

alþjóðaviðskiptum ásamt því að koma á alþjóðlegu peningakerfi sem myndi stuðla að fullri 

atvinnu og verðstöðugleika samhliða því að þjóðir næðu ytra jafnvægi án þess að setja höft á 

alþjóðleg viðskipti. Hlutverk Alþjóðabankans (e. World Bank) var að veita vanþróuðum 

ríkjum langtímalán í þeim tilgangi að styrkja efnahagslega framvindu og samgöngumannvirki 

(Krugman og Obstfeld, 2006). Alþjóðagreiðslubankanum (e. Bank for International 

Settlements) var fengið annað og viðameira hlutverk, en hann átti að framfylgja og verja 

Bretton Woods gjaldeyrisviðmiðið.  

9.1 Hugmyndafræðileg átök  

Niðurstaðan fékkst ekki án hugmyndafræðilegra átaka en mismunandi sjónarmið voru uppi 

um hvernig hið alþjóðlega fjármálakerfi ætti að starfa. Hagfræðingurinn Harry Dexter White 

sat Bretton Woods fundinn fyrir hönd Bandaríkjanna en hagfræðingurinn John Maynard 

Keynes fyrir hönd Bretlands. Á þessum tíma voru Bandaríkin að taka við sem næsta 

heimsveldi í þjóðhagslegum skilningi. Hagfræðingarnir tveir voru með nokkuð ólíka sýn á 

aðferðafræðina sem ætti að taka upp við regluvæðingu fjármálakerfisins. White kom á 

bandaríska gengisjöfnunarsjóðnum 1935 (e. U.S. Exchange Equalisation Fund ). Sjóðurinn 

var notaður til að koma stöðugleika á dollarann, ekki bara gagnvart gulli heldur einnig 

gagnvart öðrum myntum. Í kerfi þar sem lántökulönd myndu, í stað þess að kaupa dollara 

fyrir gull og silfur, leggja inn gull og dollara hjá bandaríska fjármálaráðuneytinu sem veð fyrir 

kaupum á dollurum í eigin gjaldmiðli. Hugmyndirnar enduðu síðar sem stofnanagerð 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (Skidelsky, 2005). Keynes lagði aftur á móti áherslu á að 



45 

hugmyndin um að leyfa frjálsa verslun milli landa, frjálst flæði fjármagns og fljótandi 

gengisskráningu gæti brotið í bága við hugmyndir um ríkjandi hagvöxt og fulla atvinnu. Þá er 

Keynes að vísa í forsendur klassískrar hagfræði um að skilvirkir frjálsir markaðir, burt séð frá 

sveiflum í virði gjaldmiðla milli þjóða, muni alltaf stuðla að fullri atvinnu. Kenningin gerir 

ráð fyrir að alltaf sé full atvinna alls staðar. Til að ná fram nauðsynlegum framförum við 

hönnun alþjóðlegs greiðslukerfis taldi Keynes nauðsynlegt að sameina kosti fastrar og 

fljótandi gengisskráningu (Davidson, 2009).  

Keynes gerði sér einnig grein fyrir því að regluvæða þyrfti hinn hnattræna fjármálaheim, en 

hann fæddist á tímum hnattvæðingar og upplifði niðurrif hennar í gegnum tvær 

heimsstyrjaldir. Það setti sitt mark á feril hans sem fræðimanns, en mikið af hans rannsóknum 

gekk út á stofnanalega veikleika fyrra skeiðs hnattvæðingar. Hugmyndir Keynes voru nokkuð 

rótækar, en hann vildi m.a. koma á fót alþjóðlegri greiðslumiðlun þar sem allar alþjóðlegar 

millifærslur og alþjóðleg lán, sem hefðu áhrif á viðskiptajöfnuð ríkja, færu í gegnum 

alþjóðlegan greiðslubanka. Seðlabankar, sem væru meðlimir, myndu kaupa og selja eigin 

mynt gegn debet eða kredit stöðu í bankanum, þannig að staðan væri í bankafé. Sérhver banki 

átti að eiga rétt á að taka út viss upphæð sem væri andvirði helmings af meðalviðskiptum 

tiltekins lands síðustu fimm ára. Þetta var nokkurs konar yfirdráttarheimild. Sérhver mynt 

myndi hafa fast, en samt sveigjanlegt samband við það innistæðufé sem viðkomandi ríki ætti. 

Það yrði mælt í einingum af gulli en væri samt sem áður aðalvarasjóður kerfisins. Keynes 

hugðist samtímis setja pressu á skuldara og lánadrottna og fá þá til að losa stöður sínar, 

nokkurs konar aðlögunarkerfi (e. creditor- adjustment system). Ríkin sem ekki færu eftir 

settum reglum kerfisins yrðu rekin úr sambandinu. Hugmynd Keynes var að tengja 

greiðslubankann við stofnanir eins og alþjóðlega lögreglustofnun, uppbyggingar- og 

skipulagsstofnun og dempunar verðbréf (e. buffer stocks) sem nokkuð hafa verið á 

hrávörumarkaði  (Skidelsky, 2005).  

Á meðan Keynes var að hanna þetta kerfi var starfsbróðir hans frá Bandaríkjunum White að 

leggja drög að öðru alþjóðlegu peningakerfi er saman stóð af sjóði sem ætti að veita 

skammtíma fjármögnunarlán og banka sem ætti að veita uppbyggingarlán. Það varð á 

endanum stofnanagerð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og má því segja að Bandaríkin hafi unnið 

hugmyndafræðilegan sigur þrátt fyrir ágreining við Bretland um þessar hugmyndir. Bretar, 

með Keynes í fararbroddi, náðu einhverjum af sínum áherslum fram og niðurstaðan var 

Bretton Woods samningurinn 1944 (Skidelsky, 2005).   
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Hluti af deilum heimsveldanna tveggja voru vegna gjaldeyrisfyrirkomulagsins en svo fór að 

sá hluti Bretton Woods samþykktarinnar gekk út á að aðildarþjóðir skuldbundu sig til að festa 

gjaldmiðla sína við Bandaríkjadollar, sem væri með akkeri í tilteknu magni gulls sem var 

ákveðið að yrði 35$ únsan. Bandaríkin voru þar með orðin ábyrg fyrir því að þetta virði 

héldist, þ.e. að virði dollarans héldi gagnvart gullinu (Krugman og Obstfeld, 2006). Menn 

gerðu sér grein fyrir því að þessa festu hefði skort þegar gullviðmiðinu var komið á eftir fyrri 

heimsstyrjöldina. Bretland gegndi þessu hlutverki fyrir heimsstyrjöldina fyrri en eftir þá síðari 

var komið að Bandaríkjunum að gegna því hlutverki. Nýja fyrirkomulagið var í raun tilraun til 

afturhvarfs í álíka kerfi og ríkti fyrir fyrri heimsstyrjöldina, nema nú var Bandaríkjadollar 

akkeri og heimsmynt með yfirumsjón Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (Vines, 2009).  

9.2 Alþjóðlegt stofnanakerfi 

Hluti af Bretton Woods samþykktinni var að koma á auknum samskiptum meðal þjóða. Liður 

í því var að koma á alþjóðlegu stofnananeti sem átti að hafa yfirumsjón með kerfinu. 

Stofnanirnar voru:  

 Alþjóðabankinn ( e. World Bank).  

 Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (e. International Monetary fund).  

 Alþjóða viðskiptastofnunin (e. International Trade Organization, ITO). Stofnuninni 

var ætlað að koma á alþjóðlegum viðskiptareglum í samvinnu við hinar stofnanirnar 

tvær. Stofnun hennar var samþykkt á þingi Sameinuðu þjóðanna í Havana 1948, en 

ekki samþykkt á bandaríska þinginu þannig að stofnunin varð aldrei til í þessari mynd. 

Árið 1995 var GATT samningurinn felldur og við tók Alþjóðlega viðskiptaráðið (e. 

World Trade Organization, WTO). Í dag starfar WTO eins og ITO hefði starfað hefði 

hún orðið til á sínum tíma.  

9.2.1 Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn  

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var formlega stofnaður árið 1945 af 44 löndum en saman stendur í 

dag af 186 löndum. Sjóðurinn átti að vera regluvörður alþjóðafjármálakerfisins. Honum var 

gert að koma þjóðríkjum til hjálpar sem áttu við mikið ójafnvægi í þjóðarbúskapnum að stríða 

og áttu í greiðsluörðuleikum, en töluvert fór að bera á þeim vanda í kringum 1960. Hlutverk 

hans er að vera nokkurs konar lánveitandi til þrautarvara á alþjóðlegri vísu.  

Sjóðurinn vinnur út frá fimm meginmarkmiðum sem tilgreind voru í stofnanasamþykkt 1.  
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1. Efla alþjóðlega peningasamvinnu.  

2. Vinna að jafnvægi í útbreiðslu viðskipta. 

3. Stuðla að jafnvægi gjaldmiðla.  

4. Koma á marghliða greiðslukerfi milli landa og ríkisstjórna.  

5. Koma aðildarþjóðum til hjálpar með úrræðum sínum í gjaldeyriskrísum.  

Þegar sjóðurinn var stofnaður var hans helsta markmið að veita skammtíma fjármögnun til 

þjóða sem áttu í tímabundnum greiðsluörðugleikum. Í kjarnann var það einnig hlutverk hans 

að gefa þjóðum svigrúm til að gera þær kerfisbreytingar sem nauðsynlegar voru til að bæta úr 

vandanum. Þar hafði hann þrjú megin hlutverk: 

 Eftirlit. Að fylgjast með stjórnvöldum aðildarlanda og stefnum þeirra til að sjá hvort 

hætta sé á að þau lendi í greiðsluerfiðleikum.  

 Tæknileg aðstoð.  Að aðstoða ríkisstjórnir við að koma á hagfræðilegum umbótum.  

 Lánaaðstoð. Þegar lönd lenda í gjaldeyriskrísum aðstoðar sjóðurinn með 

lánveitingum.  

Sjóðurinn hefur alltaf lagt mikla áherslu á endurgreiðslu og lánar hann ekki fjármagn nema 

lántakandi samþykki viss skilyrði um framtíðar efnahags- og fjármálastefnur ríkisins,. Ástæða 

þess er að án nauðsynlegra endurbóta er líklegt að viðkomandi land þurfi stöðugt á frekari 

lánveitingu að halda og komi sér ekki út úr þeim ógöngum sem það er í. Sjóðurinn hefur 

margoft þurft að lána löndum sem hafa orðið uppiskroppa með gjaldeyri vegna slæmrar 

fjármálastefnu. Í þeim tilfellum setur hann viðkomandi ríki skilyrði um að einbeita sér að 

umbótum í fjármálastefnu með niðurskurði í útgjöldum og aukinni tekjuöflun með 

skattahækkunum. Án þessara umbóta verður aðstoðin sem sjóðurinn veitir skammgóður 

vermir. Stefna sjóðsins hefur aflað honum töluverðra óvinsælda meðal þeirra ríkja sem þurft 

hafa á hans aðstoð að halda (Miles og Scott, 2005).  

9.2.2 Hlutverk Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í Bretton Woods kerfinu  

Eins og áður hefur komið fram var Alþjóðagjaldeyrissjóðnum ætlað veigamikið hlutverk í 

hinu hnattræna fjármálakerfi.  

Sjóðurinn var með yfirumsjón yfir Bretton Woods kerfinu ásamt Alþjóða greiðslubankanum. 

Sjóðurinn hvatti eindregið til þess að þjóðir sem ættu í vanda stuðluðu að auknu aðhaldi í 

sinni peningastefnu til að draga úr viðskipahalla og styðja við gengið. Ef hvorugt dygði til að 
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viðhalda genginu, fengu þjóðir að gjaldfella það og setja nýtt gengisviðmið. Þó sjóðurinn gæti 

fengið illa staddar þjóðir til að fella sitt eigið gengi gilti ekki það sama um þjóðir sem stóðu 

vel.  

9.2.3 Fall kerfisins  

Þegar Bandaríkin reyndu að örva atvinnu með þensluhvetjandi aðgerðum, myndaðist 

ójafnvægi því að ofmetinn dollarinn hafði einkar slæmar afleiðingar fyrir löndin sem stóðu 

ekki vel efnahagslega. Velstæðu þjóðirnar voru ekki tilbúnar að aðlaga sig kerfinu með því að 

þrýsta genginu upp. Minni tiltrú á dollarann og getu bandarískra stjórnvalda til að viðhalda 

35$ á únsu takmarkinu olli því að töluvert var um að seðlabankar skiptu dollurum fyrir gull. 

Árið 1947 áttu bandarísk stjórnvöld um 70% af gullforðanum, árið 1969 var þetta hlutfall 

komið niður í 50% og niður í 22% 1971 (Eichengreen, 2004). Vaxandi átök og kostnaður 

tengdur Víetnamstríðinu, ásamt ójafnvægi milli betur stæðu þjóðanna og þeirra sem stóðu illa 

átti drjúgan þátt í að kerfið liðaðist í sundur árið 1970. Í desember 1971 var reynt að lappa upp 

á það með Smithsonian samningnum, en það reyndist ekki farsælt. Upp úr því ákváðu 

Bandaríkin og margar helstu viðskiptaþjóðir þeirra að setja gengið á flot (Mishkin F. S., 

2004).  

9.2.4 Triffin þversögnin (e. The Triffin paradox) 

Belgísk-ameríski hagfræðingurinn Robert Triffin benti á að land sem gefur út alþjóðlegan 

gjaldeyri sem önnur lönd nota í varasjóði eins og Bandaríkin í Bretton Woods kerfinu, verður 

að vera tilbúið að vera með verulegan viðskiptahalla til að geta veitt alþjóðlega 

fjármálakerfinu nægt framboð gjaldeyris. Hann taldi ljóst að ef Bandaríkin minnkuðu 

viðskiptahalla sinn myndu afleiðingarnar verða þær að fjármagn í umferð drægist saman með 

þeim afleiðingum að heimshagkerfið lenti í samþættum spíral samdráttar og ójafnvægis. En ef 

Bandaríkin myndu halda áfram að vera með viðskiptahalla myndi heimshagkerfið halda áfram 

að vaxa þar sem nægt fjármagn væri til staðar. Vandamál geta samt sem áður komið upp verði 

hallinn of mikil og offramboð dollara (e. dollar glut) myndast sem myndi grafa undan virði 

hans og trú fjárfesta á honum. Hann yrði því ekki lengur gjaldgengur sem alþjóðleg 

gjaldeyrismynt. Fastgengiskerfið myndi brotna saman með tilheyrandi óstöðugleika. Triffin 

lagði til að komið yrði á fót nýrri einingu sem sæi kerfinu fyrir gjaldeyri. Einingin myndi ekki 

byggja á gulli eða mynt, en myndi sífellt sjá heimshagkerfinu fyrir fjármagni. Þannig gætu 

Bandaríkin minnkað viðskiptahallann án þess að draga úr framþróun og vexti kerfisins (IMF, 

1985).  
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Bandaríkin fluttu út mikið magn dollara á fimmta áratug síðustu aldar í gegnum 

Marshallaðstoðina og með vörukaupum og innflutningi. Þannig hélst dollarinn flæðandi á 

milli landa. Á sjötta áratug minnkaði þörfin fyrir aðstoð og offramboð myndaðist. Á meðan 

sífellt fleiri dollarar fjármögnuðu heimshagkerfið minnkaði gullforðinn stöðugt og gátu 

Bandaríkin ekki staðið við 35$ á únsuna þegar fjárfestar vildu skipta (IMF, 1985). 

Ráðleggingar Triffins komu fram á sjötta áratug síðustu aldar og voru ekki í hávegum hafðar 

en urðu samt að veruleika þegar að Richard Nixon lokaði gullglugganum 1971 (Krugman og 

Obstfeld, 2006).  

9.3 Ný skil í alþjóðastofnanagerð peningamála  

Eftir að vikið var frá fastgengi gullviðmiðsins þurftu vestræn ríki að takast á við nýjan 

efnahagslegan raunveruleika. Nú þurftu myntir heimsins ekki lengur að endurspeglast í virði 

góðmálma sem grafa þurfti eftir í jörðu með tilheyrandi erfiði heldur flutu þær hver á móti 

annarri. Myntirnar byggðu í raun ekki á öðru en trúverðugleika ríkisstjórna og seðlabankanna 

sem gáfu þær út.  

9.3.1 Rökin með og á móti fljótandi gjaldmiðilsstefnu 

Þegar lönd fóru að eiga erfitt með að halda gjaldmiðlum sínum á réttum kili á sjötta áratug 

síðustu aldar fóru margir hagfræðingar fram með rök fyrir fljótandi gjaldmiðlastefnum. Töldu 

þeir að kerfi fljótandi mynta þar sem seðlabankar skiptu sér ekki af gjaldeyrismarkaði, myndi 

ekki aðeins veita nauðsynlegan gjaldeyrissveigjanleika, heldur einnig fjölmarga aðra kosti 

fyrir heimshagkerfið. Rökin byggðu á þremur þáttum í megindráttum:  

1. Samfella í peningamálum. Ef seðlabönkum væri ekki lengur ætlað að grípa inní 

gjaldeyrismarkaði til að festa gengi, gætu stjórnvöld notað peningamálastefnuna til að 

ná fram ytri- og innri jöfnuði. Auk þess væru engin lönd neydd til þess að flytja inn 

verðbólgu eða verðhjöðnun. 

2. Samræmi. Kerfi flotgengis hefði ekki sömu ósamhverfu og ríkti í Bretton Woods 

kerfinu þar sem Bandaríkin gátu einhliða ákvarðað og framfylgt peningaskipan 

heimsins. Á sama tíma hefðu Bandaríkin, með flotgengi, sömu möguleika og aðrar 

þjóðir að hafa áhrif á framgöngu eigin gjaldmiðils gagnvart öðrum.  

3. Innbyggð jafnvægisstilling gjaldmiðla. Þrátt fyrir að virk peningamálastefna væri ekki 

til staðar myndu markaðslögmálin gera það að verkum að gjaldmiðlar leituðu 

jafnvægis samhliða breytingum á heildareftirspurn. Hið langa og erfiða tímabil 
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spákaupmennsku á tímum Bretton Woods myndi heyra sögunni til (Krugman og 

Obstfeld, 2006).  

Hagfræðingar sem upplifðu ástandið eftir Kreppuna miklu höfðu miklar efasemdir um getu og 

vilja landa til að halda uppi eðlilegu flotgengi. Ástandið eftir kreppuna einkenndist af 

gjaldfellingum gjaldmiðla og stefnum sem gengu út á að lifa á nágrannanum (e. beggar thy 

neighbour policy) (Skidelsky, 2005). Gagnrýnendur flotgengisstefnunnar töldu einnig að 

fljótandi gjaldmiðlar myndu verða fyrir stöðugum árásum spákaupmanna með tilheyrandi 

sveiflum. Margir settu líka spurningarmerki við hvort lönd væri í raun tilbúin til að líta fram 

hjá gjaldmiðlinum við framkvæmd peninga- og fjármálastefnu. Gjaldmiðillinn væri það 

mikilvægur að hann gæti í raun orðið meginviðfangsefni í efnahagsstefnu landa (Krugman og 

Obstfeld, 2006). 

