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UVOD 

 
Trenutno se globalno gospodarstvo nahaja v negotovih časih. V zadnjih letih smo bili priča 
zlomu na videz nepremagljivih finančnih velikanov in posledični usahnitvi zaupanja v tržno 
gospodarstvo. Zmanjšana likvidnost in upočasnjeno mednarodno trgovanje ter naraščajoča 
brezposelnost sta nekatere ekonomiste pripeljali celo do primerjanja sedanjih ekonomskih 
razmer s tistimi v 30. letih preteklega stoletja. 
 
Ob preučevanju razlogov za nastalo mednarodno gospodarsko stanje se je nemogoče izogniti 
teoriji poslovnih ciklov, ki se je znotraj ekonomske teorije razvila v namen razumevanja 
nihanj v ekonomski aktivnosti. Med ekonomisti se mnenja o vzrokih poslovnega cikla 
razlikujejo, zato obstaja veliko število med seboj izključujočih teorij. Ob iskanju razlage, ki bi 
bila intuitivna in hkrati privlačna, naletimo na Avstrijsko teorijo poslovnega cikla (v 
nadaljevanju ABCT).  
 
Ob prebiranju literature ugotovimo, da je teorija poslovnih ciklov eden izmed pomembnejših 
prispevkov avstrijske ekonomske misli ter da predstavlja alternativen pristop k razumevanju 
periodično ponavljajočega gospodarskega pojava. Kljub dejstvu, da je bila teorija razvita 
skoraj stoletje nazaj, ko so bile ekonomske, politične in kulturne razmere povsem drugačne 
kot danes, v njej vidimo smiselno razlago sedanjih in preteklih dogodkov.  Teza moje 
diplomske naloge je, da je Avstrijska teorija poslovnega cikla dobro orodje za razlago in 
razumevanje tako preteklih kot sedanjih poslovnih ciklov.  
 
V prvem poglavju diplomske naloge so opredeljeni poslovni cikli, ter opisane temeljne 
značilnosti, faze in tipi ciklov. Ker je za razumevanje poslovnih ciklov pomembno tudi 
razumevanje različnih pristopov k njihovi razlagi, sta vključeni tudi dve razdelitvi obstoječih 
teorij. 
 
V drugem poglavju sledi osrednja tema diplomske naloge, Avstrijska teorija poslovnega cikla. 
Ustanovitelji in glavni predstavniki teorije ter zgodovinska umestitev teorije in njena politična 
neprimernost predstavlja prvi del drugega poglavja. Sledi teoretična razlaga osnov in 
temeljnih terminov avstrijske šole, tako besedno kot grafično. Drugo poglavje se zaključi z 
radikalnimi priporočili avstrijske šole o ukrepanju v času recesije.  
 
V tretjem poglavju sta predstavljeni dve kritiki ABCT in njun celovit opis. Prva kritika 
vključuje tudi nasprotno stališče, ki naj bi ovrglo trditve nasprotnikov Avstrijske teorije.  
 
V četrtem poglavju je opisan ekonomsko najpomembnejši zgodovinski pojav, Velika 
depresija. V prvem delu je opis ekonomskih ter socialnih razmer v medvojnem obdobju, 
predvsem v ZDA in ostalih gospodarskih velesilah. V drugem delu sledi aplikacija Avstrijske 
teorije na takratne dogodke, razlaga monetarne in fiskalne politike, političnih razmer po I. 
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svetovni vojni ter napačnih ukrepov tedanje oblasti, ki so podaljšali okrevanje globalnega 
gospodarstva. 
 
V petem poglavju je Avstrijska teorija poslovnega cikla postavljena pred preizkus. S pomočjo 
ABCT so opisani pojavi gospodarske nestabilnosti zadnjega desetletja. Sledi ugotavljanje, ali 
je ABCT tudi danes primerna za razlago cikličnega nihanja makroekonomskih agregatov, 
kljub temu da so bile ekonomske, tehnološke, socialne in politične spremembe zadnjega 
stoletja ogromne. Opisano je dogajanje na ameriškem nepremičninskem trgu, proces 
listninjenja, pok balona VP ter državno posredovanje in finančna pomoč nekaterim podjetjem. 
 
 

1. POSLOVNI CIKLI 

1.1. UVOD IN OPREDELITEV CIKLOV 

 
Živimo v družbi nenehnih sprememb, ki so prisotne tudi v ekonomski sferi, kjer se 
spreminjajo tehnologija, potrošniški okusi in preference, razpoložljivost naravnih in ostalih 
proizvodnih virov, itd. Nordhaus in Samuelson (2002, str. 432) strnjeno povzameta z 
ekonomskega stališča najpomembnejše spremembe : »Včasih so poslovne razmere zdrave z 
obiljem delovnih mest, v tovarnah delajo nadure, inflacija raste in dobički so precejšnji […] 
Drugič pa naraščajo zaloge neprodanih dobrin, težko je najti delo in dobički so nizki. Včasih 
so ti zastoji kratki in blagi, […] medtem ko lahko drugič krčenje gospodarstva traja dolgo in 
je zelo travmatično […]« 
 
Včasih so spremembe v gospodarstvu torej pozitivnega značaja, spet drugič povzročajo 
negodovanje ekonomskih subjektov. Termin poslovni cikel nam ponuja opredelitev, ki je 
ključna za razumevanje sprememb, tako tistih pozitivnega značaja, kot tistih negativnega. 
»Poslovni cikel (ang. business cycle) lahko opredelimo kot periodična nihanja v gospodarski 
aktivnosti. Nihanja gospodarske aktivnosti merimo z odstopanji dejanskega realnega bruto 
domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) od trendne vrednosti BDP (Senjur, 2001, str. 83).« 
Takšna definicija predstavlja stilizirana dejstva (ang. stylized facts) standardne razlage 
poslovnega cikla.  Trend, ki je na sliki 1 prikazan kot diagonalna premica, je ocenjen iz 
preteklih vrednosti BDP in dinamičnega prepletanja velikosti in kvalitete proizvodnih 
faktorjev, naravnih virov in tehnološkega napredka (Cochran, 2003, str. 1-7). 



 3

Slika  1: Graf cikličnega nihanja proizvodnje v času in odstopanje od trenda 

 
Vir: M. Senjur, Makroekonomija, 2001, str. 83. 

 
Čeprav realni BDP najbolj natančno predstavlja agregatno ekonomsko aktivnost, ni edini 
indikator le te, zato je potrebno pri analiziranju in določanju poslovnih ciklov upoštevati tudi 
zaposlenost, spremenljivke finančnih trgov, državno in zasebno potrošnjo ter ostale 
pomembne ekonomske spremenljivke (Abel & Bernanke, 2005, str. 276-280).  
 

1.2. FAZE CIKLA 

 
Ko je gospodarstvo v razcvetu, torej ko so agregati ekonomske aktivnosti (npr. investicije, 
poraba, zaposlenost, itd.) na najvišji točki, se nahajamo v vrhu poslovnega cikla. Za vrh cikla 
je značilna polna zaposlenost, realni BDP je blizu najvišje vrednosti, cenovna raven običajno 
raste. Dno cikla imenujemo stanje, ko je gospodarska aktivnost na najnižji stopnji. Prehod 
med vrhom in dnom cikla je faza upadanja ali krčenja (ang. contraction), gibanje od dna do 
vrha pa je faza večanja ali ekspanzije (ang. expansion). Za obravnavo cikličnih gibanj so 
pomembni še pojmi oživljanje ali razbohotenje (ang. boom) ter potrtost (ang. bust)  ali 
recesija (Nordhaus & Samuelson, 2002, str. 434). 
 
Recesijo je Nacionalni urad za ekonomska raziskovanja (v nadaljevanju NBER) opredelil kot 
obdobje, v katerem BDP pade v vsaj dveh zaporednih četrtletjih. Ta definicija je preprosta in 
je namenjena lažjemu razumevanju s strani nepoučene javnosti, med strokovno javnostjo pa 
ni priljubljena. Kot smo že omenili, realni BDP ni edini indikator sprememb v ekonomski 
aktivnosti, zato NBER za določanje poslovnih ciklov dejansko preučuje več med seboj 
povezanih spremenljivk (Abel & Bernanke, 2005, str. 278).  
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Poleg padca BDP-ja so običajne značilnosti recesije sledeče (Nordhaus & Samuelson, 2002, 
str. 434): 
 

• zmanjšanje potrošniških nakupov, povečanje zalog avtomobilov in drugih trajnih 
dobrin;  

• podjetja se odzovejo z manjšo proizvodnjo, padejo tudi naložbe v opremo in tovarne; 
• povpraševanje po delu pade, delovni teden se skrajša, v skrajnem primeru nastopi 

odpuščanje in visoka brezposelnost; 
• posledica manjšega BDP-ja je tudi nižja inflacija, cene surovin zaradi zmanjšanega 

povpraševanja padejo, plače in cene storitev običajno rastejo počasneje; 
• padec poslovnih dobičkov, znižano zaupanje vlagateljev in padec cen lastniških 

vrednostnih papirjev. 
 
V skrajnem primeru se recesija razvije v depresijo1 (ang. depression), vendar je ta pojem 
rezerviran predvsem za dogajanje v koncu dvajsetih let 20. stoletja ter je izredno nepriljubljen 
zaradi svojega skrajno negativnega prizvoka. 
 

1.3. ZNAČILNOSTI IN TIPI CIKLOV 

 
Najpomembnejše spremenljivke poslovnega cikla so njegovo trajanje, amplituda in stopnja 
dušenja ali eksplozivnost cikla. Trajanje lahko merimo s pretečenim časom med dvema 
zaporednima vrhovoma ali dnoma cikla. Kako dolgo je to obdobje, je odvisno predvsem od 
tega, na katerega avtorja se obrnemo za razlago (Senjur, 2001, str. 83). 
 
Manjši ali kratkoročni cikli imajo trajanje med 36 in 40 meseci ter se imenujejo (po 
južnoafriškemu statistiku in ekonomistu Josephu Kitchinu) Kitchinovi cikli ali cikli zalog. 
Srednjeročni cikli imajo dolžino med 7 in 10 leti ter se imenujejo cikli fiksnih investicij ali 
Juglarjevi cikli. Clement Juglar, zdravnik, ki je živel v 19. stoletju, je preučeval obnašanje 
fiksnih investicij, predvsem izdatkov za poslovno opremo in stavbe. Dolgoročni cikli so ime 
dobili po dobitniku spominske Nobelove nagrade Simonu Kuznetsu ter naj bi trajali okrog 25 
let. Cikli z najdaljšim časom trajanja pa se imenujejo Kondratieffovi cikli, povezani pa so s 
političnimi in tehnološkimi spremembami ter trajajo med 50 in 60 let. Kondratieffovi cikli so 
bili osnova za teoretične razprave o dolgih valovih avtorjev kot so J. Schumpeter in ostali 
(Rozmahel, 2004, str. 6).   
 