9.4 Verðbólgan mikla 1973 – 1984 (e. The Great Inflation)  

Eftir endalok Bretton Woods breyttist umræðan um stöðugleika í verðum frá gengisskráningu 

yfir í áherslur á þróun verðlags og veröldin í umhverfi þar sem ríki framleiddu eigin 

gjaldmiðla (e. fiat currency). Skiptin höfðu mjög mikil áhrif á peningamálastefnu ríkja sem og 

alþjóðlega fjármálakerfið og nú voru tæki peningamála, skammtímavaxta og bindisskyldu 

notuð til að stuðla að stöðugu verðlagi og hóflegum vexti fjármagns í umferð. Skiptin höfðu 

einnig í för með sér aukinn óstöðugleika á sviðum peninga- og efnahagsmála (Wolf, 2009).  

Mun hærra flækjustig fylgdi þessari miklu kerfisbreytingu peningamála. Seðlabankar áttu 

fyrir höndum flóknari verkefni en að viðhalda breytileika gjaldmiðils síns yfir í gull og kom 

fljótt í ljós hvernig hið nýfengna frelsi bankanna var notað. Á fyrsta áratug nýja kerfisins var 

stefna margra þróaðra þjóða í peningamálum þess valdandi að verðbólga varð viðvarandi og 

kallið eftir afturhvarfi til fyrra fyrirkomulags hrávöruviðmiðs varð æ háværara (Woodford:, 

2003).  
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Mynd 12: Vísitala neysluverðs í Bandaríkjunum 1897-2008 

 

Heimild: Mynd unnin úr markaðsgögnum af heimasíðu Robert J. Shiller: 

http://www.econ.yale.edu/~shiller/index.html   

Samhliða gríðarlega mikilli breytingu í peningamálum áttu sér stað þær mestu félagslegu 

umbætur sem orðið hafa í sögu vestrænna þjóða. Með sterkum félagstryggingum átti fólk kost 

á því að fara fyrr á eftirlaun, bændur fengu lágmarksverð fyrir afurðir og atvinnuleysisbætur 

voru hækkaðar. Allt kostaði þetta ríkið fjármuni en tekjur ríkisins af sköttum voru 

takmarkaðar. Hallarekstur ríkisins jókst og varð viðvarandi. Ríkið greiddi af hallanum með 

auknum lántökum eða með því að prenta peninga og það orsakaði verðbólgu (Hazlitt, 1984).  

Ásamt aðlögun að nýju heimsfyrirkomulagi peningamála og uppbyggingu félagskerfisins áttu 

sér stað miklir framboðsskellir vegna ákvörðun OPEC að setja útflutningsbann á olíu á 

Bandaríkin og Holland sem hafði í för með sér miklar verðhækkanir 1973/4 og síðan vegna 

falls íranska shasinns 1979/80.  

Ástandið sem upp kom var erfitt að útskýra út frá hefðbundnum kenningum hagfræðinnar um 

fórnarskipti verðbólgu og atvinnuleysis, því verðlag hækkaði þrátt fyrir aukið atvinnuleysi. 

Ástandið var kallað kreppuverðbólga (e. stagflation) og var þetta nýyrði sem hagfræðingar 

settu fram í kjölfar áfallsins 1973. Framboðsskellir hafa veruleg áhrif á getu fyrirtækja og 

einstaklinga að keyra áfram framleiðslu þjóðarinnar. Meginástæður kreppuverðbólgunnar 

voru tvær: 
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1. Hækkun á hrávöru jók verðbólguna en dró máttinn úr hagkerfinu um leið og heildar 

framboð og eftirspurn minnkaði. 

2. Væntingar um verðlag í framtíðinni smitaðist yfir á væntingar um launakröfur í 

staðinn fyrir að auka samdrátt og atvinnuleysi. Þetta olli síðan víxilhækkun verðlags 

og launa. 

Mynd 13: Verðbólguþróun og atvinnuleysi í Bandaríkjunum 1960-2009 

 

Heimild: IMF World Economic Outlook; Ecnomic policy institute: 

http://www.epi.org/resources/datazone_dznational/  

Hrávöruverðshækkanir urðu til þess að flest lönd sem fluttu inn olíu eða olíuvörur áttu mjög 

erfitt að ná ytri og innri jöfnuði eftir að flotstefnan var tekin upp 1973. Allar tilraunir til að 

festa gengi við þessar aðstæður höfðu sett gríðarlegt álag á seðlabanka viðkomandi lands fyrir 

utan að þau urðu fyrir árásum spákaupmanna. Þessar efnahagslægðir voru þær verstu frá því á 

fjórða áratug síðustu aldar (Krugman P., 2009).  

Þegar samdrátturinn 1973 versnaði gripu margar þjóðir, þar á meðal Bandaríkin, til 

þensluhvetjandi aðgerða í fjármála- og peningamálastefnum sínum. Í sjö stærstu 

iðnaðarríkjunum jókst vöxtur fjármagns í umferð á milli áranna 1974 til 1975 um leið og 

seðlabankar reyndu að bregðast við auknu atvinnuleysi. Aðgerðirnar höfðu þau áhrif að 
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framleiðsla jókst víðast hvar en atvinnuleysi minnkaði ekki að sama skapi (Tafla 2, Mynd 13) 

(Krugman og Obstfeld, 2006).  

Tafla 2: Samdráttur í vergri landsframleiðslu í Bandaríkjunum á ársfjórðungi eftir framboðsskelli  

Frá upphafi 
samdráttar  

1973 1981 

M.a. $ M.a. $ 

-2 4932,6 6005,7 
-1 4906,3 5957,8 
0 4953,1 6030,2 
1 4909,6 5955,1 
2 4922,2 5857,3 
3 4873,5 5889,1 
4 4854,3 5866,4 
5 4795,3 5871,0 
6 4831,9 5944,0 
7 4913,3 6077,6 
8 4977,5 6197,5 
9 5090,7 6325,6 

10 5128,9 6448,3 
11 5154,1 6559,6 

12 5191,5 6623,3 
Heimild: Tafla unnin úr gögnum frá; Ecnomic policy institute: 

http://www.epi.org/resources/datazone_dznational/  

9.4.1 Veikur dollar  

Batinn sem átti sér stað eftir samdráttinn á árunum 1974-1975 hægði á sér á seinni hluta árs 

1976 og atvinnuleysið hélst nokkuð mikið. Bandaríkin, Japan og Þýskaland drógu vagninn í 

efnahagslegu tilliti til að stuðla að heimsvexti eftir samdráttinn. Mismunur mikillar þenslu í 

Bandaríkjunum á móti samdrætti annars staðar olli ójöfnuði í bandarísku hagkerfi. 

Verðbólgan var endurvakin og viðskipahalli jókst með þeim afleiðingum að gengi dollarsins 

byrjaði að falla 1976. Alþjóðlegir fjárfestar höfðu litla tiltrú á framtíðarvirði Bandaríkjadollars 

þar sem verðbólga í Bandaríkjunum var að aukast samanborið við verðbólgu erlendis. Veikari 

dollari gerði það einnig að verkum að verð á innfluttri vöru hækkaði sem þýddi aukna 

verðbólgu og leiddi af sér auknar verðbólguvæntingar launafólks í landinu (Krugman og 

Obstfeld, 2006).  

http://www.epi.org/resources/datazone_dznational/
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Mynd 14: Vísitölugengi dollars 1972-2008 

 

Heimild: OECD Factbook 2010.
10

  

Til að bregðast við ástandinu skipaði Jimmy Carter, þá verandi Bandaríkjaforseti, Paul Volker 

nýjan seðlabankastjóra en hann hafði mikla reynslu af alþjóðlegum fjármálum. Dollarinn hélt 

áfram að vera veikur þar til í október 1979, er Volker tilkynnti aukið aðhald í peningamálum 

og hertar aðgerðir til að hægja á vexti fjármagns í umferð. Sá mikli viðsnúningur sem varð á 

peningamálastefnunni kristallaði að nokkru leyti gagnrýni andstæðinga flotstefnunnar. Þeir 

töldu að ríkisstjórnum gæti ekki verið sama um þróun gengis og myndu ósjálfrátt gefa 

eitthvað af sínum stjórntækjum upp á bátinn til að koma í veg fyrir gengisþróun sem væri 

skaðleg efnahagslífinu  (Krugman og Obstfeld, 2006).  

Ástandið á sjöunda og áttunda áratugi síðustu aldar reyndist mjög stormasamt og hvikult. Paul 

Volker lýsti því sem vandamáli um hvort hafi komið á undan hænan eða eggið. Fólk og 

fyrirtæki hafi trúað í blindni á fórnarskipti verðlags og atvinnustigs í anda Phillips-ferilsins og 

var því rólegra en það hefði átt að vera vegna yfirvofandi verðhækkana. Sveiflur voru í gengi 

sem ollu vandamálum í hagstjórn og samskiptum við aðrar þjóðir. Þetta hafði veigamikil áhrif 

á launavæntingar og verðlagningu þegar verðbólgan fór af stað, sem hafði innbyggða þætti 

sem ólu hver á öðrum. Þetta var síðan stutt af gríðarlegum olíuhækkunum. Færa má rök fyrir 

því að verðbólguþrýstingurinn hafi átt stóran þátt í verðákvörðunum OPEC ríkjanna. 

                                                 

10
 Vísitalan er reiknuð út frá grunnári 2005 = 100 
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Verðhækkanir á olíu leiða af sér aukna verðbólgu og þannig verður til spírall hárrar verðbólgu 

og lélegs hagvaxtar (Volker, 2008).  

9.5 Breytingar á hagfræðilegum sjónarmiðum  

Veigamikil breyting átti sér stað samhliða breytingum á peninga-fyrirkomulaginu en hliðstæð 

grundvallarbreyting átti sér stað á þeim hagfræðigildum sem viðhöfð voru á tímum 

fastgengisfyrirkomulags Bretton Woods. Breyting á grunnviðhorfum á hlutverki ríkisvaldsins 

við að hafa áhrif á markaðinn átti stóran þátt í hliðruninni sem átti sér stað frá keynesískum 

hagfræðikenningum yfir í kenningar ræðra vænta (e. rational expectations theory) (Taylor, 

1992).  

Hagfræðikenningar eru greiningartæki þar sem fræðimenn á sviði hagfræðinnar setja upp 

módel með hinum ýmsu föstum sem þeir gefa sér fyrirfram að séu réttir. Tæki rökfræðinnar 

eru notuð til þess að komast að einni eða fleiri niðurstöðum. Þær eru síðan kynntar almenningi 

sem í gegn um einföld líkön sem túlka eiga flókinn raunveruleika. Kenningin er síðan sett 

fram sem viðbragð eða lækning á hvaða hagfræðilega vandamáli sem kemur upp í 

raunveruleikanum. Í grunninn eru tvær grunnkenningar sem reyna að skýra athafnir og 

aðgerðir í kapítalísku markaðshagkerfi. Þær eru kenning klassískrar hagfræði og kenningar 

John Maynard Keynes um atvinnu, vexti og peninga. Mismunandi skólar hagfræðinnar eiga 

við viðfangsefni þeirra á margvíslegan og ólíkan hátt.  

9.5.1 Keynesískar kenningar  

John Maynard Keynes hefur verið kallaður upphafsmaður nútíma þjóðarhagfræða. Kenningar 

Keynes byggðu á því að ráðamenn viti og að geri sér grein fyrir því að þeir geti ekki vitað 

með vissu hvað framtíðin beri í skauti sér. Hún útskýrir hvernig ráðamenn geti komið á 

laggirnar stofnunum sem gerir þeim kleift að takast á við vandamálin sem upp koma í 

framtíðinni. Samkvæmt kenningunum er það hlutverk ríkisstjórna að lagfæra þá markaðsbresti 

sem upp koma í kapítalísku markaðshagkerfi, í samvinnu við einkageirann og heimilin,  

(Davidson, 2009). Kenningar Keynes byggðu á raunkenningunni (e. reality theory) en ekki 

t.d. greiningarkenningu (e. analytic theory) eins og almenn jafnvægisgreining gerir. Ástæðan 

fyrir þessu var sú að ályktanir greiningakenninga geta verið nokkuð langt frá 

raunveruleikanum sem gerir það erfitt að búa til og framkvæma stefnumarkandi kenningar. En 

með raunkenningu, þar sem blandast saman rökfræði og upplýsingar úr efnahagslífinu, er mun 
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auðveldara að koma fram með framkvæmanlegar stefnumarkandi kenningar í efnahagsmálum 

(Landreth og Colander, 2002). 

Árið 1958 sýndi nýsjálenski hagfræðingurinn A.W. 

Phillips fram á neikvæða fylgni milli 

atvinnuleysis og verðbólgu í Englandi á árunum 

1861 til 1957. Samkvæmt kenningum hans er 

beint samband milli aukningar atvinnustigs og 

hærri verðbólgu og öfugt. Tveimur árum eftir að 

A.W. Phillip’s setti fram sína kenningu komu 

Paul Samuelson og Robert Solow fram með 

myndræna framsetningu á kenningum hans. 

Útfærslan hefur verið nefnd Phillips kúrfan. Hún 

studdi við kenningar Keynes og varð sú skoðun 

algeng meðal stjórnmálamanna að möguleiki væri 

fyrir hendi að staðsetja sig á kúrfunni. Þannig væri hægt að velja um hversu mikið 

atvinnuleysið væri á kostnað verðbólgunnar, sem væri kostnaðurinn við að halda uppi hærra 

atvinnustigi  (Mishkin F. S., 2004). Upphafið á endalokum hreinna keynesískra módela var á 

sjötta áratug síðustu aldar þegar verðbólga fór af stað. Um leið minnkaði vegsemd 

keynesískra kenninga. Fjármálastefnan var of þung í vöfum og pólitískt erfið í framkvæmd. 

Peningamagnskenningar urðu einu kenningarnar því keynesísk módel tóku ekki tillit til áhrifa 

peningamála á verðlag og því ekki hentug tæki til framkvæmda. Samhliða varð hliðrun frá 

keynesískum módelum, þar sem reynt var að setja saman módel er byggðu á 

rekstrarhagfræðilegum grunni og uppgötvuðust möguleikar til þess innan heildar-

jafnvægismódela (Landreth og Colander, 2002).  

9.5.2 Nýklassískar kenningar  

Klassísk hagfræði hefur tekið á sig mismunandi myndir og þróast í gegnum árin. Frá lokum 

Bretton Woods samkomulagsins 1971 komu fram fylgjendur nýklassískrar hagfræði sem 

fylgdu kenningum skilvirka markaðarins, m.a. hagfræðingar á borð við Myron Scholes, 

Milton Friedman, Robert Lucas og Alan Greenspan. Í grunninn gerir klassísk hagfræði ráð 

fyrir því að ráðamenn dagsins í dag hafi vitneskju um framtíðina og þeirra meginviðfangsefni 

sé að dreifa takmörkuðum auðlindum á sem skilvirkastan hátt í nútíð og framtíð. Rökfærsla 

kenningarinnar byggir á heimsspeki afskiptaleysis í anda ósýnilegu handar Adam Smith, þar 

Mynd 15: Phillips Kúrfan 
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sem ríkisstjórnum er aldrei ætlað að grípa inn í hið frjálsa markaðshagkerfi  (Davidson, 2009). 

Robert Lucas, Robert Barro og Milton Friedman voru nokkrir af þeim hagfræðingum sem 

kenndir voru við Chicago-háskólann. Þeir lögðu sig fram við að gagnrýna keynesíska 

hagfræði og kenningarnar að baki Phillips ferlinum. Friedman og Edmund Strother Phelps 

sýndu fram á að í raun væru engin langtímafórnarskipti milli verðbólgu og atvinnuleysis. Á 

endanum myndi hagkerfi hafa tilhneigingu til að leita í undirliggjandi náttúrulegt stig atvinnu 

og hagvaxtar, óháð því að hvaða verðbólgu væri stefnt. Þeir sýndu einnig fram á að verðbólga 

stjórnaðist aðallega af væntingum fólks til hennar í framtíðinni. Gagnrýni Robert Lucas hefur 

fengið nokkuð sérstakan sess í sögu hagfræðinnar og er kölluð ,,The Lucas Critiqe". Hann 

færði rök fyrir því að aðgerðir einstaklinga velti á væntum stefnum stjórnvalda í 

efnahagsmálum og því muni uppbygging módelsins breytast um leið og það er notað. Ef 

grundvöllur módelsins breytist myndi rétta stefnumörkunin einnig breytast samhliða og 

módelið því ekki lengur að gera það sem af því var ætlast í upphafi (Landreth og Colander, 

2002).  

9.5.3 Kenning ræðra væntinga (e. Rational Expectation Theory) 

Kenning um ræðar væntir (e. rational expectations theory) naut mikillar hylli upp úr 1970 og 

tók að verulegu leyti við sem leiðandi afl í kenningum hagfræðinnar. Hún gengur út frá því að 

einstaklingurinn sé skynsamur og notfæri sér allar upplýsingar sem honum eru aðgengilegar 

til þess að spá fyrir um framtíðina.  

Samhliða sættu hefðbundnar kenningar um fórnarskipti atvinnuleysis og verðbólgu eða 

Phillips ferilinn mikillar gangrýni og var almennt ekki talinn geta fangað nýju viðmiðin sem 

hagfræði fljótandi gjaldmiðla og frjáls fjármagnsflæðis höfðu í för með sér. John F. Muth í 

Háskólanum í Indiana kom upprunalega fram með kenninguna í upphafi sjöunda áratugar 

síðustu aldar en Robert Lucas gerði hana að sinni með því að færa hana yfir á kenningar 

hagfræðinnar og sýndi fram á tölfræðilegt notagildi hennar. Fylgjendur kenningarinnar ganga 

út frá því að fólk hagi sér þannig að það hámarki nytjar sínar hvort heldur ánægju í lífi eða 

hagnað. Hagfræðingar hafa notað hugtak ræðra væntinga til að skilja aðstæður þar sem 

spámennska um framtíðina er meginskýring á aðgerðum í nútímanum. Ræðar væntingar eru 

grunnþáttur í mörgum kenningum s.s. tilviljanalegri göngu (e. random walk) eða skilvirku 

markaðskenningunni (e. efficient market hypothesis), kenningunni um drifkrafta 

ofurverðbólgu, neyslukenningu endalausra tekna og einnig á bak við hönnun á efnahaglegum 

stöðugleikareglum (Sargent, 2008).  
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9.5.4  Ný keynesísk hagfræði módel og þróun til ný-normatíðrar hagfræði (e. New 

normative economics) 

Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar þurftu ríkisstjórnir að glíma við kreppuverðbólgu og 

urðu því að beita tveimur tækjum í senn, bæði þensluhvetjandi og hamlandi. Eins og gefur að 

skilja eru slíkar aðgerðir erfiðar í framkvæmd. Ástandið átti samt drjúgan þátt í því að skapa 

ný viðmið og kenningar í peningahagfræði. Viðmið sem byggðu í auknum mæli á framboðs- 

og peningahagfræði, þ.e. aukin áhersla á klassíska nálgun úrlausnarefna peningastefnunnar. 