                                                 
1 Termin, ki izraža skrajnost poslovnega cikla, je postal uveljavljen s knjigo The Great Depression.  Avtor 
Lionel Robbins, ugledni angleški ekonomist in dolgoletni predavatelj na London School of Economics (v 
nadaljevanju LSE), je z opisom ekonomskih razmer v medvojnem obdobju znatno prispeval k razumevanju 
poslovnih ciklov (Eichengreen & Mitchener, 2003, str. 9). 
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Amplituda cikla pomeni njegovo jakost ter jo merimo z razmikom med vrhom ali dnom cikla 
ter trendno vrednostjo (glej sliko 1). Stopnja eksplozivnosti pa kaže, ali se moč cikla povečuje 
ali zmanjšuje (Senjur, 2001, str. 83).  
 
Še ena izmed značilnosti poslovnih ciklov pa je njihova nerednost, kar pomeni, da noben cikel 
ni enak drugemu. Ne obstaja formula, s katero bi lahko natančno napovedali trajanje in potek 
cikla2. Poslovni cikli so v svoji nerednosti bolj kot vrtenju planetov ali nihanju nihala podobni 
vremenu (Nordhaus & Samuelson, 2002, str. 434). 
 

1.4. NECIKLIČNA NIHANJA 

 
Pomembno za razumevanje poslovnih ciklov je tudi razumevanje necikličnih gibanj. 
Vsakršne spremembe v poslovni aktivnosti namreč ne moremo imenovati poslovni cikel. 
Dober primer necikličnih gibanj so sezonska nihanja, kot npr. povečana potrošnja v obdobju 
pred božičem. Tudi avtomobilska, gradbena in predvsem kmetijska dejavnost je do določene 
mere izpostavljena sezonskim vplivom (Rothbard, 2000, str. 4). 
 
Razlikovanje med sezonskimi nihanji kot necikličnimi gibanji in poslovnimi cikli je 
pomembno prav zaradi tega, ker v posameznih letih ali v daljšem časovnem obdobju sezonska 
nihanja nimajo ciklične narave in ne vplivajo na poslovni cikel (Rozmahel, 2004, str. 6). 
 

1.5. TEORIJE POSLOVNIH CIKLOV 

 
Ker obstajajo različne teorije o značilnostih poslovnega cikla, npr. o njegovem trajanju, 
vzrokih nastanka in posledicah poslovnih ciklov, je smiselno prikazati najpomembnejše med 
njimi in izpostaviti glavne razlike. Ena izmed možnih razvrstitev je preprosta delitev glede na 
vzrok nastanka oziroma vzrok pojava poslovnega cikla. Takšna razdelitev teorije deli na dve 
veji, opisani v nadaljevanju. 
 
Prvo vejo omenjene razdelitve predstavljajo eksogene ali zunanje teorije, pri katerih je 
poslovni cikel posledica dejavnikov, ki niso del ekonomskega sistema oziroma so zunaj 
njega: vojne, revolucije in volitve, cene nafte, migracije, odkritja novih ozemelj in naravnih 
virov, znanstveni napredek in tehnološke inovacije, vreme. Med eksogenimi teorijami je 
najbolj uveljavljena in v zadnjem času najbolj številčno zastopana teorija realnih poslovnih 
ciklov (Rozmahel, 2004, str. 8-9).  

 

                                                 
2 Ekonomija v nasprotju s fiziko ne opisuje t.i. zaprtih sistemov, ampak kompleksne, odprte sisteme. Problem ni 
samo v zelo velikem številu spremenljivk, ki jih težko zajamemo v ekonomske modele, temveč v vlogi časa in 
negotovosti. Kljub temu se ekonomska znanost trudi napovedati bodoče poslovne cikle. Prav napovedovanje 
nenapovedljivega je imel v mislih eminentni neoavstrijski ekonomist Ludwig Lachmann, ko je napisal (1976, str. 
59): »The  future is unknowable, but not unimaginable.« 
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Drugo vejo predstavljajo endogene ali notranje teorije, pri katerih je poslovni cikel posledica 
sil delujočih znotraj ekonomskega sistema, čeprav teorija dopušča možnost vpliva s strani 
zunanjih dejavnikov. Med notranje teorije spadajo monetarna, teorija prekomernih investicij, 
teorija premajhne potrošnje, teorija multiplikatorja in akceleratorja ter ostale. Nekatere izmed 
notranjih teorij razlagajo recesijo kot nujno in neizogibno posledico faze razbohotenja, med 
takšne razlage spada tudi Avstrijska teorija poslovnega cikla (Rozmahel, 2004, str. 8-9). 
 
Teorija realnih poslovnih ciklov (v nadaljevanju RBC) predstavlja novejši pristop k 
obravnavanju poslovnih ciklov. Slutsky in Frisch sta izvirna zagovornika omenjene teorije, ki 
temelji na hipotezi o popolnih trgih in racionalnih pričakovanjih. RBC kot osnovni vzrok 
poslovnih ciklov navaja eksogene šoke v realnih spremenljivkah in procesih, predvsem 
nenadne spremembe v tehnologiji, pa tudi spremembe v potrošniških preferencah, cenah 
naftnih derivatov in spremembe v fiskalni politiki. Ekonomski sistem je stabilen in se povrne 
v prvotne stanje, ko se eksogeni šoki končajo (Ghil & Hallegatte, 2007, str. 2-3). 
 
RBC predstavlja viden odklon od predhodnih teorij, saj zmanjšuje pomen monetarnih 
dejavnikov, ki so posebej pomembni za nastanek poslovnega cikla v neoklasičnih teorijah. 
Najpomembnejša zagovornika RBC sta trenutno Kydland in Prescott, ki sta razvila prvi 
matematični model RBC (Mankiw, 1990, str. 1653). 
 
Ena izmed glavnih pomanjkljivosti RBC je popolno zanašanje na šoke produktivnosti, kar 
preusmerja pozornost s preučevanja poslovnih ciklov k preučevanju sprememb v 
produktivnosti. Novejši modeli RBC so zaradi pomanjkljivosti osnovnega modela pričeli 
obravnavati nepopolne trge in nepopolna pričakovanja ter se s tem približali ekonomski 
realnosti, vendar obenem postali bolj podobni endogenim teorijam poslovnih ciklov (Ghil & 
Hallegatte, 2007, str. 3). 
 
Obravnavali smo torej razdelitev, ki teorije o poslovnih ciklih deli glede na vzrok nastanka 
poslovnega cikla. Čeprav je takšna delitev s teoretičnega vidika popolnoma zadostna, nam 
podrobnejša razdelitev omogoča širši pogled na obstoječe teorije. Ko teorije razvrstimo v štiri 
skupine, ugotovimo, da se nekatere izmed teorij nahajajo v obeh razdelitvah (Vosvrda, 2002, 
str. 39-44): 
 

• preproste eno-vzročne teorije, 
• poslovno-ekonomske teorije, 
• teorije varčevanja in investicij, 
• neoklasične teorije. 

 
Med preproste eno-vzročne teorije štejemo agrikulturno, psihološko in Hawtreyevo 
popolnoma monetarno teorijo. Poslovno-ekonomski teoriji sta teoriji ciklov zalog ter teorija, 
ki sta jo razvila Mitchell in Lescure, ki obravnava razmerje med ceno in stroški (Vosvrda, 
2002, str. 40-41). 
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Teorije varčevanja in investicij so nadalje razdeljene glede na zgodovinski pojav v ekonomski 
znanosti na tri obdobja (Vosvrda, 2002, str. 40-41): 
 

• predkeynesiansko, 
• keynesiansko, 
• postkeynesiansko. 

 
Med predkeynesianske spadajo teorija prekomernih investicij, kamor spada tudi ABCT, 
marksistična in teorija premajhne potrošnje. J.M Keynes je glavni predstavnik 
Keynesianskega obdobja. Postkeynesiansko obdobje je bilo zaznamovano s pojavom 
dinamičnih modelov multiplikatorja in akceleratorja, teorije kaosa, novo-marksistične teorije 
in teorije rasti Kaldorja in Kaleckija (Vosvrda, 2002, str. 42-43) 
 
Neoklasične teorije imajo skupno poudarjanje monetarnih faktorjev pri razlagi poslovnih 
ciklov. Sem spadajo monetarna teorija, katere glavna predstavnika sta Friedman in Schwartz, 
RBC, teorija racionalnih pričakovanj in ostale (Vosvrda, 2002, str. 44).  
 

1.6. POMEMBNOST POSLOVNIH CIKLOV 

 
Če se naslonimo na enega izmed pripadnikov in zagovornikov avstrijske šole Gottfrieda 
Haberlerja (1996, str. 33), je glavno za razumevanje poslovnega cikla razlikovanje med 
primarnim ali temeljnim in sekundarnim ali naključnim gibanjem. Primarni ali temeljni pojav 
poslovnega cikla je gibanje poslovne aktivnosti podobno valu, kar se kaže v spremembi 
strukture kapitala v gospodarstvu. Omenili smo že, da razvoj modernega ekonomskega 
življenja ne zaznamuje enakomerna in kontinuirana rast, temveč ga poleg eksternih ali 
zunanjih motenj (npr. vojn in naravnih katastrof) ter sezonskih nihanj, zaznamujejo obdobja 
hitre rasti in obdobja stagnacije. 
 
Pozornost ekonomistov so najprej pritegnili sekundarni pojavi oziroma naključna gibanja, 
predvsem zlomi in finančne panike. Ker pa so se takšni pojavi ponavljali v določenih 
časovnih razmikih (enakomernih ali neenakomernih), je bilo začetno prepričanje, da gre za 
individualne napake, nesreče in špekulacije vodstev bank in poslovnih subjektov, ki so bili 
vanje vpleteni, ovrženo. Vedno bolj je bilo jasno, da gre za bolezen, ki prizadene celotno 
ekonomijo (Haberler, 1996, str. 34-35). 
 
Napačno bi bilo razumeti, da pojem sekundarni pojavi označuje zanemarljiv ali manj 
pomemben del celotne zgodbe o poslovnih ciklih. Prav mogoče je, da se sekundarni val, ki je 
povzročen preko primarnega gibanja, razvije do nepričakovanega obsega. Pojem sekundarno 
označuje predvsem vzročno in časovno zaporedje pojava, ne pa njegov obseg ali 
pomembnost. Pojma primarno in sekundarno gibanje je Haberler razložil na praktičnem 
primeru. Leta 1906 je bil v San Franciscu, ZDA, potres. Potres je predstavljal primarni pojav, 
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sprožil pa je požare. Kljub temu da so požari, torej sekundarni pojav, povzročili precej več 
škode kot sam potres, so predstavljali le njegovo posledico (Garrison, 1996b, str. 14-15). 
 
V drugi polovici devetnajstega stoletja so motnje ekonomske aktivnosti postale milejše in so 
se pojavljale v daljših časovnih zamikih. Predvsem skrajna nihanja, ki jih zaznamujejo 
primeri bankrotov, panike in zlomov, so bila povsem odsotna. Zaradi tega se je pred I. 
svetovno vojno razširil splošni optimizem in prepričanje ekonomistov, da takšnim pojavom ne 
bomo več priča. To prepričanje se je močno omajalo konec dvajsetih let 20. stoletja in bilo 
dokončno poteptano v naslednjih letih, ko se je ameriško gospodarstvo znašlo v najgloblji 
krizi do tedaj, imenovani Velika depresija (več o tem v četrtem poglavju). Globina in trajanje 
Velike depresije je bila predvsem posledica sekundarnih gibanj, ki jih je sprožil proces 
sprememb v kapitalni strukturi, torej primarni pojav (Haberler, 1996, str. 33-35).   
 