Einnig fór að gæta aukinnar áherslu atferlisfræða innan hagfræðinnar. Árið 1995 kom út 

skýrsla frá hagfræðingunum Ken Rogoff og Maurice Obstfelt ,,New Open Economy 

Macroeconomics“ sem markaði nýja stefnu í þjóðhagfræði (He, 2002). Skýrslan átti mikinn 

þátt í að leggja grunn að nýjum þjóðhagfræðilíkönum sem hafa sprottið fram og eiga að vera 

betur í stakk búin til að spá fyrir um þróun verðlags og gengis í nútíma hagkerfum. Þar á 

meðal eru ný keynesísk líkön sem byggja á að kostir keynesískrar hagfræði eru settir inn í 

rekstrarhagfræðileg módel. Rannsóknir Robert Lucas höfðu áður sýnt fram á að ekki væri 

hægt að gera sér grein fyrir áhrifum hagfræðilíkanna á hagstjórn, nema þau byggðu á 

rekstrarhagfræðilegum grunni. ný keynesísk líkön byggja á slíkum grunni ásamt því að 

sameina mikilvægustu þætti einfaldra kyrrstæðulíkanna.
11

 Þau innleiða tregbreytanlegar 

nafnstærðir launa og verðlags þannig að þær breytur hreyfast hægar en sveiflur í framboði og 

eftirspurn. ný keynesísk líkön þykja henta vel við núverandi aðstæður þar sem meginhlutverk 

peningayfirvalda er að stefna að stöðugu verðlagi með yfirlýstu verðbólgumarkmiði. Ný 

Keynesísk módel hafa nú gert það að verkum að Phillipsferillinn er aftur kominn inn í 

hagfræði módel eftir að hafa verið tekinn úr þeim á sjöunda áratug síðustu aldar. Hinn nýi 

keynesíski Phillipsferill er nú ríkjandi þáttur í módelum launa og verðlags í þjóðhagfræði. 

Hann gerir ráð fyrir að verð sé tregbreytanlegt og þess vegna hafi aðgerðir í peningamálum 

áhrif á framleiðslu og atvinnu (Þorvardur Tjörvi Ólafsson, 2006).  

John Taylor (1999) lýsir þróun ný klassískrar hagfræði um síðustu aldamót sem skrefi til ný-

normatíðrar hagfræði. Þar er hugmyndafræði ræðra vænta sett í forgrunn efnahagslegra 

módela ásamt kennismíði sem byggir á kenningaþróuninni sem átt hefur sér staði í gegnum 

tíðina. Hann telur að kenningin sé orðin hluti af almennri hagfræði (e. mainstream policy), en 

hún tekur til þeirrar aðferðafræði sem viðurkennd er hverju sinni. Módel ný-normatíðrar 

                                                 

11
 Orðskýring: Kyrrstöðu líkön eru líkön eins og IS-LM líkanið sem lýsa jafnvægi á vöru og peningamarkaði.  
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hagfræði eru notuð víða meðal seðlabanka og greinenda. Hugtakið normatíð í hagfræði er 

notað til að skilja á milli kennisetninga (e. policy rule) sem fjalla um hvað ætti að vera og 

pósitífra kenninga sem útskýra af hverju. Normatíð kennisetning hefur verið vinsæl meðal 

rannsakenda sem beita aðferðum verkfræðinnar á þjóðhagfræðilíkön. Taylor telur jafnframt að 

það sé uppbyggjandi leið til að taka á vanda sem fylgir Lucas gagnrýninni sem var minnst á 

fyrr í kaflanum, að nota kennisetningu formgerðra  módela  (Taylor J. B., 1999).  

  



60 

10 Seinni bylgja hnattvæðingar 1960 til dagsins í dag 

Skeiðið frá 1960 til dagsins í dag hefur verið kallað seinna skeið hnattvæðingar. Fyrra skeiðið, 

eins og áður hefur komið fram, átti sér stað frá 1870 fram að fyrri heimsstyrjöldinni 1914. Á 

því tímabili jukust alþjóðleg viðskipti um sem nam 4% á ári, fóru úr 10% af heimsframleiðslu 

1870 í um 20% 1914. Alþjóðlegt fjármagnsflæði milli landa jókst um 4,8% á ári og fór úr 7% 

í 20% yfir sama tímabil (Mishkin F. S., 2005). 

Hnattvæðing merkir í bókstaflegri merkingu þau umskipti þegar staðbundinn atburður verður 

að hnattrænum. Þrátt fyrir vissa tvíræðni í orðasambandinu er viss samhljómur um hvað 

efnahagsleg hnattvæðing sé. Í stuttu máli vísar hún til afnáma hafta og tolla, framþróunar í 

þekkingu, tækni og vísindum, hreyfanleika vinnuafls og víðtækrar samþættingar og 

frelsisvæðingar fjármálamarkaða (Mynd 16) (Stearns, 2010).  

Mynd 16: Fjórir þættir efnahagslegrar hnattvæðingar  

 

Viðamikil skref voru stigin um miðja 20. öldina í átt að opnun markaða með aukinni 

alþjóðlegri fjárfestingu, viðskiptum, fjárflæði og fólksflutningum milli landa og heimsálfa. 

Heimurinn er nánast orðinn sem eitt atvinnusvæði með aukinni samvinnu, samþættingu og 

úthýsingu þjónustu- og framleiðsluþátta. Tilkoma marghliða samninga stuðla einnig að auknu 

frjálsræði í millilandaviðskiptum. Alþjóðaviðskiptastofnunninni (e. The World Trade 

Organazation, WTO) var komið á laggirnar 1995 og í dag sér hún um að framfylgja ákvæðum 

GATT samningsins (e. General Agreement on Tariffs and Trade). Aðildarríki að samningnum 
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eru nú yfir 130. Þekkingarkerfum er að fjölga og færslukostnaður fer lækkandi (Mishkin F. S., 

2005).  

10.1 Bylting tækni og samskipta 

Ör framþróun í tækni og vísindum í lok síðustu aldar hefur hrundið af stað nýrri byltingu í 

fjarskipta- og upplýsingatækni. Byltingin hefur sannarlega hrist upp í iðnaðarskipulaginu og 

lágmarkað samskipta-, ferða- og flutningskostnað og tíma. Þessi mikla þróun í samskiptatækni 

hefur gert mönnum kleift að takast á við hnattræn vandamál sem upp koma í hnattvæddum 

heimi. Alþjóðleg viðbrögð við alheimsfaraldri inflúensu, hryðjuverkaógn, hlýnun jarðar og 

fuglaflensu gefur sterklega til kynna hversu hnattvæddur heimurinn er orðinn. Hann er orðinn 

einn markaður með vöru og þjónustu, tækni hefur gert úthýsingu á þjónustu og framleiðslu 

mögulega sem hefur dregið mikið úr framleiðslu- og þjónustukostnaði. Helstu 

vaxtarmöguleikar fyrirtækja eru í gegnum veraldarvefinn og eru mörg hver einungis staðsett 

þar. Sömu vörurnar fást nánast um allan heim en sem dæmi má nefna; milljónir barna á 

Vesturlöndum sem merkt eru bak og fyrir með merkjum hinar Japönsku Hello Kitty og þá 

31.000 McDonald‘s staði víðsvegar um heiminn þar sem fólk getur fengið sama óholla matinn 

framreiddan á skömmum tíma. Margir sagnfræðingar telja að hnattvæðing nútímans hafi tekið 

stakkaskiptum eftir endalok Kalda stríðsins á níunda áratug síðustu aldar þegar Sovétríkin 

liðuðust í sundur, Þýskaland sameinaðist og löndin tengdust umheiminum beint. Nýlega hefur 

hnattvæðing alið á uppgangi stórvelda á borð við Kína, Indlandi, Brasilíu og þau ásamt fleiri 

framleiðsluöflum, hafa dregið úr yfirburðum vestrænna ríkja á sviði efnahags- og stjórnmála 

(Stearns, 2010).
 

10.2 Hnattvæðing fjármálageirans  

Hnattvæðing hefur margar birtingarmyndir en sá angi hennar sem þróast hefur hraðast, haft 

hvað víðtækust áhrif og verið umdeildastur er hnattvæðing fjármálageirans. Samhliða 

þróuninni á efnahagslegri hnattvæðingu hefur alþjóðlegt fjármagn og fjármagnsflutningar 

tekið á sig sjálfstæða mynd. Ef fjármálageirinn er borinn saman við atvinnu- og þáttamarkað, 

er ljóst að fjármálageirinn er sá eini sem orðinn er algerlega ,,hnattvæddur“ vegna þess hve 

fjármagn flæðir auðveldlega milli landa. Frá því að Bretton Woods kerfið lagðist af um 1971, 

hefur flæði fjármagns milli landa og heimsálfa aukist mjög. Á níunda áratugnum var 

heildarflæði fjármagns í skulda- og hlutabréfum þó innan við 10% af VLF (vergri 

landsframleiðslu) heimsins. Árið 1995 fór þessi tala yfir 100% og hefur það hlutfall haldið 

áfram að vaxa. Sömu sögu mætti segja af veltu á gjaldeyrismörkuðum sem hefur einnig vaxið 
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gríðarlega. Árið 2000 var meðal dagsvelta á gjaldeyrismörkuðum 85% af 

varagjaldeyrissjóðum allra ríkja heims og 70 sinnum meiri en virði heildar útflutningur vöru 

og þjónustu er á degi hverjum (Shangqan, 2000).
  

10.2.1 Tegundir fjárhagslegrar samþættingar  

Mikilvægt er að tilgreina fjóra þætti í samþættum fjármálamarkaði nútímans:  

1. Samþætting opinbera geirans með lántöku ríkja, getur verið með tvennum hætti: 

Útgáfa skuldabréfa í erlendri mynt, hvort heldur undir innlendri eða erlendri löggjöf 

og útgáfa skuldabréfa í heimamynt sem erlendir fjárfestar geta keypt á heimamarkaði 

útgefanda.  

2. Samþætting fyrirtækjageirans með beinni erlendri fjárfestingu og lántöku milli landa 

og útgáfu hlutabréfa á erlendum mörkuðum.  

3. Frekari samþætting fyrirtækjageirans sem á sér stað þegar fjárfestar kaupa og selja 

hluti og skuldir erlendra fyrirtækja á eigin eignamarkaði.  

4. Samþætting bankageirans með alþjóðlegum millibankamarkaði þar sem bankarnir geta 

fengið lán og lánað tímabundið.  

Gera má greinarmun á hnattvæðingunni sem ríkir í dag og þeirri fyrri sem ríkti fyrir 

heimsstyrjöldina fyrri. Hnattvæðing nútímans einkennist mun meira af langtíma samvinnu og 

samþættingu milli alþjóðlegra fyrirtækja og fyrirtækja sem starfa einungis á heimamarkaði. 

Hér áður fyrr einkenndist hnattvæðingin af sérhæfni einstakra landa í framleiðslu. Sum lönd 

framleiddu hráefni önnur framleiddu vörur. Í dag sérhæfa lönd og fyriræki sig frekar í 

aðferðafræði. Stór hluti alþjóðaviðskipta er með hluti sem settir eru saman og seldir í 

órafjarlægð frá upprunalegum framleiðslustað. Þetta gæti ekki átt sér stað nema með tilkomu 

byltingar í samskiptatækni og flutningum. En sérhæfingin í aðferðafræði, frekar en 

vöruframleiðslu, er einnig hluti af þessari byltingu (Kenen, 2007).  

10.3 Krísur á tímum hnattvæðingar  

Charles Kindleberger segir í bók sinni Manias, Panics and Crashes að tímabilið eftir 1970 eigi 

sér ekki hliðstæðu í sögunni hvað varðar sveiflur og óstöðugleika í verðum ásamt tíðni og 

alvarleika fjármálakrísa. Eftir að fjármagn var ekki lengur fast við akkeri góðmálma eða gildi 

annarra hrávara hófst tímabil mikilla sveiflna. (Kindleberger og Aliber, 2005). Fjárhagslegri 

hnattvæðingu hefur verið kennt um tíðar krísur, banka og gjaldmiðla, er herjað hafa á mörg 

þróunarríki sem hafa verið að taka sín fyrstu spor á hnattrænum fjármálamörkuðum. Árið 

2001 áætlaði Alþjóðabankinn að um 112 kerfislægar bankakrísur hefðu átt sér stað á 
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tímabilinu 1970 til 2001. Þegar ein kreppa á sér stað er það óheppilegt en þegar 112 krísur 

eiga sér stað þá er eitthvað að. Í annar rannsókn frá Barry Eichengreen, háskólanum í 

California, Berkley og Michael Bordo frá Rutgers háskólanum, töldu þeir 95 krísur í 

þróunarlöndum og 44 í löndum með háar tekjur. Úttektin var gerð á tímabilinu 1973 til 1997. 

Af þessum krísum voru 17 bankakrísur sem áttu sér stað í þróunarlöndum, 57 tvíburakrísur, 

þ.e. bæði gjaldmiðils- og bankakrísa. Níu af krísum í efnuðu löndunum voru bankakrísur, 29 

voru gjaldmiðlakrísur og 6 voru tvíburakrísur. Allt í allt voru þetta: 26 bankakrísur, 86 

gjaldmiðilskrísur og 27 tvíburakrísur á um 24 ára tímabili. Höfundar halda því fram að ef tvö 

skeið hnattvæðingar eru borin saman þ.e. fyrir 1914 og síðan tímabilið frá 1970 eru kreppur 

tvisvar sinnum algengari í dag. Þeir vekja þó athygli á því að þær séu ekki endilega verri í dag 

en þá (Bordo og Eichengreen, 2002). Það sem vekur þó mesta athygli er hve ólíkt tímabilið 

1945-1971 er þeim tímum sem við lifum í dag. Á Bretton Woods tímabilinu voru einungis 38 

kreppur í það heila og einungis 7 tvíburakrísur. Engin þróunarríki urðu fyrir bankakrísu, en 16 

gjaldmiðilskrísum og einni tvíburakrísu. Síðan kemur tímabilið frá 1973 til 1997 með samtals 

139 krísur (Wolf, 2009).  

Um 1990 urðu lönd eins og Síle, Argentína og Mexíkó í Suður Ameríku og lönd í Suð-Austur 

Asíu aðeins seinna fyrir miklum fjárhagslegum áföllum þegar fótalaust fjármagn streymdi út 

úr hagkerfum þessara ríkja eftir að hafa komið snöggt inn. Vestrænum ríkjum er oft kennt um 

að hafa hleypt fjármagni of hastarlega inn í þessi lönd sem í kjölfarið urðu fyrir kvikum 

fjármagnshreyfingum og markaðshjarðhegðun (Kose, Prasad, Rogoff, og Wei, 2009). Einn 

stærsti lærdómur sem draga má af síðustu áratugum er sú mikla áhætta sem fylgir alþjóðlegri 

fjárhagslegri samþættingu og mjúkri eða skríðandi fastgengisstefnu (e. soft/crawling peg)
12

. 

Allar meiriháttar fjármálakrísur frá 1994 til 2002 hafa átt sér stað í löndum eða heimshlutum 

sem nota mjúkt eða algert fastgengi í sínum peningamálum (Glick og Aizenman, 2008). 

10.3.1 Gjaldeyris- og bankakrísur  

Hagfræðingar hafa horft til módela varðandi greiningar á tíðum gjaldeyriskreppum á bæði 9. 

og 10. áratug síðustu aldar og einnig hvernig einkenni þeirra hafa breyst. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur skilgreint gjaldeyriskreppu sem a.m.k. 30% 

nafnverðslækkun á gjaldmiðli og það sé a.m.k. 10% veiking frá árinu á undan. Samkvæmt 

                                                 

12
 Munurinn á þessum leiðum er hversu mikið svigrúm eða vikmörk gengið hefur til þess að fljóta gagnvart þeim 

myntum sem það er fast við. Fastgengi er eins og nafnið ber með sér algerlega fast við viðmiðunargengi t.d. 

dollar en mjúkt eða skríðandi hefur viss vikmörk og er munurinn  á milli fljótandi og föstu gengisfyrirkomulagi. 
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þeirri skilgreiningu hafa um 208 slíkar krísur átt sér stað á árunum 1970 til 2007 (Laeven og 

Valencia, 2008). Í rannsókn frá 2004 leggja Haldane o.fl. fram þriðju kynslóða líkan af 

fjármálakrísu sem byggir m.a. á fyrstu kynslóða líkani Krugmans (1999). Fyrri líkön sem 

útskýrðu krísur byggðu á óþróuðum mörkuðum og brothættum væntingum. Í þriðju kynslóða 

módeli er fjármagnsreikningurinn talinn rót vandans, þ.e. að upp komi “lausafjár og 

seljanleika„ krísa í fjármagnsreikningi (e. capital account) og viðskiptajöfnuði (e. balance of 

payments). Í þróunarríkjum getur mikið innstreymi erlends fjármagns eitt og sér verið nóg til 

að koma af stað krísu, sér í lagi ef fjármagnið saman stendur af skammtímaskuld í 

Bandaríkjadollurum (Haldane, Irwin, og Saporta, 2003).  

Erlendir lánardrottnar verða ofurbjartsýnir á ástand efnahagsmála. Fjárhagsreikningurinn 

yfirskýtur en sumir atburðir valda lánardrottnum hugarangri og þeir draga úr lánveitingum 

sem síðan orsakar kreppuna. Mexíkó, Suð-austur Asía, Rússland, Brasilía og Argentína eru 

meðal fjölda landa sem hafa gengið í gegnum tvíbura-, gjaldeyris- og bankakrísur þar sem 

fjárhagsreikningurinn spilaði stórt hlutverk í framþróun mála (Heffernan, 2005). Munurinn á 

smáum þróunarríkjum og stórum ríkjum á borð við Bandaríkin, Bretland eða Þýskaland er að 

stóru ríkin geta fjármagnað sinn viðskipta- og fjármálahalla með eigin gjaldmiðli og sett 

prentvélarnar í gang til að prenta sig út úr skulda- og/eða gjaldmiðlakrísu. Smá þróunarríki 

hafa ekki möguleika á því.  