1.7. POJAV POSLOVNIH CIKLOV 

 
Že v 18. stoletju je Adam Smith opazoval in komentiral nestabilnost trgovanja in financ. V 
19. stoletju se je razprava nadaljevala z Malthusom in Marxom, ki sta dvomila o pravilnosti 
Sayevega zakona3. Dvom o stabilnosti gospodarstev je rasel s ponavljajočimi nihanji v prodaji 
in dobičkih ter zaposlenosti (Zarnowitz, 1992, str. 4-5). 
 
Pojav poslovnih ciklov je po mnenju pripadnikov avstrijske šole, pa tudi večine konkurenčnih 
mislecev, mogoče pripisati lastnostim sodobne kapitalistične družbe. Delovno intenzivna 
gospodarstva, katerih glavna dejavnost je bila kmetijstvo, so bila imuna proti poslovnim 
ciklom, saj je bila njihova  pridelava odvisna predvsem od sezonskih in z njimi povezanih 
vremenskih pojavov (Garrison, 1989, str. 12 ). 
 
Dovzetnost za denarno spodbujen samo-obrnljiv proces4 (ang. self-reversing process) se 
povečuje s podaljševanjem procesa proizvodnje, torej s povečevanjem časovno deljenih 
nivojev proizvodnje (več o tem v podpoglavju 2.3). Z drugimi besedami to pomeni, da je 
»boom-bust« postopek značilen za kapitalno intenzivna in tržno orientirana gospodarstva, s 
centralno vodenim denarnim sistemom  (Garrison,1989, str. 12 ). 
 
Povezava poslovnih ciklov s kapitalizmom ali industrijsko revolucijo je razvidna tudi iz 
kronologije nihanj v gospodarski dejavnosti, ki jih beleži NBER. Od leta 1792 naprej je 
NBER beležil vzpone in padce ekonomske aktivnosti za ZDA, Veliko Britanijo, Francijo in 
Nemčijo. Zapisi kažejo, da so pred industrijsko revolucijo vojne in slabe letine igrale glavno 
                                                 
3 Zakon je dobil ime po klasičnem ekonomistu Jeanu-Baptistu Sayu. Say je bil prepričan, da ponudba obstaja 
zaradi povpraševanja, zaradi česar je na dolgi rok nesmiselno govoriti o nezadostnem povpraševanju. Ideja je 
bila zavrnjena v času nastanka ter stoletje kasneje nepopolno povzeta s strani J. M. Keynesa z besedami 
»ponudba ustvarja povpraševanje« (Formaini, 2006, str. 2).  
4 Restriktivna monetarna politika je endogena posledica ekspanzivne monetarne politike. Restriktivna politika po 
tej teoriji torej ni nujno načrtovan ukrep monetarnih oblasti (Carilli & Dempster, 2001, str. 320-328). 
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vlogo v spremembah blaginje, manjšo vlogo pa so igrali endogeni ciklični premiki. Glavni 
vzrok za pojav cikličnosti v kapitalističnem obdobju tiči v investicijah v fiksni kapital, 
predvsem stavbe, opremo in stroje. Šele v drugi polovici 18. stoletja, ko je prišlo do 
tehnološkega preobrata in se je obseg takšnih investicij povečeval, je bilo mogoče govoriti o 
obstoju poslovnih ciklov (Zarnowitz, 1992, str. 5). 
 
 

2. AVSTRIJSKA TEORIJA POSLOVNEGA CIKLA 

2.1. UVOD 

 
Ludwig von Mises, pripadnik avstrijske ekonomske šole, je v 1920-ih napovedal nastop 
Velike depresije, zaradi česar ga je bila strokovna javnost prisiljena poslušati, ko so se 
njegove napovedi uresničile. F. A. von Hayek in ostali mladi ekonomisti so pričeli preučevati 
ABCT, ki je pridigala o prostem trgu in liberalni gospodarski politiki. Popularnost in število 
pripadnikov in zagovornikov ABCT pa je kmalu upadlo (Rothbard, 1996, str. 79-80). 
 
Odgovor na vprašanje, zakaj ABCT ni ob svojem nastanku pa tudi kasneje uživala več 
pozornosti s strani javnosti in stroke, je preprost. Vzrok je bila Keynesianska revolucija. John 
Maynard Keynes je leta 1936 izdal knjigo Splošna teorija zaposlenosti, obresti in denarja, ki 
je povzročila premik v razmišljanju o makroekonomskih vprašanjih. Keynes je ponujal odmik 
od zapletenosti in kompleksnosti teorije kapitala. Še več, Keynes je Böhm-Bawerkovo teorijo 
kapitala5 zavrnil brez podrobne preučitve in brez navedbe njenih pomanjkljivosti (Garrison, 
1989, str. 13). Preprost recept za obvladovanje gospodarstva, ki je bil pisan na kožo tedanjim 
oblastem, je poteptal teorijo, ki je prepričevala o škodljivosti vpletanja države v gospodarstvo 
(Garrison, 1996b, str. 8,11). 
 
Obstaja mnogo akademskih člankov, knjig in esejev o ABCT, ki so v večini primerov 
komplementarni. Ker pa so poslovni cikli aktualna tema tako znotraj avstrijske šole kot tudi 
izven nje, ne obstaja neke vseobsegajoče verzije ABCT (Garrison, 1989, str. 3). 
 

2.2. ZAČETKI 

 
Za osnovo, iz katere je bila rojena ABCT, veljata publikaciji Carla Mengerja, Principles of 
Economics ter Eugena Böhma-Bawerka, Capital and Interest. Slednja je pripomogla k 
uporabi teoretičnih predpostavk kapitalsko osnovane proizvodnje v ABCT (Garrison, 1996a, 
str. 98).  
 

                                                 
5 Glavni poudarek v Böhm Bawerkovi teoriji kapitala je časovni element, ki je nujno potreben za povečanje 
kapitala določene družbe v prihodnosti. Le če se odrečemo trenutnim koristim in vse proizvodne vire namenimo 
izboljšanju proizvodnega procesa, lahko v prihodnosti dosežemo višjo produktivnost (Ebeling, 2001, str. 3). 
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Ludwig von Mises je ABCT razvil in objavil v času, ko je kot profesor predaval na dunajski 
univerzi. Po zaslugi Friedricha A. von Hayeka pa je teorija ugledala luč tudi v angleško 
govorečem okolju, saj jo je slednji predaval na LSE. Tudi Hayek je bil prvotno z dunajske 
univerze, nekatere izmed svojih del pa je objavil tako v nemščini kot v angleščini. Med njimi 
sta dve, v katerih je Hayek razvijal, kar je Mises začel, Monetary Theory and the Trade Cycle 
in Prices and Production. Razlog za objavo v dveh jezikih je bil preprost - tedanja ekonomska 
intelektualna elita je v večini prihajala iz angleško govorečega okolja (Rothbard, 1996, str. 
71-72). 
 
ABCT se je prvič pojavila v publikaciji Theory of Money and Credit, leta 1912. Avtor Mises 
jo je najprej označil kot teorijo obtoka kredita, brez pridevnika avstrijska , kar je nakazovalo 
na njene mednarodne korenine. Hayek je nadaljeval delo, ki ga je začel Mises, obema pa je 
bilo skupno, da sta se opirala na elemente švedske in britanske ekonomske misli. Šved Knut 
Wicksell je v delu Interest and Prices prvi omenil in razložil, kako se cene odzovejo na 
razliko med tržno obrestno mero in naravno obrestno mero (več o tem v naslednjem 
podpoglavju) ter s tem omogočil Avstrijcem razlago napačne alokacije kapitala med fazo 
razbohotenja. Tržni proces, ki razkrije medčasovno alokacijo in povzroči prehod od faze 
razbohotenja k fazi potrtosti, ki ga opisuje avstrijska šola, je osnovan na procesu britanske 
valutne šole (ang. British currency school) in mu je zelo podoben (Garrison, 1996b, str. 8). 
 

2.3. OSNOVA ZA RAZUMEVANJE 

 
ABCT govori o nevzdržnosti in posledicah delovanja izven-tržne sile (centralne banke), ki 
povzroči premik trga izven ravnotežnega stanja (Gloria-Palermo, 1999, str. 74). ABCT nam 
ponuja primerjavo med vzdržno rastjo gospodarstva, ki je osnovana na povišani stopnji 
prihrankov, in nevzdržno rastjo, ki je posledica sprememb v monetarni politiki ter nam 
razkrije površinsko podobnost in bistvene razlike med pristopoma. Čeprav imata pristopa 
podobne prvotne alokativne učinke na kapitalno strukturo gospodarstva, se končne posledice 
med njima močno razlikujejo (Garrison, 2004, str. 323-349). 
 
Teoretične predpostavke modela ABCT lahko predstavimo s preprostima makroekonomskima 
agregatoma investicij in varčevanja. Stopnja investicij je odvisna od ponudbe (S) in 
povpraševanja (D) po posojilih, kot je razvidno s slike 2. Ponudba odraža pripravljenost 
posameznikov na varčevanje ob različnih obrestnih merah, povpraševanje pa pripravljenost 
podjetij na sposojanje in investicijske projekte. Na sliki je razvidno, da je ravnotežno stanje na 
osi y označeno s črko I, na osi x pa s črko A, ki označuje velikost prihrankov ali izposojenih 
sredstev za investicijske namene (Garrison, 1996a, str. 99). 
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Slika  2: Graf ponudbe (S) in povpraševanja (D) po prihrankih v odvisnosti od obrestne mere ter sprememba 
ponudbe (S') zaradi povečanja prihrankov 

 
Vir: D. Glasner, Bussines Cycles and Depressions, 1997, str. 23-27. 

 
Na sliki 2 in 3 je razviden premik krivulje ponudbe prihrankov, ki ima učinek na obrestno 
mero in na stopnjo investicij. Razlika med slikama je v vzroku premika krivulje. Medtem ko 
je premik krivulje na sliki 2 osnovan na dejanskem povečanju prihrankov, je premik na sliki 3 
posledica navideznega povečanja prihrankov (Garrison, 1996a, str. 99). 
 
Slika 2 kaže tržni odziv na povečano varčevanje posameznikov s premikom krivulje ponudbe 
v desno, iz S v S'. Prebivalci obravnavanega gospodarstva so postali usmerjeni v prihodnost, 
njihove preference so se spremenile v smeri potrošnje v prihodnosti namesto potrošnje v 
sedanjosti. Kot posledica povečanja razpoložljivih privarčevanih sredstev se je obrestna mera 
zmanjšala, iz I v I'. To je vzrok, da se podjetja lotijo investicijskih projektov, ki so prej veljali 
za nedobičkonosne. Pri novi obrestni meri I' se varčevanje in investicije povečata za AB. To 
povečanje predstavlja dejansko rast gospodarstva, ki je dolgoročno vzdržna (Garrison, 1996a, 
str. 100). 
 