10.3.2 Kreppan í Asíu  

Upphaf kreppunnar í Asíu er talið vera þegar tælenska bathið hóf að falla 2. júní 1997 með 

þeim afleiðingum að stór hluti Suð-austur Asíu dróst með inn í mikla tvíburakreppu banka og 

gjaldeyris. Tælenska bathið var fest við gengi Bandaríkjadollars og féll en þó innan vikmarka 

árin 1996-97. Seðlabanki Tælands þurfti að beita inngripum á gjaldeyrismarkaðinum til að 

verja bathið og vextir voru hækkaðir upp í 20% en að lokum varð að láta það fljóta. Í febrúar 

féll tælenska hlutabréfavísitalan um 30%. Gríðarlegt innstreymi fjármagns inn í löndin hafði 

mikil áhrif á fjárhagslegan stöðugleika þeirra (Mynd 17). Innstreymi fjármagns inn í Tæland á 

árunum 1995-96 var um 13% af VLF landsins en árið 1997 stoppaði þetta flæði og 

viðsnúningur varð í framhaldinu. Vöxtur útflutnings var um 25% árið 1995 en dróst saman 

um 1,3% árið 1996. Innflutningur dróst einnig saman en ekki nærri jafn mikið og 

útflutningurinn sem olli um 8% viðskiptahalla.  
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Mynd 17: Fjármagnshluti viðskiptajafnaðar í Malasíu, Singapúr, Suður- Kóreu og Tælandi.
13

  

 

Heimild: UNICTAD tölfræði handbókin: 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1890&lang=1  

Hömlur á flæði fjármagns voru víða rýmkaðar í aðdraganda kreppunnar og að lokum gefnar 

frjálsar árið 1996. Síaukið flæði erlends lánsfjár inn í ríki Suð-austur Asíu orsakaði öldu 

fjárfestinga í fasteigna- og hlutabréfamarkaði. Um 75 ma. Bandaríkjadala af alþjóðlegu lánsfé 

flæddi inn í þessi lönd á árunum 1996 -97 og saman stóð af bankalánum (20%), 

skuldabréfakaupum (22%) og millibanka lánum (58%) (Heffernan, 2005). Bjartsýni, 

spákaupmennska og áhættusækni var einnig ríkjandi í mörgum löndum Suð-austur Asíu. 

Lánsfé fór að miklu leyti í óarðbærar fjárfestingar með þeim afleiðingum að vaxtamunur 

þrengdist og varð nánast jafn framleiðslukostnaði, þ.e. arðsemi fjárfestinga var nánast engin 

jafnvel þó áhættusamari lán væru veitt. Hækkandi fasteignaverð vakti falskt öryggi hjá 

bönkum og lánastofnunum sem töldu að veðlán í fasteignum væru örugg útlán og var framboð 

lána mikið. Peningamálayfirvöld reyndu að ,,dauðhreinsa“
14

 innflæðið en áttu í stökustu 

vandræðum með það. Seðlabanki Tælands, sem var skuldbundinn að selja bath á 

gjaldeyrismarkaði, reyndi að kaupa þau aftur annars staðar með því að selja skuldabréf og 

taka þar með peningana að láni sem hann var nýbúinn að prenta. Lántökurnar ollu 

                                                 

13
 Fjárhagsreikningi er skipt niður í fjóra þætti: bein erlend fjárfesting, fjárfesting í eignum, aðrar fjárfestingar og 

gjaldeyris varaforði. 

14 
Að dauðhreinsa (e. sterilazation) merkir að núlla út áhrif innstreymis fjármagns á framboð innlends 

peningamagns, það er gert með kaupum og sölu á eignum á móti inn eða útflæði fjármagns.  
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vaxtahækkunum sem aftur ýttu undir vaxtamunarviðskipti með bathið og aukið innstreymi 

dollara og jens (Krugman P. , 2009).  

Eftir að viðsnúningurinn varð í Suð-austur Asíu sprakk fasteigna- og hlutabréfabólan og 

eignarverð og gjaldmiðlar féllu verulega. Bólan sprakk fyrst í Tælandi en smitaðist fljótt yfir í 

önnur lönd á svæðinu (Kindleberger og Aliber, 2005). Sjálfnærandi fjárhagsleg örvænting 

greip um sig sem varð til þess að erlendir lánveitendur innkölluðu lán og innistæðueigendur 

tóku fjármuni út úr bönkunum. Allt magnaði þetta lausafjárþurrð í fjármálakerfum þessara 

landa og magnaði óseljanleika sem hrundi af stað brunaútsölu eigna og orsakaði frekara 

verðfall. Kreppan dreifði sér frá einu landi til annars á skömmum tíma. Samhljómur er meðal 

rannsakenda um að veigamesti þáttur gjaldeyriskreppunnar í Suð-austur Asíu hafi verið 

ósjálfbær uppsöfnun á fótalausu skammtímafjármagni og höggið sem varð á 

efnahagsreikningum þegar gengið fór að síga og fjármagn að streyma aftur út (Rodrik og 

Velasco, 1999).  

Tæland, Suður-Kórea og Indónesía báðu um aðstoð frá Alþjóðagjaldeyrissjóðinum í kjölfar 

kreppunnar en Malasía sóttist ekki eftir aðstoð sjóðsins, en lagði á hörð gjaldeyrishöft.  

10.3.3 Kreppan í Rómönsku Ameríku 

Á tuttugasta áratug síðustu aldar varð gríðarleg aukning í alþjóðlegum lánum. Útistandandi 

skuldir hagkerfa þróunarríkjanna rúmlega tvöfölduðust milli áranna 1988 og 1997. Fóru þær 

úr 1 trilljarði dala í 2 trilljarða. Mikið innstreymi fjármagns var í Rómönsku Ameríku upp úr 

1990 til 2000 (Mynd 18).   

Lönd Rómönsku Ameríku höfðu gengið í gegnum skuldakrísu árið 1982, áður en Asíukrísan 

og lánabylgja tíunda áratugarins gekk yfir. Hún hófst þegar ráðamenn í Mexíkó tilkynntu að 

seðlabanki landsins hefði orðið uppiskroppa með erlendan gjaldeyri og landið gæti því ekki 

staðið við skuldbindingar sínar á sínum erlendu lánum. Krísan breiddist út um Rómönsku 

Ameríku en dvínaði á nokkrum mánuðum. Á þessum tíma hafði seðlabankastjóri 

Bandaríkjanna, Paul Volker, háð mikla baráttu við verðbólgu í heimalandinu með þeim 

afleiðingum að vextir voru mjög háir. Það lagði miklar birgðar á lönd Rómönsku Ameríku 

sem voru mikið fjármögnuð með lánum útgefnum í Bandaríkjadollurum. Samhliða féll verð á 

hrávöru sem dró úr tekjum landanna (Krugman og Obstfeld, 2006).  
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Mynd 18: Fjármagnshluti viðskiptajafnaðar í Argentínu, Brasilíu, Mexíkó og Síle 

 

Heimild: UNICTAD tölfræði handbókin: 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1890&lang=1  

Hagkerfi margra landa álfunnar tóku stakkaskiptum eftir skuldakreppuna. Mörg hver tóku upp 

rótækar umbætur í anda nýklassískrar hagfræði og endurvöktu myntráð sem mörg hver höfðu 

legið í dvala, en flestar nýlendur Evrópumanna höfðu leyfi til að gefa út gjaldmiðil sem var 

fastur við gjaldmiðil nýlenduveldisins. Á eftirstríðsárunum voru nýlenduveldin farin að 

hnigna og virk hagstjórn að færast í vöxt með þeim afleiðingum að myntráðin féllu í 

gleymsku. Fyrirtæki í einkaeigu voru einkavædd og innflutningshöftum aflétt. Brasilía, Síle, 

Mexíkó og Argentína töldu að með því að festa gjaldmiðil sinn við virði Bandaríkjadollars 

myndu þau endurvekja traust erlendra fjárfesta. Argentína gerði það með fastgengi og Síle 

með skríðandi fastgengi með vikmörkum (e. crawling pegg). Skammtímaávinningur var lág 

verðbólga og aukinn hagvöxtur í þessum ríkjum. Alþjóðlegir vextir voru almennt á niðurleið 

eftir að Volker náði tökum á verðbólguvanda Bandaríkjanna og almenn bjartsýni jókst. Þetta 

jók mjög fjármagnsflæði inn í lönd Rómönsku Ameríku á tuttugasta áratugi síðustu aldar, þó 

sér í lagi inn í Argentínu, Mexíkó og Brasilíu (Mynd 18). Viðskiptahalli jókst og setti pressu á 

gengisstefnu landanna (Krugman P. , 2009). 

Mexíkó felldi gengið um 15% 1994 í von um að geta minnkað viðskiptahallann. Í kjölfarið 

var gerð árás á fastgengið og ríkisstjórnin varð að fleyta pesóanum. Argentína féll frá 

fastgenginu 2002 og hafði ári áður orðið fyrir greiðslufalli á erlendum skuldum. Brasilía felldi 
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realið 1999 um 8% og lét það fljóta, það féll síðan í kjölfarið um 40% á skömmum tíma. Síle 

virtist hafa orðið fyrir minnstum áföllum með sína skríðandi festingu við dollarann. Í Síle 

voru gerðar viðamiklar breytingar á peninga- og fjármálakerfinu. Fjármálareglur voru hertar 

og Seðlabankinn aðskilinn frá framkvæmdavaldinu 1990 og sama ár var lýðræði komið á í 

stað herræðis Pinochet (Krugman og Obstfeld, 2006). Gjaldeyrishöftum var komið á árið 

1991 sem gerði það að verkum að dauðhreinsun gjaldeyrisinnflæðis varð mun auðveldara og 

minna álag var á vexti. Höftin voru þannig að allt að 20% af öllu innflæði fjármagns þurfti að 

geyma á reikningi í seðlabankanum. Afleiðingarnar voru þær að fjármagnsinnflæði dróst 

saman og viðskiptajöfnuður sem hlutfall af VLF féll úr 10% 1990 í um 2,4% 1991 og var 

mesti samdrátturinn vegna falls í skammtímafjármagni. Fjármagnsflæði jókst aftur 1992 en þá 

hækkaði ríkisstjórnin hlutfall haftanna í 30% sem dró strax úr innflæðinu. Slakað var á 

höftunum nokkrum mánuðum seinna til að bregðast við minna innflæði (Rana, 1998).  

Mexíkó og Argentína fengu utanaðkomandi aðstoð við vanda sínum. Mexíkó fékk framlag úr 

gjaldeyrisstyrktarsjóði bandaríska fjármálaráðuneytisins og frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 

Argentína fékk aðstoð frá Alþjóðabankanum til að styrkja bankakerfið heima fyrir (Krugman 

P. , 2009). 

10.3.4 Rússland og Norðurlöndin 

Auk landanna sem fjallað er um hér að ofan lenti Rússland í svipuðum áföllum á tímabilinu 

1997-98, en kreppan í Asíu hafði tvímælalaust áhrif á stöðu landsins á þeim tíma. Rússar 

fengu aðstoð frá Alþjóðagjaldeyrissjóðinum 1997. Finnland og Svíþjóð gengu í gegnum 

gjaldeyriskreppu eftir kerfislæga bankakreppu um 1991 til 1993 í kjölfar bankakrísu sem reið 

yfir Noreg, Svíþjóð og Finnland á þessum tíma. Ástandið í Noregi náði þó ekki 

skilgreiningarmörkum gjaldeyriskreppu en Danmörk komst í vanda án þess að lenda í kreppu. 

Margt er svipað með kreppunni á Norðurlöndunum og kreppunni í Suð-austur Asíu en 

sprenging í útlánum átti sér stað eftir að hömlur á innstreymi fjármagns voru afnumdar um 

1985. Stöðugir gjaldmiðlar á svæðinu urðu til þess að litið var framhjá gjaldmiðlaáhættu og 

skammtímavextir peningastefnunnar voru notaðir til að halda genginu stöðugu. Bólurnar 

sprungu í öllum löndunum þremur í kjölfar efnahagslegra áfalla. Fall Sovétríkjanna olli hruni 

í útflutningi Finnlands og Svíþjóðar og framleiðsla dróst verulega saman. Í Noregi hafði 

samdrátturinn hafist nokkuð fyrr en hann var nokkuð minni en hjá hinum löndunum tveimur. 

Svíþjóð og Finnland urðu síðan fyrir áhlaupi á sína gjaldmiðla um haustið 1992 í kjölfarið á 

kerfislegu bankahruni (Heffernan, 2005).  
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10.4 Fjárhagslegt frelsi og ójafnvægi  

Flestar af stærstu krísum síðustu áratuga hafa átt sér stað í þróunarlöndum, yfirleitt hafa aðilar 

innan þessara landa illa getað brugðist við þeim vegna þess að þær voru tilkomnar vegna 

erlendra skulda. Tímar fjárhagslegs frelsis og opnunar markaða hafa með sanni verið tímabil 

krísa. Segja má að þær nái til vel flestra landa sem hafa á einn eða annan hátt afnumið reglur 

og höft á fjármálamörkuðum (Wolf, 2009). 

10.4.1 Útskýringar og áhrif alþjóðastofnana  

Alþjóðastofnanir í fjár- og peningamálum sem yfirleitt fara eftir nýklassískum 

hagfræðikenningum (AGS, AB og OECD)
15

 hafa viljað útskýra tíð gjaldeyrishrun 

þróunarríkja sem eðlilega vaxtaverki fjármálahnattvæðingarinnar. Vaxtaverkirnir hafa margar 

birtingarmyndir;  

 Fyrst má nefna að alþjóðlegir fjárfestar og vogunarsjóðir taka virkan þátt í sveiflu-

fjárfestingum (e. momentum trading). Slík fjárfestingastefna er viðkvæm og hvetur til 

hjarðhegðunar, sem getur raskað mjög fjármálastöðugleika hagkerfa sem eru í þróun.  

 Í öðru lagi stuðla alþjóðlegir fjárfestar oft að stöðutöku og spámennsku með gjaldmiðil 

þessara ríkja og orsaka þannig óstöðugleika á gengi sem felur oft í sér að 

gjaldmiðillinn endurspeglar í minna mæli grundvallarþætti hagkerfisins.  

 Í þriðja lagi getur smithætta milli landa orðið til þess að tefla fjármálastöðugleika 

heilbrigðra hagkerfa í hættu vegna þess að alþjóðlegir fjárfestar kippa að sér höndum 

og fara í öruggt skjól með fjármagn sitt. Er þetta óháð því hvort viðkomandi hagkerfi 

standa vel eða illa.  

 Í fjórða lagi geta hlutirnir þróast þannig að ríkisstjórnir geta tekið á sig óhóflegt magn 

skulda og skuldsetja því ekki einungis eigin kynslóð heldur líka þær sem á eftir koma. 

Fjárhagsleg hnattvæðing hefur orðið til þess að auðvelda einstaklingum, fyrirtækjum 

og ríkisstjórnum aðgang að lánsfé sem getur valdið stórkostlegum vandamálum sem 

fylgja oflánstöku.  

Reynslugögn eru til sem styðja þessar fullyrðingar. Það eru vísbendingar um að alþjóðlegir 

fjárfestar stuðli að sveiflufjárfestingum og hjarðhegðun. Hegðunin hefur verið meira áberandi 

í nýmarkaðslöndunum en í þróuðum hagkerfum. Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós hve 

                                                 

15
 Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, Alþjóðabankann og Efnahags- og framfarastofnunin. 
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smitáhætta hefur aukist á milli hagkerfa með aukinni samþættingu (Prasad, Rogoff, Wei, og 

Kose, 2003).  

10.4.2 Beinn fjárhaglegur kostnaður krísanna  

Rannsóknir um efnahagslegan ábata hnattvæðingar eru mjög misvísandi. Samkvæmt 

hagfræðingnum, Frederic Mishkin, sem er nokkuð dyggur talsmaður hnattvæðingar, eru engin 

reynslugögn sem að gefa afdráttarlaust til kynna að samband sé á milli hnattvæðingar, opnun 

fjármálamarkaða og hagvaxtar þó hnattvæðing hafi vissulega jákvæðar afleiðingar á mörgum 

sviðum. Þvert á móti benda gögn til þess að ef markaðir eru opnaðir án þess að regluverk og 

verklag séu í stakk búin til að takast á við umskiptin geti fjárhagshrun átt sér stað með 

skelfilegum afleiðingum fyrir efnahag viðkomandi þjóða. Gríðarlegt magn af fótalausu 

fjármagni getur streymt inn og út úr hagkerfum á mjög skömmum tíma. Lönd geta verið 

misjafnlega í stakk búin til að takast á við fjármálalega sviptivinda af því tagi þegar 

grunnregluverkið stendur á veikum fótum. Mishkin bendir einnig á að víða í þróunarríkjum 

hafi sterk hagsmunaöfl ráðið ríkjum og oft komið upp stjórnendavandi (e. principle agent 

problem). Hann kemur upp þegar hagsmunir einstaklinga fara ekki saman með hagsmunum 

heildarinnar. Stjórnmálastéttin, eftirlitsaðilar og viðskiptalífið er samofið og mikill þrýstingur 

frá viðskiptalífinu til afnáms hafta og eftirlits með því. Hann tekur sem dæmi Chaebol 

risafyrirtæki í Suður Kóreu sem hafði mikil pólitísk völd yfir stjórnarflokkunum. Fyrirtækið 

var hætt að sýna fram á hagnað en ríkisstjórnin stuðlaði að því að það fengi ótæpilega lánað 

frá alþjóðlegum fjármálamörkuðum vegna þess góða orðs sem fór af Suður Kóreu í 

efnahagsmálum. Suður Kórea hafði á margan hátt einfaldlega gengið mjög vel efnahagslega 

en saga landsins gaf til kynna hættur við afnám hafta og frelsi fjármálamarkaðarins. Áður 

hafði OECD sett það sem skilyrði fyrir inngöngu Suður Kóreu í samtökin að landið myndi 

afnema höft á fjármagnsflutninga. Á meðan einkavina kapítalismi (e. crony capitalism) er 

ríkjandi verður erfitt að stýra flæði skammtímafjármagns og koma í veg fyrir kreppur með 

gríðarlegum tilkostaði fyrir viðkomandi ríki (Mishkin F. S.,  2005).  

Í grunninn voru hnattrænir, frjálsir fjármagnsflutningar og veik stofnanagerð í mörgum 

löndum fyrirsjáanlegar hættur sem urðu að veruleika. Krísurnar voru gríðarlega dýrar bæði 

hvað varðaði tapaða framleiðslu og fjárhagslegan kostnað við tiltekt eftir storminn. En margar 

fjármálakreppurnar hafa haft í för með sér algera endurnýjun og endurfjármögnun á 

fjármálakerfum viðkomandi landa.  
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Mynd 19: Fjárhagslegur kostnaður fjármálakrísa – lönd og upphafsártal krísu  

 

Heimild: Mynd unnin upp úr gögnum Laeven og Valencia (2008) Systematic banking crisis a new 

database, IMF 

Hér að ofan er tekinn saman kostnaður nokkurra landa sem hafa lent í fjármálakrísu. 

Kostnaðurinn er í flestum tilfellum verulegur og takmarkar framleiðslu landa einhver ár á eftir 

meðan verið er að koma fjármálakerfinu aftur í gang. Þegar fjármálakerfi fara á hliðina eru 

það skattgreiðendur sem borga reikninginn. Bankageirinn einkavæðir hagnaðinn en 

félagsvæðir tapið um leið og við það þurrkast út eigið fé hans.  

Svo virðist sem ríkin eigi langt í land með að hemja alþjóðlegt fjármagnsflæði þannig að ekki 

komi til fjármálakrísa. Nokkur viðsnúningur varð á þróuninni síðustu ár eftir að löndin sem 

upplifðu fjármálaóstöðugleikann undir lok síðustu aldar breyttu um stefnu. Þau fóru að verða 

alþjóðlegir lánveitendur í stað lántakendur og komu þannig í veg fyrir að fótalaust fjármagn 

streymdi inn í landið með skelfilegum afleiðingum.        
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11 Aðdragandi kreppu  

Eftir fall Bretton Woods samkomulagsins upphófst nýtt skeið hnattrænna efnahaglslegra afla. 

Fjármagn leitaði milli landa eftir ávöxtun og í skjól undan verðbólgu. Þessari þróun fylgdu 

miklar sveiflur í gjaldmiðlum á meðan lönd og hagkerfi fótuðu sig í hinu nýja fyrirkomulagi. 

Kerfi peningamála  sem tók við var í raun frjálst, sumir gjaldmiðlar flutu á meðan aðrir voru 

fastir en engar reglur voru til staðar. Tvær orkukreppur, verðbólgan mikla á áttunda 

áratuginum og fjölmargar gjaldmiðla- og bankakreppur riðu yfir. Stöðugleiki náðist, allavega 

tímabundið, þegar Paul Volker Seðlabankastjóri Bandaríkjanna 1979-87 náði viðsnúningi árið 

1983 með hörðum aðgerðum í peningamálum. Skulda- og gjaldeyriskreppur í þróunarríkjum 

skóku stóran hluta heimsins án þess að hafa teljandi áhrif á vestrænar þjóðir. Nýjar áherslur í 

ríkisrekstri, með nýjum hagfræðikenningum sem beindust í átt til einkavæðingar og 

afskiptaleysis nýfrjálshyggju, urðu ríkjandi með tilkomu Margareth Thatcher forsætisráðherra 

Bretlands 1979 og Ronald Reagan Bandaríkjaforseta 1980. Deng Xiaoping kom á umbótum í 

Kína 1978. Fall Sovétríkjanna og stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (e. World Trade 

Organization) 1996 voru allt stór skref í samþættingu markaða (Wolf, 2009).  

11.1 Hlutabréfamarkaðurinn 1990–2000 (e. The roaring nineties) 

Frá því að verðbólga fór lækkandi á seinni hluta áttunda áratugarins og vextir lækkuðu má 

segja að einn stærsti nautahlutabréfamarkaður
16

 síðan á þriðja áratug síðustu aldar hafi farið af 

stað. Dow Jones vísitalan fór úr rúmum 2.000 stigum árið 1990 í rúm 11.000 ári 1999 (Mynd 

20).  

Þó að veðsetning væri ekki eins áberandi í þessari markaðsuppsveiflu eins og þeirri á þriðja 

áratugnum fóru vogaðar stöður samt sem áður úr 30 billjónum Bandaríkjadollara í um 154 

billjónir dollara árið 1998. Fjárfestar notfærðu sér ýmsar leiðir til að komast hjá reglum um 

50% eigið fé til fjárfestinga, m.a. með því að taka út annað veðlán á húsin sín, keyptu út á 

kreditkortin sín og fóru í meira mæli yfir á afleiðumarkað þar sem reglur um eigið fé voru 

ekki til staðar. Samhliða mikilli hækkun hlutabréfaverðs sem drifin var áfram af bjartsýni 

vegna nýjunga í upplýsingatækni, komu fram áþekk sjónarmið og komu fram fyrir Kreppuna 

miklu 1929. Sjónarmið hinna ,,nýju tíma“ komu aftur fram. Þau kristölluðust í því að þau tök 

                                                 

16
 Markaðir hafa verið kenndir við birni eða naut eftir því hvort ríkir bjartsýni og hagnaðarvon eða svartsýni og 

líkur á tapi. Nautamarkaður er á uppleið en bjarnarmarkaður á niðurleið.  
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sem að seðlabankinn hafi náð með stjórnun verðlags, minnkun fjárlagahalla, opnun 

alþjóðlegra markaða, endurskipulagningu bandarískra viðskiptahátta, víðtækri notkun 

upplýsingatækni til að stjórna þörf aðfanga og við mat á áhættu hafi í raun gert hina 

hefðbundnu hagsveiflu úrelta. Orðið hafði varanleg hliðrun (e. A paradigm shift) í 

efnahagsþróun. Helstu talsmenn þessara viðmiða á tíunda áratug síðustu aldar voru David 

Shulman, greinandi hjá Salomon Brothers og Abby Joseph Choen, ráðgjafi hjá Goldman 

Sachs sem hafa verið nefndir Irving Fisher tíunda áratugarins (Chancellor, 2000). Svo virðist 

sem trú fólks á nýja tíma keyri upp eignarverð og til skamms tíma felur stöðug hækkun 

undirliggjandi veikleika hagkerfisins. Neytendur verða fyrir auðáhrifum vegna 

skammtímagróða sem fylgir hækkandi eignaverði án þess í raun að gera sér grein fyrir að 

skuldir hækka oft samhliða. Fyrirtæki gefa út fleiri skulda- eða hlutabréf því nóg er af 

kaupendum og ríki og sveitarfélög njóta góðs af skatttekjum og þannig verða hin nýju viðmið 

að sjálfuppfyllandi spíral. Á endanum fjaraði undan uppgangi tíunda áratugarins í upphafi 

nýrrar aldar þegar netbólan sprakk og spámenn nýju viðmiðana drógu sig í hlé í skamman 

tíma.  

Mynd 20: Dow Jones vísitalan 1990-1999 

 

Heimild:  Söguleg Dow Jones vísitala: http://observationsandnotes.blogspot.com/  

11.2 Hin rólega hagsveifla  

Þrátt fyrir að netbólan hafi sprungið og hryðjuverkaárásir gerðar á Bandaríkin eru vestræn ríki 

að koma út úr einu lengsta samfelda hagvaxtarskeiði sögunnar. Eftir að Paul Volker, 

seðlabankastjóri í Bandaríkjunum á árunum 1979 -87, hafði brotið verðbólgu á bak aftur árið 
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1983 hófst skeið sem kallað hefur verið ,,hin mikla hófsemi“ (e. Great moderation) (Bernanke 

B. S., 2004). Á þessu skeiði voru niðursveiflur skammar og hjuggu léleg lán ekki teljandi 

skörð í efnahagsreikninga banka, verðbólga var lág og vöxtur stöðugur. Þrátt fyrir að aðrir 

heimshlutar hafi þurft að sigla inn í alvarleg kreppuskeið s.s. Suð-austur Asía, virtist það ekki 

hafa haft teljandi áhrif á þróuðu ríkin. Ben S. Bernanke lýsir þessu stöðugleikaskeiði, sem 

stóð yfir frá upphafi áttunda áratugarins fram til haustsins 2007, sem blöndu af 

kerfisbreytingum, bættu þjóðhagslegu regluverki og heppni. (Bernanke B. S., 2004). Svo 

virðist sem skilvirk peningamálastefna hafi fært hagkerfin nær því að viðhalda lægstu 

mögulegu verðbólgusveiflum (e. inflation volatility) á móti minnstu sveiflum á framleiðslu 

bili
17

 (e. outputgap). Á árunum frá 1970 til 1980 höfðu fylgjendur peningamála ekki náð að 

hemja verðbólguvæntingar en nú virtist þetta hafa tekist. Samhliða lágri verðbólgu hafði 

hagkerfið samt viðhaldið því sem næst fullu atvinnustigi, þrátt fyrir nokkur eftirspurnaráföll 

(Vines, 2009).  

Margir mikilsmetnir hagfræðingar stigu fram og lýstu yfir sigri á mörgum meginviðfagsefnum 

hagfræðinnar. Robert Lucas, prófessor við Chicagoháskólann og Nóbelsverðlaunahafi í 

hagfræði árið 2005, hélt ræðu á fundi American Economics Association árið 2003. Þar 

útskýrði hann tilkomu þjóðhagfræðinnar sem viðbrögð við Kreppunni miklu, og taldi að tími 

væri kominn til að taka næstu skref, því grunnvanda kreppuvarna hafi í aðalatriðum verið 

leyst (Krugman P. , 2009).  

  

                                                 

17
 Framleiðslubil er munurinn á væntri og raun landsframleiðslu og væntri og raun verðbólgu. 
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12 Hnattrænt ójafnvægi (e. Global saving glut) 

Kreppurnar í Suð-austur Asíu og Suður-Ameríku urðu mörgum þjóðum víti til varnaðar og 

fylgdist hratt vaxandi drekahagkerfi Kína með þróuninni (Mynd 21). 

Mynd 21: Verg landsframleiðsla í Kína 1980–2010 í alþjóðlegum dollurum  PPP 

 

Heimild:  Inernational Monatary fund; World economic outlook apríl 2010 

Nánast í hvert skipti sem kvikt skammtímafjármagn flæddi inn í vaxandi hagkerfi, sem nýlega 

hafði opnað sína markaði fyrir umheiminum urðu afleiðingarnar skelfilegar (Reinhart og 

Rogoff, 2008). Margir hagfræðingar telja að þessi þróun sé ein aðalástæðan fyrir gríðarlegum 

viðskiptahalla Bandaríska ríkisins (Mynd 22).  

Hér fyrir neðan sést munurinn á viðskiptajöfnuði Kína og Bandaríkjanna á síðustu þremur 

áratugum. Þar sést að mikill viðsnúningur á sér stað á viðskiptajöfnuði Kína eftir 1997 og 

heldur sú þróun áfram upp úr 2001, að sama skapi eykst hallinn í Bandaríkjunum stöðugt frá 

1997 (Mynd 22).  
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Mynd 22: Viðskiptajöfnuður í Bandaríkjunum og Kína 1980–2010 sem hlutfall af VLF 

 

Heimild:  Inernational Monatary fund; World economic outlook apríl 2010 

Bandaríkin hafa gengt hlutverki lántakanda til þrautarvara vegna þess hvað hin hnattrænu 

fjármál eru hverful (Wolf, 2009). Mikil sparnaðartilhneiging myndaðist í Asíu í kjölfar Suður-

Asíu kreppunnar undir lok síðustu aldar. Eitt þeirra landa sem safnað hefur upp hvað mestum 

gjaldeyri er Kína. Kína hefur á síðustu árum átt áhugavert viðskiptasamband við Bandaríkin. 

Þetta samband hefur vakið nokkra athygli meðal hagfræðinga og deilur meðal bandarískra 

stjórnmálamanna sem telja að kínversk stjórnvöld haldi júaninu viljandi langt fyrir neðan 

jafnvægismörk til að auka virði eigin útflutnings.  

Hagfræðingurinn Paul Krugman hefur bent á að Bandaríkin séu háð ódýru fjármagni og að 

lánveitingar frá Kína hafa að miklu leyti forðað Bandaríkjunum frá verri fjárlagahalla en 

landið standi nú frammi fyrir. Fjármunirnir héldu vöxtum lágum þrátt fyrir mikla lántöku 

ríkissjóðs sem þurfti að fjármagna hallann, ekki síst vegna mikilla hernaðarátaka í Mið-

Austurlöndum. Lágir vextir áttu stóran þátt í hækkun fasteignarverðs í Bandaríkjunum. 

Krugman bendir á að hratt hækkandi fasteignaverð hafi ekki einungis skapað verktökum störf 

heldur ýti einnig undir einkaneyslu vegna auðhrifa almennings. Margir eigendur fasteigna 

hafa endurfjármagnað fasteignarlán og tekjufært til sín hækkandi verð á fasteigninni og notað 

afaksturinn í neyslu (Krugman P,. 2005). 

Seðlabankastjóri Bandaríkjanna Ben S. Bernanke benti á í ræðu árið 2005 að minnkandi 

sparnaður (Mynd 23) og aukin viðskiptahalli sé ekki hagstjórn í Bandaríkjunum að kenna.  
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Mynd 23: Heildarsparnaður í Bandaríkjunum sem hlutfall af VLF 1970-2007 

 

Heimild:  World Bank 

Þrátt fyrir að sparnaður hafi dregist saman í Bandaríkjunum benti Bernanke á að 

meginorsökin væri sú að þróunarríki hættu að vera lántakendur á alþjóðamörkuðum og urðu 

lánveitendur. Orsaka þess er að leita til Asíukreppunnar 1997. Eftir hana tóku lönd að byggja 

upp gjaldeyrisvaraforða í Bandaríkjadölum til þess að sagan myndi ekki endurtaka sig. Þrátt 

fyrir að Kína hafi ekki orðið illa fyrir barðinu á Asíukreppunni ákváðu þeir að nota hana sem 

víti til varnaðar. Kínverjar hafa notað gjaldeyrisinngrip til að halda gengi júansins lágu 

gagnvart Bandaríkjadal með fyrrgreindum uppkaupum á bandarískum ríkisskuldabréfum. Sú 

þróun hefur bætt alþjólega samkeppnisstöðu kínverska hagkerfisins sem er gríðarlega 

útflutningsmiðað og framleiðir mikinn hluta af neysluvöru vestrænna ríkja.  

Aukning viðskiptahalla vestrænna ríkja endurspeglar sparnað og uppsöfnun annarsstaðar. Það 

þýðir að fjármagn flæðir inn í vestræn ríki sem hefur í för með sér styrkingu gengis og 

hækkun eignarverðs. Á árunum 1996 til 2004 fór viðskiptahallinn í Bandaríkjunum úr 1,5% í 

5,8% af VLF. Til að fjármagna slíkan halla þurfti að fá lánað frá löndum sem höfðu safnað 

jákvæðum viðskiptajöfnuðu og áttu gjaldeyri. Þetta voru aðallega þróunarlöndin sem gengu í 

gegn um Asíukrísuna og olíuframleiðsluríki. Því flæddu miklir sjóðir inn í Bandaríkin til að 

fjármagna hallann og borga fyrir neyslu. Önnur ríki gátu lánað svona mikið vegna þess að þau 

spöruðu, t.d. var 40% sparnaðarhlutfall í Kína, eða vegna hárra olíuverða. Mikið fjármagn 

streymdi inn í Bandaríkin vegna kaupa erlendra ríkisstjórna á bandarískum ríkisskuldabréfum 

enda eru slík bréf talin meðal öruggari fjárfestinga sem völ er á  (Bernanke B. S., 2005).  
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12.1.1 Þróun alþjóðlegra vaxta  

Þrátt fyrir að framleiðsla hafi víða verið að aukast hratt á síðustu áratugum myndaðist 

umhverfi sem bauð upp á offramboð af ódýru fjármagni. Hluti skýringarinnar er að finna í 

offjárfestingu í bandarískum ríkisskuldabréfum en einnig í lágri verðbólgu.  

Mynd 2 : Meðal langtímaraunvextir í OECD-ríkjum , Bandaríkjunum og á Evrusvæðinu 1992-2008  

 

Heimild: Seðlabanki Íslands  

Viljandi eða óviljandi hafa lönd ekki verið að koma sparnaði sínum í vinnu, jafnvel ekki á 

lágum vöxum. Þannig virðist myndast nokkurs konar jafnvægi milli ofursparnaðar og 

ofureyðslu Bandaríkjanna. Þar sem að sparnaður er umfram fjárfestingu hafa alþjóðlegir 

vextir tilhneigingu til að lækka, jafnvel þó víða sé hraður efnahagsvöxtur og mikill 

viðskiptahalli. Það bendi til þess að Bandaríkin hafi ekki verið að draga úr fjárfestingu annars 

staðar (Wolf, 2009). 

12.1.2 Skammtímavextir og stefna Seðlabanka Bandaríkjanna  

Árið 1987 tók Alan Greenspan við af Paul Volker sem seðlabankastjóri Bandaríkjanna. Stefna 

Greenspan var ótvíræð og mætti segja að hafi markast nokkuð af kenningum Friedmans. En 

hann trúði á eindregin ígrip seðlabanka þegar stefndi í samdrátt á eignamörkuðum til að koma 

í veg fyrir verðhjöðnun. Reynslan frá Kreppunni miklu sýndi að afskiptaleysi gat verið 

varasamt þegar framboð lausafjár í umferð var annars vegar og hætta á verðhjöðnun 

yfirvofandi. Greenspan notaði mikið inngrip þegar líkur á verðfalli voru í aðsigi. Nokkur slík 

atvik komu upp í hans tíð. Má þar nefna. árið 1987 þegar hlutabréfaverð hríðféll, í 

Asíukrísunni, greiðslufalli Rússa og þegar vogunarsjóðurinn Long-Term Capital Management 
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féll árið 1998. Einnig þegar netbólan sprakk og hryðjuverkaárásirnar voru gerða á 

Tvíburaturnana í New York 11. september 2001. Í öll þessi skipti voru aðgerðirnar 

afdráttarlausar í þágu fjármagnseigenda og mætti segja að með þessu hafi fjárfestar verði 

tryggðir fyrir fallandi eignarverði. Þetta hefur verið nefnt Greenspan-sölurétturinn (e. 

Greenspan put). Segja má að viðbrögð seðlabankans hafi ýtt undir freistnivanda meðal 

fjárfesta vegna vissunnar um að bankinn hlypi undir bagga með þeim og lækkaði vexti í hvert 

sinn sem eitthvað bjátaði á. Þannig hafi seðlabankinn stuðlað að óábyrgri hegðun og 

ósjálfbærri eignabólumyndun (Miller, Weller, og Zhang, 2001).  

Mynd 24: Meðal raunvextir í OECD-ríkjum, Bandaríkjunum og á evrusvæðinu 1992-2007 

 

Heimild:  Fjármálastöðugleiki Seðlabanka Íslands 

Frá upphafi tíunda áratugar síðustu aldar hafa vextir farið lækkandi ef frá eru talin stutt 

tímabil í kringum 1996 til 1998. Mjög lágir vextir seðlabankana Bandaríkjanna urðu til þess 

að á um tveggja ára tímabili frá miðju ári 2002 til loka árs 2005 voru raunvextir í 

Bandaríkjunum neikvæðir (Mynd 24) og ávöxtunarkrafa 30 ríkisskuldabréfa féll niður fyrir 

kröfuna á tveggja ára bréfi. Markaðurinn hafði áður túlkað það sem fyrsta merki um að 

samdráttur væri í aðsigi (Vines, 2009). Meginmarkmið vestrænna seðlabanka er 

verðstöðugleiki og mætti segja að hræðsla við verðhjöðnun, lík og varð í Japan, hafi einnig 

haft mikið að segja um viðbrögð við niðursveiflunni  2000–01. Að sama skapi var það trú 

manna að stýritækjum seðlabanka væri ekki ætlað að stemma stigum við hækkandi eignaverði 

og því ekki gripið til vaxtahækkana þrátt fyrir hækkandi eignaverð ef verðhækkunin kom ekki 

fram í mælingum vísitölu neysluverðs. En víða er húsnæðisliðurinn ekki inn í 
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verðlagsmælingum og veldur því ekki hækkunum á verðbólgu og kallar þar af leiðandi ekki á 

viðbrögð af hálfu seðlabanka (French og o.fl., 2010).  

Mynd 25: Áhættuálag á útlán (munur á útlánsvöxtum og vöxtum á ríkisvíxlum) 1990 - 2008 

 
Heimild:  World Bank – Financials  

Neikvæðir raunvextir urðu til þess fjárfestar leituðu logandi ljósi eftir arðbærum fjárfestingum 

og alþjóðlegt áhættuálag fór lækkandi samhliða lágum vöxtum, en fóru aftur hækkandi í 

Bandaríkjunum eftir að vanskil húsnæðislána fóru að gera vart við sig árið 2006 (Mynd 25). 

Samhliða lágum vöxtum hefur fjármagn í umferð vaxið stöðugt frá 1990 og með auknum 

hraða frá árinu 2000 (Mynd 26).  