Slika 3 kaže učinek monetarne ekspanzije s premikom krivulje ponudbe, iz S v S+ΔM. Vzrok 
premika v tem primeru ni v povečanem varčevanju prebivalstva in njihovi usmerjenosti v 
prihodnost, temveč v ukrepih centralne banke. Le ta je povečala količino denarja v obtoku in s 
tem posredno napihnila ponudbo privarčevanih sredstev. Tudi v tem primeru pride do padca 
obrestne mere iz I v I'. Posledica tega so povečane investicije za AB, obenem pa pride tudi do 
padca v varčevanju, sprememba znaša AC. Monetarna ekspanzija torej povzroči prepad med 
varčevanjem in investicijami. Nova, nižja obrestna mera spodbudi investicije ob hkratnem 
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zmanjšanju prihrankov. Rast gospodarstva na takšni osnovi ni dolgoročno vzdržna (Garrison, 
1996a, str. 100). 
 

Slika  3: Graf ponudbe (S) in povpraševanja (D) po prihrankih v odvisnosti od obrestne mere ter sprememba 
ponudbe (S'+ΔM) zaradi  monetarne ekspanzije 

 
Vir: D. Glasner, Bussines Cycles and Depressions, 1997, str. 23-27. 

 
Čeprav je opisani in prikazani instrumentarij analize preprost, pomaga razkriti glavne 
značilnosti ABCT. Ključno v ABCT je razlikovanje med naravno in tržno obrestno mero. 
Naravna obrestna mera je obrestna mera, ki upravlja alokacijo virov med trenutno potrošnjo 
in varčevanjem za prihodnost ter z uravnoteženjem varčevanja in investicij pelje gospodarstvo 
po poti vzdržne rasti (več o naravni obrestni meri v naslednjem podpoglavju). Dejanski 
prihranki se uporabljajo za investicije, ki so skladne z željo prebivalstva po odrekanju 
sedanjim koristim v menjavo za prihodnje. Padec naravne obrestne mere, razviden iz slike 2, 
je posledica povišane stopnje varčevanja (Garrison, 2006, str. 57-59).  
 
Naravna obrestna mera lahko tudi naraste. Rast naravne obrestne mere je največkrat posledica 
tehnoloških sprememb, sprememb v učinkovitosti proizvodnje in ponudbi produkcijskih 
faktorjev. Če bi gospodarstvo želelo biti v ravnotežju, bi se morala zvišati tudi tržna obrestna 
mera, kar pa v večini primerov iz preteklosti ni pravilo, temveč izjema (Sušjan, 2006, str. 
194). 
 
ABCT v osnovi pozornost namenja drugačni vrsti neujemanja omenjenih vrst obrestnih mer. 
Ne ukvarja se toliko z rastjo naravne obrestne mere, temveč bolj s padcem tržne ali bančne 
obrestne mere pod naravno. Tržno obrestno mero določa centralna banka. Ko centralna banka 
zasleduje ekspanzivno  monetarno politiko, se tržna obrestna mera zniža, kar povzroči 
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povečanje investicij. Te investicije pa z vidika trga niso vzdržne, ker je tržna obrestna mera 
nižja od naravne (glej sliko 3), kar pomeni neujemanje med investicijami in prihranki. Hayek 
je prepad med investicijami in želenim varčevanjem - na sliki 3 označeno z razdaljo CB - 
imenoval prisiljeno varčevanje (ang. forced saving). Pojem izraža konflikt med potrošniki in 
proizvajalci oziroma investitorji (Garrison, 2004, str. 323-349).  
 
Ostale pomembne značilnosti ABCT je možno preučevati le, če preprosto analizo investicij in 
varčevanja nadgradimo z avstrijsko predstavo več-nivojskega, časovno opredeljenega 
proizvodnega procesa. Obrestna mera ne določa le stopnjo investicij, temveč tudi alokacijo 
virov znotraj investicijskega sektorja (Garrison, 1996a, str. 101). 
 
Medčasovna struktura proizvodnje v določenem gospodarstvu je sestavljena iz ravni 
proizvodnje,  ki so opredeljene v smislu časovne povezave s potrošnimi dobrinami, katerih 
proizvodnja je odvisna od teh ravni. Primeren grafičen prikaz medčasovne strukture 
proizvodnje nam nudi Hayekijanski trikotnik (glej sliko 4). Vodoravna stranica trikotnika nam 
prikazuje ravni proizvodnje, navpična stranica pa izložek (ang. output). Ravni proizvodnje na 
levem delu vodoravne stranice so bolj oddaljene od dokončnega izložka in so namenjene 
investicijam v dobrine višjega reda (ang. higher order goods), medtem ko so ravni, ki se 
nahajajo na desnem delu vodoravne stranice, namenjene dobrinam nižjega reda (ang. lower 
order goods). Primer ravni proizvodnje, časovno precej oddaljene od izložka, so npr. 
raziskave in razvoj (raziskave in razvoj so torej po definiciji avstrijskih ekonomistov dobrine 
višjega reda). Ravni proizvodnje, kot npr. veleprodaja in predvsem maloprodaja, pa so 
časovno precej bližje dokončnemu izložku (Garrison, 2004, str. 323-349). 
 

Slika  4: Hayekijanski trikotnik 
 

       

     I 

     Z 

     L 

     O 

     Ž 

     E 

   dobrine višjega reda   dobrine nižjega reda K 

      

  RAVNI PROIZVODNJE   
Vir:D. Bellante & R. Garrison, Phillips Curves and Hayekian Triangles: Two Perspectives on Monetary Dynamics, 1988, str. 5. 