Mynd 26: M2 sveifluleiðrétt peningamagn í umferð 1990–2010 

 

Heimild: Seðlabanki Bandaríkjanna (BOGFRS) 
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Milton Friedman skrifaði reglulega greinar í Wall Street Journal þar sem hann ýmist hampaði 

eða úthrópaði verk og stefnur sitjandi seðlabankastjóra í Bandaríkjunum. Í einni slíkri grein 

þann 4. júlí 2005 hampar hann Alan Greenspan og segir að með því að halda vöxtum M2 

fjármagns í umferð háu, í samdráttarskeiðinu eftir fall netbólunnar, hafi verið komist hjá 

meiriháttar samdrætti. Þannig hafði peningamálastefnan gert það að verkum að fall á 

eignarverðsmörkuðum varð einungis grunn niðursveifla. Þetta er nokkur viðhorfsbreyting af 

hálfu Friedman því k-prósentu reglan hans gerir ráð fyrir að seðlabanki eigi að auka 

peningaforðann um fasta prósentutölu óháð því hvernig hagkerfið stendur hverju sinni  

(Nelson, 2007).  

Þrátt fyrir að fjármálastjórnunartækin hafi ekki verið álitin skilvirk tæki til stjórnunar 

efnahagsmála er vert að benda á töluverðar skattalækkanir í Bandaríkjum í aðdraganda 

kreppunnar. Skattar voru lækkaðir í tveimur þrepum árin 2001, 2002 og 2003 til að örva 

hagkerfið. Þá þegar var fjármagn í umferð mikið og raunvextir neikvæðir. Þáverandi forseti 

Bandaríkjanna Georg W. Bush lagði áherslu á að skattalækkunin myndi borga fyrir sig sjálf 

með auknum umsvifum í hagkerfinu. Hagfræðingar á þeim tíma bentu á að lækkunin kæmi í 

raun of seint fram, en 3,3,% af henni kæmi fram 2003 en restin ekki fyrr en árið 2004. 

Lækkanirnar voru einnig umdeildar þar sem fjárlagahalli var til staðar og héldu álitsgjafar því 

fram að skattalækkanirnar gætu aukið á hallan og gert fjármögnun hans erfiðari (Friedman og 

Shapiro, 2004). 

12.2 Afregluvæðing  

Eftir Kreppuna miklu var sett á viðamikið regluverk til að sporna við því að sagan endurtæki 

sig. Á rúmri mannsævi rjátlaðist regluverkið smá saman af fjármálakerfinu. Þar spilaði inn í 

endurvakin og ný viðmið klassískrar hagfræði um skilvirkan markað sem þyldi illa afskipti 

ríkisvaldsins, framþróun í upplýsingatækni og nýsköpun á sviði fjármála. Upphaf 

afregluvæðingar fjármálakerfisins hófst að krafti í upphafi áttunda áratugarins og héldu 

tilslakanirnar áfram allt þar til kerfið hrundi 2007. Viðamestu einstöku aðgerðirnar áttu sér 

stað 1999 þegar Bill Clinton þá verandi Bandaríkjaforseti felldi endanlega úr gildi ákvæði 

Glass-Stegall reglugerðarinnar frá því 1933. Bankamenn og hagsmunaaðilar höfðu talað fyrir 

tilslökun á reglugerðinni allt frá upphafi sjöunda áratugarins. Upphaf tilslökunarinnar var árið 

1986 þegar seðlabankinn leyfði að 5% af heildarfjárfestingum banka mætti fara í gegnum 

fjárfestingabankakerfið. Þessi þróun hélt áfram allt til ársins 1999 þegar reglugerðin var 

algerlega feld úr gildi með lagasetningu sem hét Reglugerð um nútímavæðingu fjármála (e. 
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Financial modernation act./Gramm- Leach- Bliley act.). Eitt af aðalmarkmiðum Glass-Stegall 

reglugerðarinnar var að skilja í sundur mismunandi þætti í bankastarfsemi. Þannig var 

ólöglegt að stunda fjárfestingastarfsemi og almenna bankastarfsemi í sama banka, en eftir 

1999 urðu til risabankar sem máttu taka við innlánum, lána fé og jafnvel áframselja lán sem 

skuldabréf (Davidson, 2009). Reglugerðin um nútímavæðingu fjármála tók gildi í nóvember 

1999 viku fyrir Aldamótaráðstefnu Alþjóðaviðskiptaráðsins (e. World trade organization) í 

Seattle. Þá var fyrirtækjum frjálst að sameina rekstrarþætti og fljótlega urðu til risastór 

alhliðafjármálafyrirtæki (e. conglomerates). Nationsbank sameinaðist Bank of America og 

Citibank, Travelers Groop. Þessi risafyrirtæki voru tæknilega búin að sameinast og fá 

samþykki frá stjórn Seðlabankans áður en lögin voru undirskrifuð. Þau voru það bjartsýn um 

að Glass-Stegall reglugerðin yrði felld úr gildi að samningurinn var handsalaður. Sameiningar 

á samkeppnisforsendum áttu sér einnig stað á milli landa og álfa  (Chossudovsky, 2008). Hin 

nýju stórfyrirtæki á sviði fjármála höndluðu með flókna fjármálagerninga sem að 

eftirlitsaðilar áttu oft erfitt með að fylgja eftir vegna örrar nýsköpunar fjármálaafurða. Þau 

fagsvið sem gerningarnir voru staðsettir á innan bankanna voru mismunandi og því ábyrgð 

eftirlitsaðila óljós og hvaða stofnun ætti að fylgjast með hverju. Til dæmis voru óljós skil á 

milli trygginga- og fjármálastarfsemi (Sherman, 2009).  

12.3 Nýsköpun á fjármálamarkaði  

Mikil og hröð þróun hefur verið í nýsköpun fjármálaafurða, sér í lagi með skulda- og 

eignatryggðar afleiður.  

12.3.1  Verðbréfun (e. Securitization)  

Afregluvæðing og aukið flæði fjármagns skóp ýmsar uppfinningar á sviði fjármála. Árið 1983 

fann Lewis Ranieri upp leið til að endurskapa veðlánamarkaðinn með því að pakka veðlánum 

saman í hundraðavís og nota sem nýja tryggingu sem síðan væri hægt að selja fjárfestum sem 

örugga fjárfestingu og raunverulegan valkost við ríkisskuldabréf (Ferguson, 2008). Þetta var 

upphafið af verðbréfun (e. securitization) sem átti síðar eftir að hafa veigamikil áhrif á 

fjármálakerfi heimsins. Aðferðin felur í sér að tekið er eignatryggt lán (e. asset-backed 

security) sem er eign sem gerð er úr samansafni lána t.d. skuldabréfum, greiðslukortum, 

húsnæðislánum, bílalánum, leiguskuldbindingum eða öðrum fjárhagslegum eignum. Stefgjöld 

framtíðarinnar hafa jafnvel verið notuð í slíkt lánasafn. Lánin eru metin af þar til gerðum 

matsaðilum, Moody‘s eða Standard & Poor‘s. Síðan eru þau skilgreind út frá lánshæfi 

lántakandans sem ,,góð, meðal, eða undir meðallagi“ (e. prime, nonprime, subprime). Frekar 
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en að halda lánunum, gæti banki eða fjármálafyrirtæki búið til sérstakt eignaumsýslufélag (e. 

special purpose vehicle) og selt því lánin. Félagið gefur síðan út skuldabréfin sem eru tryggð 

með greiðsluflæði undirliggjandi lána. Þetta fyrirkomulag átti að færa skuldaáhættu bankans 

frá eigin efnahagsreikningi yfir til fjárfestisins. Bankinn þjónustar enn lántakandann en 

fjárfestirinn kaupir áhættuna í samræmi við það mat sem viðkomandi transi
18

 fær (Hull, 

2009).  

Mynd 27: Verðbréfun með eignaumsýslufélag (e. SPV)  

 

Heimild:  Askar Capital 

Á myndinni hér að ofan er sýnt hvernig $100m safn af húsnæðislánum eru áframseld, fyrst til 

SPV sjóðs sem oft er skúffufyrirtæki sama banka og leggur fram húsnæðislánin. 

Milligönguaðilinn er síðan fjárfestingarbanki sem skiptir lánunum upp. Hlutarnir eða 

transarnir skiptast í Equty, Mezzanine og Senior og eiga fjárfestar mismunandi forgangskröfu 

í fjárstreymi þeirra og hefur Senior forgang fram yfir hina. Af húsnæðislánunum í lánasafninu  

eru greiddir vextir og nafnverðsafborgun mánaðarlega, samt munu alltaf koma upp óvænt 

atvik eins og uppgreiðsla eða vanskil. Fjárfestingarbankinn sem gefur út transana, skuldbindur 

sig til að greiða þeim fjárfestum sem kaupa í fyrsta flokki (Senior) það sem ekki kemur inn af 

hefðbundnum greiðslum eins og áfallna vexti og tap af uppgreiðslum. Þeir sem fjárfestu í 

öðrum, eða mið flokki  (Mezzanine) fá einnig greidda vexti en ekki höfuðstólinn fyrr en fyrsti 

                                                 

18
 Skuldabréfið eða skuldaviðurkenningin (e. collateralized debt obligation CDO) er skipt niður í þrjá 

mismunandi hluta sem kallaðir eru transar. Transarnir eru forgangs, mið og undir (e. senior, mezzanine 

subordinate). Röðun fer eftir því áhættumati sem þeir fá frá matsfyritækjum á borð við Moody‘s eða Standard & 

Poor‘s.  
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transinn hefur fengið greitt að fullu og skuldabréfið uppgert. Það sama á við um þriðja 

transinn (Equty) engar greiðslur eru inntar ef hendi af höfuðstólnum fyrr en annar flokkur 

hefur fengið sínar greiðslur. Transarnir geta verið allt frá þremur upp í þrjátíu. Einnig eru til 

núll transar eða Z, þar sem fjárfestar fá hvorki greidda vexti né höfuðstól fyrr en allir hafa 

fengið sín bréf uppgreidd. Matsfyrirtæki mátu hvern hluta eftir skiptingu út frá undirliggjandi 

áhættu. Verðbréfasalar fóru nokkuð frjálslega með þessa vafninga. Erfitt var að losna við 

Mezzanine transann og til að komast fyrir þann vanda blönduðu verðbréfasalarnir oft yfir 20 

mismunandi veðeignum saman, sem þá varð samræmd skuldaeign (e. Collateralized  

obligation). Síðan sannfærðu þeir matsfyrirtækin um að gefa forgangstransa hinnar nýju 

skuldaafleiðu hæstu einkunn AAA
19

. Ef allir Mezzianine transarnir tóku á sig mikið tap er 

ljóst að AAA transinn var einnig mjög áhættusamur (Hull, 2009).  

12.3.2  Skuldatryggingar (e. Credit default swap, CDS) 

Skuldatryggingar voru fyrst kynntar af Alþjóðlega vaxtaskipta- og afleiðusamtökunum (e. 

International Swap and Derivative Association) árið 1992 en náðu ekki almennri útbreiðslu 

fyrr en eftir 1999, eða eftir að Glass-Stegall reglugerðin var afnumin. Skuldatrygging er 

tvíhliða samningur sem er vörn gegn því ef að mótaðilli í samningi verður fyrir greiðslufalli 

og getur ekki staðið við skuldbindingar sínar. Markaðurinn var lítið regluvæddur og því gátu 

fjárfestar skipt á samningum að vild. Kaupandi skuldaafleiða skuldbatt sig til að greiða visst 

hlutfall af undirliggjandi eign sem þóknun eða gjald fyrir samninginn. Eins og aðrar tegundir 

af skuldaafleiðum (CDS & Credit loan obligation CLO) var höndlað með þessar afleiður yfir 

borðið (e. Over-the-counter), þ.e. þær fóru ekki í gegnum formlega greiðslumiðlun og því 

erfitt að átta sig á heildarumfangi hverju sinni (Richardson og Acharya, 2009).  

Segja má að markaður fyrir skuldatryggingar hafi vaxið hratt síðustu ár og var áætlað að hann 

hafi verið um 60.000 miljarðar Bandaríkjadala (Mynd 28) og rúmlega tvistvar sinnum stærri 

en allur bandaríski hlutabréfamarkaðurinn árið 2007. Þróun markaðarins var með þeim hætti 

að hann fór úr einfaldri mótaðilatryggingu á ríkis- eða fyrirtækjaskuldabréfum yfir í víðtæka 

tryggingu á afleiðusamningum eins og CDS. Einnig fóru skuldaafleiður að seljast manna á 

milli á millimarkaði (e. Secondery market). Þannig gátu vogunarsjóðir og spákaupmenn keypt 

                                                 

19
 Matsfyrirtækin  styðjast við mismunandi framsetningu við mötin en AAA er skilgreining á besta skuldamat 

sem Standard & Poor‘s gefur út en margar ríkistjórnir í þróaðri ríkjum fá þessa einkunn.  
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skuldatryggingar af hliðarlínunni vegna hagnaðarvonar (e. arbitrage) án þess að eiga neinna 

hagsmuna að gæta vegna þróunar undirliggjandi eignar (Richardson og Acharya, 2009).  

 

Mynd 28: Nafnverð útistandandi skuldatrygginga 2001-2009 

 

Heimild:  International swap and derivative association ISDA  http://www.isda.org/  

Gríðarlegur vöxtur varð frá því að verðbréfun hófst upp úr 1980 og fram til ársins 2007, sér í 

lagi eftir að einkarekin skuldabréfafyrirtæki komu fram á sjónarsviðið. Hluti af hinum mikla 

vexti í veðatryggðu lánunum var í CDO vafningunum og undirmálslánum en tilkomu þeirra 

verður að skoða í samhengi við þróun fasteignamarkaðarins.  
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12.3.3 Fasteignamarkaðurinn  

Fasteignaverð í Bandaríkjunum hóf að hækka verulega eftir 1997 og hækkaði hratt og stöðugt 

á flestum svæðum allt til ársins 2006 (Mynd 29). Þeir sem lánuðu til fasteignakaupa litu á 

þessa hækkun sem aðstæður þar sem þeir tækju litla skuldaáhættu, þ.e. ef lántakandinn lenti í 

greiðslufalli myndi virði eignarinnar alltaf standa undir endurgreiðslu á láninu.  

Mynd 29: Raunvísitala fasteignaverðs í Bandaríkjunum 199 -2010 

 

Heimild:  Mynd unnin út frá markaðsgögnum af heimasíðu Roberts J. Shiller 

Miðlarar sem veittu fasteignalán breyttu smá saman eigin viðmiði varðandi veðrými og 

útborgun. Áður var farið fram á 20% útborgun en það var lagt af. Einnig var greiðslumati  

breytt til hins verra. Sum lánanna sem við þekkjum sem undirmálslán þróuðust út í lygaralán 

eða ninjalán (e. no income, no job, no asset). Mörg hver voru með breytilegum vöxtum þar 

sem upphafsvextir voru lágir en hækkuðu síðan eftir því sem á lánstímann leið og voru 

fljótandi vextir sem hækkuðu með hverju árinu (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og 

Tryggvi Gunnarsson, 2010). 
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Mynd 30: Hlutfall lána í vanskilum af heildarlánum í Bretlandi og Bandaríkjunum 2000-2008 

 

Heimild:  World Bank – Financials  

Samhliða lækkandi fasteignaverði fór strax að bera á auknum fjölda lána í vanskilum hjá 

lánastofnunum og bönkum (Mynd 30).  

Vöxtur eignatryggðra fjármálaafurða jókst gríðarlega eins og sést á útistandandi 

eignatryggðum fjármálaafurðum í Bandaríkjunum (Mynd 31).  

Reiknaðir upphafsvextir fasteignalánanna hlóðust ofan á höfuðstólinn, sem í sumum tilfellum 

var orðinn hærri en upphaflegt virði hússins. Margir lántakendanna gátu greitt af lánum sínum 

í upphafi en lentu í erfiðleikum með hækkandi greiðslubyrði þegar leið á lánstímann. Hvatinn 

á bak við lánveitinguna var bjagaður og miðlarar voru á prósentum hjá útlánafyrirtækjum sem 

síðan seldu lánin áfram til sérstaks eignaumsýslufélags, sem síðan seldi lánin sem CDO á 

Wall Street eða út í heim (Hull, 2009). 
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Mynd 31: Útistandandi eignartryggðar fjármálaafurðir í Bandaríkjunum í m.a.$. (e. asset backed 

securities) 

 

Heimild: Security industry and financial markets association 

12.3.4 Skuggabankakerfið  

Árið 1988 fundu tveir fjármálaverkfræðingar, Stephen Partridge-Hicks og Nicholas Sossidis í 

City í London, upp sérstakt eignaumsýslutæki/félag (e. special investment vehicle - SIV) eins 

og getið er um hér að ofan. Þeir fundu upp kerfi sem var í raun það flókið að erfitt var að 

fylgja því eftir og sjá hvernig það væri uppbyggt. Þetta var upphafið á skuggabankakerfinu 

sem gerði fjármálastofnunum kleift að áframselja skuldir sínar í nafni dreifingar skuldaáhættu 

og skilvirkrar fjármögnunar. Ferlið virkaði þannig að fyrirtæki settu upp dótturfyrirtæki eða 

svokölluð eignarhaldsfélög (e. SIV), sem ekki komu fram á efnahagsreikning fyrirtækjanna. 

Síðan var langtímaskuldunum, oft verðtryggðum húsnæðislánum, pakkað saman, þau tryggð 

með CDS skuldaafleiðu og seld sem áhættulaus fjárfesting. Almennt viðhorf 

fjármálafyrirtækja og vogunarsjóða var að bankamenn hefðu í raun þurrkað út skuldaáhættu 

með flókinni fjármálaverkfræði sem hafði þó ýmsa annmarka eins og að virka einungis meðan 

fasteignaverð héldi áfram að hækka (Macwhirter, 2008).  

Tilfærsla skuldaáhættu af efnahagsreikningi gerði fjármálafyrirtækjum og bönkum kleift að 

lána meira og komast hjá skilyrðum Basel II reglnanna um lágmark áhættuvegins 

eiginfjármagns á móti útlánum (Hull, 2009). Í bók frá 2009 sýnir fjármálasagnfræðingurinn 

Niall Ferguson fram á hvernig krísan 2007 afhjúpaði grundvallargalla í Basel I og II um eigið 

fé.  Samkvæmt reglugerðunum er eignum  banka skipt upp í fimm flokka út frá lánsáhættu og 

hún flokkuð á skala frá 0% og upp í 100%. Skuldir fyrirtækja eru áhættumestar og trygg 
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ríkisskuldabréf áhættuminnst. Megin skilyrði Basel I voru að bankar ættu að eiga eigið fé sem 

næmi 8% af áhættuvegnum eignum. Árið 2004 komu út Basel II tilskipanirnar sem verið er að 

taka upp um allan heim. Þær tilgreina sex reglur um aðgreiningu áhættuflokka, láns-  rekstrar- 

og markaðsáhættu en sú síðastnefnda krefst notkunar vágreiningarlíkanna á borð við VaR (e. 

value at risk). Fyrirtæki komust fram hjá skilyrðum Basel reglanna með því að áframselja 

eignir af efnahagsreikningi. Þannig var meðaltal eigins fé á móti áhættuvegnum eignum 

stöðugt að lækka. Sem dæmi, þá var skuldsetningahlutfall Bank of America í september 2008, 

73,3/1 og eigið fé því 1,4% af heildareignum. Ef skuldbindingar utan efnahagsreiknings eru 

teknar með fer hlutfallið í 134/1. Þannig safnast dulin skuldaáhætta fyrir í kerfinu en hverfur 

ekki eins og bankamenn vestanhafs höfðu vonað (Ferguson, 2008).  
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13 Alþjóðlega fjármálakrísan 2007–2010  

Umhverfi lágra vaxta og ójafnvægis í viðskiptum á milli þjóða og afregluvæðingin skóp það 

fjármálakerfi sem var ríkjandi frá 2000 til 2007. Á fyrsta ársfjórðungi 2006 fór að bera á 

sveiflum á fasteignamarkaði og fjöldi fasteignauppboða jókst, sér í lagi í þeim hluta sem 

fjármagnaður hafði verið með undirmálslánum. Mörg þeirra höfðu verið með lágum 

upphafsvöxtum og gert ráð fyrir að hægt væri að endurfjármagna þau aftur án þess að til 

vaxtahækkunar kæmi. Eins og áður hefur komið fram þarf fasteignaverð að vera í  stöðugum 

hækkunarfasa, en þegar vextir voru hækkaðir til að styðja við fallandi dollar hækkuðu vextir á 

undirmálslánum einnig. Lækkun á fasteignaverði hafði þá óumflýjanlegu afleiðingu í för með 

sér að mörgum af þeim fjölmörgu undirmálslánum sem lánuð höfðu verið, og áframseld í 

mörgum tilfellum, lentu í greiðsluþroti. Þessi þróun hafði í för með sér kerfishrun og algeran 

lausafjárskort sem fæstir sáu fyrir (Richardson og Acharya, 2009).  

13.1 Viðsnúningur – lausafjárkrísa (e. credit crisis) 

Árið 2007 urðu síðan kaflaskil í fjármálasögunni. Fjöldi banka og fjármálastofnana urðu fyrir 

miklu áfalli þegar undirmálslánin og eignatryggðir skuldabréfavafningar misstu verðgildi sitt. 

Í apríl varð New Century Financial gjaldþrota sem var annar stærsti lánveitandi undirmálslána 

í Bandaríkjunum. Í júní féllu síðan tveir skuldsettir vogunarsjóðir í eigu Bear Sterns, sem voru 

með stórar stöður í eignatryggðum afleiðum, sérstaklega í veðtryggðum skuldavafningum (e. 

CDO) sem innihéldu mikið af undirmálslánum. Lánardrottnar kröfðust betri veða og svo fór 

að Merill Lynch yfirtók eignir annars þeirra upp á um 800 miljarða dollara og seldi á uppboði. 

Þegar einungis 100 miljarðar dollarar fengust, með töluverðum affölum, var ljóst að 

fjármálakerfið stefndi í lausafjárskort og verðhrun. Til að koma í veg fyrir frekara verðfall, 

dældi Bear Sterns 3,2 miljörðum dala inn í sjóðina til að halda þeim gangandi. Þrátt fyrir 

fjármögnunina var sjóðunum lokað fáeinum vikum síðar eftir að hafa tapað yfir 90% af eigin 

virði (Richardson og Acharya, 2009). Á seinni hluta árs 2007 voru flest öll fasteignalánafélög 

í miklum vanda. Northern Rock var þjóðnýttur í febrúar eftir að fyrsta bankaáhlaup í 150 ár 

átti sér stað í Bretlandi. Contrywide var sameinað Bank of America og lán Washington 

Mutual voru seld JP Morgan með miklum afföllum. Eitt stærsta tapið í undirmálslánunum var 

hjá breska bankanum HSBC, í gegnum sérstaka deild sem hét Household Finance Corp., sem 

var sérhæft dótturfyrirtæki, stofnað til að meðhöndla undirmálslán og lánaafurðir. Á toppi 

fasteignabólunnar var fyrirtækið með um 122 miljarða Bandaríkjadali útistandandi í 
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undirmálslánum (Milne, 2009). Viðsnúningur á mörkuðum með skuldaafleiður olli mikilli 

hækkun á vaxtaálagi (Mynd 32).
20

 

Mynd 32: Munur á millibankavöxtum og ríkisbréfum í Bandaríkjunum 2007-2009 

 

Heimild:  Seðlabanki Íslands  

Greiðslufall og vanskil á skuldaafleiðumarkaði varð til þess að traust á fjármálakerfinu fjaraði  

út og millibankamarkaðir þurrkuðust upp. Mikill hluti fjármálakerfisins reiðir sig á 

markaðsfjármögnun og hefur lítið eigið fé upp á að hlaupa þegar í harðbakkann slær. Þann 12. 

desember 2007 sameinuðust seðlabankar Evrópu, Kanada, Englands og Sviss um 

sameiginlega lausn á skammtíma fjármögnunarvanda bankakerfisins m.a. með 

gjaldeyrisskiptasamningum við evrópsku bankanna með tímabundnum lánum til bandarískra 

banka og fjármálastofnanna. Aukið fjármagn lækkaði vaxtaálagið til skamms tíma en það 

hækkaði síðan aftur samhliða aukinni óvissu um stöðu gagnaðila og hversu mikið 

raunverulegt tap væri (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 

2010).  

13.1.1 Fallvaltar fjármálastofnanir og svindl  

Um miðjan mars 2008 dró til tíðinda í lánakrísunni þegar fjárfestingarbankanum Bear Sterns 

var bjargað frá falli með því að JP Morgan keypti upp hlutabréf bankans á 10 dollara hvern 

                                                 

20
 Vaxtaálagið endurspeglar vantraust  milli fjármálastofnana og sést með því að kostnaður banka við að lána sín 

á milli var gríðarlega hár.  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

P
u

n
kt

ar
 

Munur á millibankavöxtum og ríkisbréfum 



92 

hlut með hjálp Seðlabanka Bandaríkjanna sem lagði til skammtímafjármagn upp á 30 

milljarða dala. Fjárfestingabankinn var stór leikandi á markaði undirlána og skuldaafleiða. 

Hann var útgefandi, markaðsaðili, sjóðstjóri og meiriháttar fjárfestir í þessum eignaflokkum. 

Bankinn var einnig leiðandi miðlari skuldatrygginga afleiðna (e. CDS) til vogunarsjóða og 

fagfjárfesta. Bankinn var gríðarlega háður skammtíma markaðsfjármögnun og þegar fjármagn 

var ekki til staðar var bankinn kominn í meiriháttar vandræði. Þegar bankinn rann inn í JP 

Morgan tilkynnti Seðlabanki Bandaríkjanna að lánamöguleikar annarra fjármálastofnanna en 

banka yrði rýmkaður þannig að fjárfestingarbankar eins og Goldman Sachs, Morgan Stanley 

og Lehman gætu einnig fengið skammtímafjármögnun hjá ríkinu. Fleiri fjármálastofnanir 

lentu í kröggum, en hálf-ríkisreknu húsnæðislánastofnanirnar Freddie Mac og Fannie Mae 

voru þjóðnýttar 6. september 2008 (Milne, 2009).  

Eitt af því sem að kom fram við fall fjármálakerfisins var sviksöm starfsemi Bernard Madoff. 

Sjóði hans Madoff Investments Securities LLC var snúið upp í stærstu fjármálasvikamillu (e. 

ponzi scheme) allra tíma. Madoff viðurkenndi í desember 2008 að eignastýringahluti félagsins 

væri ein stór lygi en félagið var stórtækt Wall Steet félag. Madoff skildi eftir sig um 18 

miljarða dollara tap og fékk 150 ára dóm (Frank, 2009).  Í maí 2009 var síðan sett á laggirnar 

sérstök rannsóknarnefnd  (e. Financial crisis inquiry commission) sem var ætlað að fara ofan í 

ástæður, aðdraganda og afleiðingar fjármálakreppunnar 2007. Nefndin átt að fara sérstaklega 

ofan í misnotkun og svindl á fjármálamarkaði, m.a. á húsnæðishluta hans, hnattrænt ójafnvægi 

sparnaðar og alþjólegs fjárflæðis og fjármálalegs óstöðugleika margra landa. Einnig átti 

nefndin að skoða starfshætti endurskoðenda, peningamálastefnur og framboð lánsfjár, 

skattalega meðferð afleiðutekna, lánastarfsemi og verðbréfun. Starfsemi matstofnana, 

starfshættir tryggingafélaga, stjórnarhættir fyrirtækja, hvatakerfi fyrirtækja, lagalegt 

stofnanaumhverfi húsnæðismarkaðarins, starfshættir hálf-opinberra lánafélaga var einnig á 

borði nefndarinnar ásamt því að skoða innri endurskoðun og starfshætti fjármálafyrirtækja 

(Financial crisis inquiry commission, 2010).  

13.1.2 Fall Lehman Brothers – september 2008 

Um miðjan september 2008 fór krísan úr því að verða undirliggjandi vantraust á 

fjárfestingabanka yfir í að vera alhliða bankakrísa. Þar með var allt traust milli banka og 

fjármálafyrirtækja horfið. Segja mætti að alþjóðafjármálakerfið hafi orðið fyrir áhlaupi sem 

einungis seðlabankar gátu stemmt stigum við og endaði ekki fyrr en ríkisstjórnir dældu 

fjármagni inn í kerfið og veittu víðtækari tryggingar á innistæður og fleiri bankaskuldir. Það 
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sem olli þessu var fall Lehman Brothers þann 15. september. Eftir fall þessa fjármálarisa fóru 

í hönd ótúrlegar fjórar vikur þar sem barist var við að bjarga fjármálakerfinu frá því að sogast 

inn í það svarthol sem skuldaafleiðumarkaðurinn hafði skilið eftir sig. Tíminn einkenndist af 

miklum sveiflum á gjaldeyris- og hlutabréfamörkuðum víðsvegar um heiminn sem að lokum 

róaðist en afleiðingarnar urðu mun viðameiri en nokkur gat ímyndað sér. Áhrifin til lengri 

tíma litið af alþjóðlegu bankakrísunni sem fór í hönd, var mikill samdráttur á lánsfé því 

bankar hömstruðu fjármagn, mikill samdráttur í einkaneyslu, atvinnu og heimsframleiðslu 

sem hafði í för með sér þann mesta alþjóðlega samdrátt sem orðið hafði í 70 ár (Milne, 2009).  

Fall Lehman Brothers varð til að hrinda af stað atburðarás sem í dag er mörgum kunn.  

Lehman  eins og Bear Sterns hafði vaxið mikið árin á undan og sér í lagi á 

skuldaafleiðumarkaðinum. Bankinn var með mest útistandandi af undirmálslánum af stóru 

fjárfestingarbönkunum og hafði einnig fjármagnað mikil kaup í viðskiptafasteignum (e. 

commercial realestate) (Blackburn, 2008). Við upphaf óróans virtist sem bankinn stæði 

sterkur og féllu hlutabréf hans ekki mikið við björgun Bears Sterns, eða úr 85 niður í 65 

dollara á hlut. Samt sem áður kom í ljós að bankinn hafi ekki afskrifað vafasamar eignir og 

vantaði um 20 miljarða dollara upp á afskriftareikning fyrirtækisins. Þetta var öllum ljóst sem 

gátu legið yfir tölum fyrirtækisins seinnipart sumars 2008. Frekari afskriftir voru tilkynntar 

10. september og var ljóst að bankinn var í miklum vanda staddur. Fjármálaráðuneytið og 

seðlabankinn gripu inní og ætluðu að koma Lehman í söluferli, svipuðu og Bears Sterns stuttu 

áður. Vegna óvissu um útistandandi stöður á efnahagsreikningi fór ríkið fram á viðamikil veð 

gegn tapi en Lehman gat ekki veitt veðið og bað um greiðslustöðvun 15. september 2008. Í 

framhaldinu var fyrirtækið bútað niður og selt á brunaútsölu. Endurheimtuhlutfall skuldabréfa 

fyrirtækisins var um 9 cent á hvern dollar sem skýrist aðallega vegna brunaútsölu á eignum 

bankans en einnig vegna þeirrar óvissu um hvað væri í raun og veru í bókum félagsins (Milne, 

2009).   

Fall Lehman og sameining stórra fjárfestingabanka hafði gríðarleg áhrif á hlutabréfamarkaði 

en flestir voru með skráð bréf í kauphöllum og orsakaði það mesta fall í hlutabréfum síðan 

Svarta mánudaginn 1987. Bílarisarnir sem lentu í vandræðum í kjölfar lánakreppunnar voru 

einnig skráðir í kauphallir og féllu bréf þessara fyrirtækja mikið. Til dæmis féllu bréf GM um 

33% einum degi eftir að greiningardeildir höfðu gefið út að stærstu bílafyrirtækin gætu lent í 

gjaldþroti vegna mikilla skulda og minnkandi bílasölu. Dow Jones vísitalan féll niður fyrir 

8.000 punkta í fyrsta skipti síðan 2003 og Standard & Poor´s 500 vísitalan féll um rúmlega 

20% eftir helgina 12.–15. september (Mynd 33).  Báðar vísitölurnar féllum um meira en 40% 
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frá hámarki þeirra ári fyrr, sem er mesta fall hlutabréfa frá því í Kreppunni miklu. Báðar 

vísitölurnar voru áður komnar á svipaðan stað og fyrir hrun netbólunnar 2000 (Sibun, 2008).  

Mynd 33: Standard & Poor´s og Dow Jones vísitölurnar 1990-2010 

 

Heimild:  Mynd unnin út frá markaðsgögnum af heimasíðu Roberts J. Shiller: 

http://www.econ.yale.edu/~shiller/index.html og sögulega Dow Jones vísitalan: 

http://observationsandnotes.blogspot.com/ 

13.1.3 Kerfis-, gagnaðila- og smithætta í krísunni  

Fall Lehman hafði gríðarleg áhrif á fjármálakerfið og komu upp aðstæður þar sem mikil smit- 

og kerfisáhætta myndaðist. Í bókinni Restoring Financial Stability brjóta Nouriel Rubini o.fl.  

kerfislæga áhættu sem fylgdi í  kjölfar falls Lehmans upp í þrjá þætti: 

1. Þegar markaðurinn gerði sér grein fyrir því að Lehmans var ekki of stór til að falla, 

yrðu aðrir fjárfestingarbankar það ekkert frekar. Þetta varð til þess að klassískt áhlaup 

átti sér stað á aðrar stofnanir, burtséð frá því að flestar voru þær með mun betri 

lausafjárstöðu en Lehman. Þetta gerði það að verkum að Merrill Lynch varð að selja  

og sameinast Bank of America.  Hinir fjárfestingarbankarnir sáu skuldatryggingarálög 

sín margfaldast í framhaldinu.  

2. Algert ógegnsæi í kerfinu eins og það leggur sig: 

 Veðköll og niðurfærsla á lánshæfi tryggingafélagsins AIG (e. American 

International Group) varð til þess að ríkið varð að bjarga félaginu sama dag og 

Lehman bað um greiðslustöðvun 15. september. Ef björgunin hefði ekki komið 

til var ljóst að ekki kæmi til greiðslu 500 miljarða útistandandi skuldatrygginga 
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sem fyrirtækið hafði selt á AAA metna skuldabréfavafninga (e. CDO) og hefði 

það haft í för með sér gríðarlegt tap hjá mörgum fyrirtækjum og stofnunum.  

 Einn stærsti peningamarkaðssjóðurinn, Reserve Primary Fund, átti um 700 

miljarða af skammtímapappírum Lehmans og eftir að hann fór í þrot urðu 

skuldirnar einskis virði og í kjölfarið fór sjóðurinn í þrot. Örlög hans ollu 

frekari óvissu um afdrif annarra peningamarkaðssjóða sem jók áhlaupið á 

kerfið. Þar sem slíkir sjóðir höfðu fjármagnað skammtímabréf og útgáfu 

fyrirtækjaskuldabréfa varð þetta einn alvarlegasti kerfislegi angi kreppunnar. 

Því varð ríkið að tryggja allar innistæður í peningamarkaðssjóðum. 

3. Gagnaðilaáhætta við fall Lehmans: 

 Sem milliliður í alþjólegum viðskiptum varð aðalmiðlunarstarfsemin í 

Bretlandi einnig gjaldþrota þegar bankinn varð gjaldþrota í Bandaríkjunum. 

Það olli því að allir fjármálagerningar sem voru gerðir í gegnum fyrirtækið 

urðu ótryggðir. Þeir sem áttu slíka gjörninga eins og vogunarsjóðir áttu á hættu 

að þær tryggingar sem lagðar höfðu verið fram á móti gjörningunum hyrfu í 

kerfinu.  

 Þegar Lehman féll frusu millibankamarkaðir bókstaflega, þar sem engin banki 

treysti greiðsluhæfi annars. Þannig varð allt fjárhagslega greiðslukerfið í hættu 

(Richardson og Acharya, 2009).  

Fall Lehmans var gríðarlegt áfall á kerfið, smitaðist út um allan heim og yfir í flesta þætti 

efnahagslífsins. Eins og Rubini o.fl. benda á, var nauðsynlegt að sýna fram á að ekki væri 

hægt að bjarga öllum sama hversu stór viðkomandi fyrirtæki voru. Þetta var gert til að reyna 

stemma stigum við freistnivanda (e. moral hazard). Ef fyrirtæki trúa því að það nægi að vera 

kerfislega mikilvægt til að verða bjargað, verður það aðal markmið þeirra að stækka þannig að 

ekki verði hægt að láta þau falla (Blackburn, 2008).  

13.1.4 Bankaáhlaup á skuggabankakerfið 

Krísan varð til þess að áhlaup varð á hið svokallaða Skuggabankakerfi sem getið var um  áður 

og það nánast þurrkaðist út. Allt kerfi eignaumsýslufélaga (e. SIV)  hrundi þegar fjárfestar 

uppgötvuðu að í þeim skuldabréfum sem þeir höfðu keypt voru mjög varasöm eða eitruð lán 

sem voru lítils virði. Lánastofnanir sem byggðu afkomu sína á undirmálslánum þurrkuðust að 

sama skapi út. Eftir að bankar neyddust til að setja þessi félög aftur á efnahagsreikning sinn, 

kom tapið í ljós í bankakerfinu. Áhlaup áttu sér stað af hálfu lánardrottna og viðskiptavina  
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peningamarkaðssjóða, vogunarsjóða, og félaga sem stunduðu skuldsettar yfirtökur og þær 

fjárfestingaeiningar sem fjármögnuðu starfsemi sína með skammtímafjármagni (Richardson 

og Acharya, 2009). Skuggabankakerfið neyddist til að greiða upp gíraðar skammtímastöður 

og standa undir veðköllum af hálfu lánardrottna. Mikið var um brunaútsölur þegar reynt var 

að losa eignir til að losna út úr stöðum og verðfall varð mikið. Kreppan 2007 opinberaði 

nokkra vankanta á fjármálakerfinu en eftir Kreppuna miklu var komið á innlánssjóðum til að 

sporna við því að bakaáhlaup eigi sér stað, en á síðustu árum þróaðist hliðarbankakerfi sem 

var að velta gríðarháum upphæðum og var óregluvætt. Ekkert öryggisnet var til staðar, engin 

formleg meðhöndlun eða utanumhald á viðskiptum milli aðila og enginn tryggingarsjóður sem 

spornaði við áhlaupi. Því þurftu ríkisstjórnir að breyta lögunum til að geta fjármagnað 

skuggabankakerfið og stöðva áhlaupið (French og o.fl., 2010).  

13.1.5 Aðgerðir stjórnvalda  

Þessa afdrifaríku viku í september lagði Hank Paulson fram frumvarp í bandaríska þinginu til 

handa fjármálafyrirtækjum í vanda (e. Troubled Asset Relief Program). Það hljóðaði upp á 

700 miljarða dollara fjárframlag og var ætlað til að kaupa eitraðar eignir af bönkum og 

fjármálafyrirtækjum. Frumvarpið var fellt í þinginu en endurbætt útgáfa samþykkt þann 3. 

október. Bandaríska fjármálaeftirlitið (e. Security and Exchange Commission) bannaði 

skortsölu hlutabréfa í hundruðum fjármálafyrirtækja. Þetta olli miklu fjaðrafoki á 

afleiðumarkaði sem reiðir sig á skortsölur til að voga stöður, en t.d. nota vogunarsjóðir 

skortsölur til vogunar á móti skammtímastöðum (French og o.fl., 2010). Í samstilltu átaki 

seðlabanka 8. október voru vextir lækkaðir og lausafé í umferð aukið verulega. Einnig vörðu 

ríkisstjórnir í Evrópu og Bandaríkjunum háum upphæðum í endurfjármögnun banka og 

fjármálastofnana (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010). 
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Mynd 34: Hagvöxtur í Bandaríkjunum, Bretlandi, Evrusvæðinu og Japan  1990- 2008 

 

Heimild:  Fjármálastöðugleiki Seðlabanka Íslands 

Þrátt fyrir aðgerðir stjórnvalda dróst framleiðsla mikið saman eftir langt hagvaxtarskeið 

(Mynd 34). Atvinnuleysi jókst hægum skrefum eftir fall Lehmans og vegna alþjóðlegs 

samdráttar í nýbyggingu fasteigna, sér í lagi á Vesturlöndum. Samhliða var algert hrun í 

væntingum neytenda sem frestuðu stórum fjárfestingum og héldu að sér höndum. Flest 

hagkerfi heimsins sigu inn í efnahagslægð (Philippon, 2008).   

 

13.1.6 Samantekt  

Krísan sem átti sér stað árið 2007, er nú víða lokið samkvæmt skilgreiningu 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um vöxt tvo ársfjórðunga í röð, mun verða rannsökuð í gengum 

aldirnar líkt og meiriháttar kreppur fyrri tíma.  Þá verður ekki komist hjá því að skoða hið 

mikla ofmat eigna í kjölfar auðveldrar fjármögnunar og hraða verðhjöðnunar þegar 

fasteignamarkaðurinn tók að falla um mitt ár 2006. Nú þegar þetta er skrifað eru regluverðir 

víða um heim að endurhanna regluverk núverandi fjármálamarkaða. Á haustmánuðum 2010 

er í Bandaríkjunum verið að knýja fram viðamestu regluvæðingu á Vestrænum 

fjármálamörkuðum frá Kreppunni miklu. Lagafrumvarp öldungadeildarþingmannsins Chris 

Dodd um endurregluvæðingu banka og fjármálafyrirtækja,  Glass- Stegall reglugerðin var að 

miklu leyti endurvakin með Volker reglunni ásamt því að stofna sérstakt ráð um 
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fjármálastöðugleika og mun víðtækara hlutverk bandaríska fjármálaeftirlitsins vekja athygli 

og blendnar tilfinningar meðal fjárfesta.  

Ástæður krísunnar eru margir samhangandi þættir sem reynt hefur verið að draga saman hér 

að ofan, þ.e. ójafnvægi í heimsbúskapnum sem þrýsti niður alþjólegum vöxtum, langt tímabil 

stöðugleika og jafnvægis í vestrænum ríkjum sem ýtti undir ofmat á eigin getu til að stjórna 

þróun efnahags- og peningamála og lítil verðbólga setti enga pressu á háa vexti í 

Bandaríkjunum. Einnig að viðbrögð seðlabankans við niðursveiflum á hlutabréfamarkaði ýtti 

undir freistnivanda fjárfesta og nýsköpunin í fjármálum sem sniðin var að því að komast 

undan fjármálareglum og skapa óregluvætt skuggabankakerfi sem færði áhættu til en útrýmdi 

henni ekki eins og margir vildu trúa. Skuggabankakerfið gat gengið á meðan fasteignaverð 

hækkaði en þegar vextir voru hækkaðir til að styðja við fallandi dollar sprakk fasteignabólan 

og skuggabankakerfið með. Mikill samdráttur átti sér stað og kreppan dreifði sér víða um 

heim. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var skyndilega kominn í forgrunn og lánaði m.a. Íslandi og 

löndum í Austur-Evrópu alþjóðleg þrautavaralán.  

Ríki hrundu af stað veigamiklum björgunaraðgerðum eftir að Krísan hófst 2007 sem komu í 

veg fyrir algert hrun þannig að bankar og fjármálastofnanir gátu enn stutt við efnahagslegan 

vöxt. Þrátt fyrir mikinn samdrátt hefur Kreppan mikla ekki endurtekið sig enn sem komið er. 

Nú um mitt ár 2010 standa ríki þó frammi fyrir annarri vá, en það eru miklar ríkisskuldir sem 

fylgdu í kjölfar þess að skuldir einkageirans voru fluttar yfir á ríkið. Miklar ríkisskuldir geta 

haft í för með sér ár eða áratugi af hægum vexti, háum sköttum og verðbólgu (French og o.fl., 

2010).  
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14 Kreppan mikla og Krísan 2007–2009, samanburður út frá 

Kindleberger/Minsky módelinu 

Ef borin eru saman þessi tvö skeið, annarsvegar tímabilið upp úr 1920 og fram yfir 1930 og 

hins vegar 1990 til 2010 er margt áþekkt. Samanburðurinn er gerður út frá módeli Hyman P. 

Minsky og Charles P. Kindleberger um fjárhagslegan óstöðugleika (e. Financial instability 

theory) sem farið var yfir í upphafi ritgerðar. Kenningin virðist eiga sérlega vel við í dag en 

kjarni hennar tekur á vandamálum ósamhverfra upplýsinga (e. asymmetric information), 

freistnivanda (e. moral hazard)  og stjórnendavanda (e. agency problems) á 

fjármálamörkuðum (Eichengreen og Mitchener, 2003). Minsky lést árið 1996 þá hóflega vel 

þekktur hagfræðingur og Kindleberger lést 2003. Kenning Minsky er í grunninn nokkuð 

svartsýn og gengur út á að í stöðugu efnahagsumhverfi aukist skuldsetning og þeim fjölgi  

sem ekki geta greitt af lánum sínum. Því lengur sem stöðugleiki varir því meira þróist 

samfélagið út í að vera fullt af svindllántakendum (e.  Ponzi borrowers). Á endanum fellur 

hagkerfi saman sem byggt hefur verið upp á spákaupmennsku og offramboði lána  (Wilson, 

2007). Ef þeir þættir sem fjallað hefur verið um í ritgerðinni eru skoðaðir út frá fimmþátta 

líkani Kindlebergar má sjá marga sameiginlega þætti:  

1. Umskipti (e. displacement):   

Kreppan mikla: Bylting í samskipta- framleiðslu- og rafeindatækni (hnattvæðing), 

endalok fyrri heimsstyrjaldarinnar, afregluvæðing fjármála, skattalækkanir árin 1921-

1924 og 1926, vaxtalækkanir sem viðbrögð seðlabankans til aðstoðar Bretum og 

Frökkum 1927, bílvæðing og betri samgöngur, alþjóðlegt ójafnvægi í peningamálum 

(uppsöfnun gullforða)  

Krísan 2007: Viðbrögð seðlabankans við hruni netbólunnar, afregluvæðing, nýsköpun 

á fjármálamörkuðum, bylting í samskiptatækni – Internetið (hnattvæðing), 

skattalækkanir 2001-2002 og 2003, alþjóðlegt ójafnvægi í peningamálum (mikil 

uppsöfnun gjaldeyris í nýmarkaðsríkjum í suðaustur Asíu).  

2. Uppgangur (e. boom):  

Kreppan mikla: Mikil bjartsýni á afkomu hlutabréfa veldur miklum hækkunum á 

mörkuðum, lág verðbólga, lágir vextir og mikið framboð fjármagns ýta undir 

fjárfestingu í hlutabréfum, tækninýjungar ýta undir viðhorf nýrra efnahaglegra tíma, 

almenningur tekur í meira mæli þátt á markaði, aukin skuldsetning almennings. 

Krísan 2007: Mikil bjartsýni á eignamörkuðum veldur hækkunum á mörkuðum, 

viðhorf nýrra tíma koma aftur upp á yfirborðið og ýta undir frekari bjartsýni, lágir 
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vextir, mikið framboð fjármagns, lágt áhættuálag og lág verðbólga ýta undir frekari 

hækkanir á mörkuðum og aukna einkaneyslu.  

3. Alsnægt (e. euphoria):  

Kreppan mikla: Hratt hækkandi hlutabréfamarkaður (1926–1929) veldur því að sífellt 

fleiri leitast við að verða ríkir af því einu að eiga bréf og fár myndast, almenningur 

flykkist inn á markað án þess að skilja nákvæmlega áhættu eða afleiðingar gerða 

sinna, aukin spákaupmennska á sér stað og lítið þarf af eigin fé á móti fjárfestingum. 

Krísan 2007: Hratt hækkandi fasteignaverð slakar á kröfum um greiðslugetu og 

hækkandi veð er látið standa undir lánum, trú á vilja og getu seðlabankans til að 

hlaupa undir bagga með fjárfestum og koma í veg fyrir niðursveiflu (e. greenspan put) 

eykur jákvæðni fjárfesta, fjármálaleg nýsköpun eykur á áhættusækni. 

4. Kreppa  (e. crisis):  

Kreppan mikla: Nýjum kaupendum fækkar, ofurbólginn markaður riðar að falli (3. 

sept. 1929), veðköll myndast og markaðurinn hrynur (29. okt. 1929), alger brunaútsala 

á sér stað þegar allir reyna selja til að komast í reiðufé.          

Krísan 2007:  Uppsöfnun áhættu í gegnum húsnæðislánamarkaðinn kemur í ljós þegar 

húsnæðisverð tekur að falla (2006), veðköll myndast á eignatryggð veð og verð taka 

að falla, bankar og fjármálafyrirtæki reyna losa sig við illseljanlegar eignir,  bankar 

minnka verulega millibanka- og útlán vegna óvissu um hve mikið af verðlausum 

eignum bankarnir voru með utan eigin efnahagsreiknings,  

5. Fráhvarf  (e. revulsion):  

Kreppan mikla: Mikill samdráttur á sér stað og bankaáhlaup innistæðueigenda hefst, 

alger lausafjárþurrð verður vegna falls bankanna sem aftur veldur frekara hruni, 

kreppan dreifir sér milli landa með gullviðmiðinu, atvinnuleysi eykst og framleiðsla 

dregst saman, markaðir ná botni, svindl komast upp t.d. Charles Ponzy, rannsóknir 

settar á, Pecora rannsóknin (1932), regluvæðing og ný skipan fjár- og peningamála 

(Glass-Stegall, Bretton Woods).    

Krísan 2007: Vantraust veldur áhlaupi á fjárfestingabanka og skuggabankakerfið 

(Lehman og Bears Sterns), fárviðri skellur á alþjóðabankakerfið eftir áhlaupið (2008) 

og bankar um allan heim reyna að vernda eiginfjárstöður með því að hamstra gjaldeyri 

og alger lausafjárþurrkur verður í alþjóða fjármálakerfinu, svindl komast upp t.d. 

Madoff hneykslið, rannsóknanefnd sett á laggirnar (2009), regluvæðing 

fjármálamarkaða (Volker reglan, Dodd lagafrumvarpið).   
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15 Lokaorð  

Kreppan mikla og Krísan 2007–2009 sem lýst er í þessari ritgerð spruttu úr svipuðum 

jarðvegi. Tímabilin á undan kreppunum höfðu einkennst af miklu umróti og miklum 

breytingum. Nýsköpun í samskiptatækni átti sér stað fyrir báðar kreppurnar og aðrar minni 

bólur sprungu áður en kreppurnar hófust, þ.e. fasteignabólan í Flórída 1925 og netbólan 2001. 

Lágir vextir og lítil verðbólga einkenndi bæði tímabilin, en eins og fram hefur komið var 

mikil verðbólga ríkjandi eftir fall  Bretton Woods kerfisins. Almenn bjartsýni og viðhorf ný-

frjálshyggju voru ríkjandi á báðum tímaskeiðum. Afskipti ríkisins af afdrifum efnahagslífsins 

var almennt litin hornauga og afregluvæðingu fagnað. Einkenni beggja krísanna er hversu 

hnattrænar þær báðar voru. Kreppan mikla var hnattræn í geng um Gullviðmiðið en krísan 

2007 í gegn um nútíma fjármálakerfi og samskiptatækni.  

Þrátt fyrir að margir þættir séu áþekkir þegar þessar tvær kreppur eru bornar saman er ljóst að 

menn hafa lært að reynslunni. Bæði hvað varðar viðbrögð við kreppum og hraða ákvarðanna. 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því að Kreppunni miklu lauk formlega með upphafi 

heimsstyrjaldarinnar síðari. Miklar endurbætur voru gerðar á regluverki skipulagðra 

fjármálamarkaða en áttu síðar eftir að slakna. Bretton Woods samningurinn og alþjóðlegs 

skipulags milliríkjaviðskipta og fjármála verður mikilvægur þáttur í þeirri vinnu sem nú 

stendur yfir við endurskipulagningu kerfisins. Reynsla margra landa kallar á nýja skipan 

alþjóðlegra viðskipta. Óstöðugleiki í verðlagi, tíðar krísur nýmarkaðslanda sem raktar voru 

hér að ofan og ójafnvægi í sparnaði og eyðslu sem leiðir af sér óeðlilega fjármagnsflutninga 

rennir frekari stoðum undir það. Krísur nýmarkaðslandanna sem fjallað var um í ritgerðinni 

falla einnig vel að módeli Kindleberger/Minsky þar sem utanaðkomandi áfall veldur miklum 

breytingum í grunnskipulagi þessara ríkja. Fjárhagsleg frelsisvæðing og/eða ný skipan 

peningamála veldur oft miklum breytingum og eykur fjárflæði inní löndin sem setur ferli 

ósjálfbærar skuldasöfnunar af stað hjá ríkjum sem mörg hver hafa ekki úrræði til að takast á 

við slíkar breytingar. Það má segja að þróuð ríki hafi síðan lent í svipaðri aðstöðu þegar 

fjármagnsflæði tók að snúast við.  

Krísan sem skall á mörkuðum árið 2007, er samkvæmt skilgreiningu 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um vöxt tvo ársfjórðunga í röð, víða liðin undir lok. Alþjóðlega 

hagkerfið stendur þó nokkuð laskað eftir. Nú standa stjórnmálamenn frammi fyrir því hvernig 

leysa eigi úr skuldavanda fjölda þjóða sem færðu skuldbindingar einkageirans yfir á herðar 

almennings. Eins og áður hefur komið fram voru viðbrögð ríkja við kreppunni að dæla fé inn í 
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fjármálakerfið og bjarga kerfislega mikilvægum stofnunum frá algeru hruni með þeim 

afleiðingum að skuldirnar eru nú á herðum almennings. Úrlausn þeirra mála verður 

viðfangsefni næstu ára en það hefur sýnt sig m.a. frá því í Kreppunni miklu að hagvöxtur 

segir ekki endilega til um að menn séu sloppnir fyrir horn. Margir hagfræðingar hafa bent á að 

sá hagvöxtur sem mörg lönd hafa tilkynnt á árunum 2009 – 2010 sé að miklu leyti tilkominn 

vegna innspýtingu fjármagns frá hinu opinbera en sé ekki sjálfbær (Stiglitz, 2010).   

Nú eru hafnar miklar breytingar í átt til aukinnar regluvæðingar sem er svipuð þróun og átti 

sér stað eftir Kreppuna miklu. Nútíma fjármál eru afrakstur þróunar sem staðið hefur yfir í 

meira en fjögur þúsund ár og hafa spilað gríðarlega veigamikið hlutverk í efnahagslegri þróun 

og velsæmd ríkja heimsins. Þessi þróun hefur haft sínar dökku hliðar sem einblínt er á í 

þessari ritgerð. Það er ljóst að það verður áskorun til stjórnvalda að reyna hafa yfirsýn yfir þær 

hættur sem að almenningi steðjar í geng um fjármálakerfið og reyna að milda neikvæð áhrif 

hagsveiflunar á hin almenna borgara. Hagsaga síðustu aldar sem rakin er í grófum dráttum í 

þessari ritgerð gefur vísbendingu um það hvernig hið Engilsaxneska hagkerfi náði að gefa af 

sér tvær heimskrísur á nokkuð stuttum tíma. Viðhorf okkar til verkaskiptingu ríkisvaldsins 

virðist fara í hringi eins og við sjáum með samanburði á þeim viðhorfum sem voru ríkjandi 

fyrir krísurnar tvær.  

Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða Kreppuna miklu og þá þróun sem orðið hefur á hinu 

Engilsaxneska efnahagsumhverfi á síðustu öld til að reyna skilja hvort Kreppan mikla og 

krísan sem við erum að kljást við í dag séu samskonar. Með því að rekja hagsöguna til dagsins 

í dag er gerð tilraun til að átta sig á því hvernig svipaður hlutur getur gerst aftur.  

Niðurstaðan er sú að margt er mjög líkt með þessum tveimur krísum og hefur sagan sýnt fram 

á að ofuröryggi virðist myndast á tímum góðæris burt séð frá því hvað sagan segir okkur, enda 

breytist ekki eðli mannsins þó tækni fleygi fram. John Kenneth Gailbraith (1961) tekur gott 

dæmi í bók sinni um að oft hafa vextir verið lágir í hagsögunni án þess að bóla eins og á 

þriðja áratugi síðustu aldar myndist. En það ástand sem var ríkjandi fyrir hrun einkenndist af 

gríðarlega miklu trausti á ríkjandi hugmyndafræði, það er ekki ólíkt því þeirri stemmingu sem 

víða var ríkjandi eftir aldarmótin síðustu. Þannig mætti segja að sagan fari í hringi og 

endurtaki sig, það má því reikna með því að upp komi viðlíka ástand eftir að minningar frá 

þessari krísu fara þverrandi. Þá verður spurning hvort að viðhorfið ,,núna eru tímarnir aðrirˮ 

komi ekki upp og allt endi á sama veg og áður? Eða verðum við búin að læra af mistökum 

fyrri tíma?           
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