 
Hayekijanski trikotnik je pripomoček pri obravnavi vpliva spremembe obrestne mere na 
medčasovno alokacijo sredstev. Ko se obrestna mera zniža, se vodoravna stranica podaljša kot 
posledica povečanja investicij v dobrine višjega reda, navpična pa skrajša. Skrajšanje 
navpične stranice pomeni zmanjšanje izložka v sedanjosti za povečanje izložka v prihodnosti. 
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Ko se podaljšan proces proizvodnje zaključi, se podaljša tudi navpična stranica trikotnika, 
končni izložek se torej poveča (Garrison, 1994, str. 109-125). 
 
Termin ovinkastost proizvodnje (ang. roundaboutness of production) je drugi izraz za dolžino 
strukture proizvodnje. Bolj kot je proizvodnja ovinkasta, več je novih ravni proizvodnje na 
skrajnem levem delu hayekijanskega trikotnika. Dodajanje novih ravni je posledica nižje 
obrestne mere, ki poveča relativno dobičkonosnost dobrin višjega reda. Za lažjo predstavo 
vzemimo primer dveh investicijskih projektov, katerih neto donos znaša 100 mio EUR. 
Projekt A bo dokončan čez 10 let, projekt B pa čez 5 let. Ob znižanju obrestnih mer se 
sedanja vrednost obeh projektov zviša. Kar je pomembneje, sedanja vrednost projekta A v 
primerjavi s projektom B se relativno poveča. Ovinkastost proizvodnje se ob znižanju 
obrestnih mer torej poveča kot posledica višje sedanje vrednosti projektov, ki so od sedanjosti 
časovno bolj oddaljeni (Wagner, 1999, str. 66-67).   
 
Obrestna mera torej oblikuje alokacijo virov. Če želi biti določeno gospodarstvo na dolgi rok 
v ravnotežju, se mora alokacija virov prilagoditi potrošniškim preferencam (več o preferencah 
v naslednjem podpoglavju). Povečano varčevanje namiguje na spremembo v vzorcu 
potrošnje, in sicer v smeri premika od orientiranosti k sedanjosti k orientiranosti v prihodnost. 
Padec obrestne mere, ki je posledica sprememb v varčevanju, pomeni (kot kaže slika 2) 
spremembo preferenc od potrošnje k investicijam. Pomembneje, padec obrestne mere pomeni 
preferiranje trajnejšega (ang. durable) namesto manj trajnega kapitala in kapitala, ki je 
ustrezen za časovno bolj oddaljene nivoje proizvodnje (primer: raziskave in razvoj). Takšne 
spremembe znotraj strukture kapitala so pomembne in nujne za povečanje izložka v 
prihodnosti, povečanja, ki je skladno s potrošniškimi preferencami (Garrison, 1996a, str. 101-
102). 
 

2.4.  NAPAČNA ALOKACIJA KAPITALA 

 
Brez monetarne ekspanzije sta povpraševanje in ponudba privarčevanih sredstev v ravnotežju. 
Ko pa država preko centralne banke stimulira gospodarstvo, pride do težav. Banke s 
povečanjem količine denarja v obtoku povečujejo dostopnost do kreditov. Kot je povedal že 
David Ricardo, to pripelje do povišanja splošne ravni cen oziroma inflacije. Vendar pa to 
pomeni še nekaj drugega, namreč znižanje obrestne mere pod njeno ravnotežno raven 
(Rothbard, 1996, str. 72). 
 
Na prostem trgu oblikovana obrestna mera je določena s časovnimi preferencami 
posameznikov, ki sestavljajo trg obravnavanega gospodarstva. Namen varčevalcev je menjava 
sedanjih koristi ali dobrin za večje koristi ali več dobrin v prihodnosti, bistvo investitorjev pa 
menjava prihodnjih dobrin za sedanje. Varčevalci imajo vedno raje denar sedaj, kot isto 
količino denarja v prihodnosti, zato se denarju v sedanjosti odrečejo le, če pričakujejo 
določeno korist od tega v prihodnosti. Ta korist je premija, ki jo zahtevajo za to, da se 
odrečejo denarju sedaj, ta premija pa je obrestna mera. Obrestna mera torej po ABCT ni 
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motiv za varčevanje niti ni nagrada za odrekanje potrošnji. Obrestna mera izraža individualno 
vrednotenje prihodnjih v primerjavi s sedanjimi dobrinami oziroma koristmi (Polleit, 2007, 
str. 2). 
 
Časovne preference določajo varčevanje in investicije v primerjavi s potrošnjo. Če se časovne 
preference znižajo - če se zniža stopnja privlačnosti koristi v sedanjosti proti koristim v 
prihodnosti – bodo ljudje pripravljeni več varčevati in investirati in manj trošiti. Obenem se 
zaradi padajočih časovnih preferenc zniža obrestna mera. Ekonomska rast je v glavnem 
posledica padajočih časovnih preferenc in posledično povečane stopnje varčevanja in 
investicij ter zmanjšanja obrestne mere (Rothbard, 1996, str. 73). 
 
Padec obrestnih mer pa ni vedno posledica znižanih časovnih preferenc in višje stopnje 
varčevanja in investicij. Lahko je tudi posledica monetarnih ukrepov. Ko podjetniki 
ugotovijo, da so obrestne mere padle, ne vedo6, ali je to posledica zvišanih prihrankov ali 
ekspanzivne monetarne politike, ampak v vsakem primeru zvišajo investiranje v proizvodna 
sredstva. Investicije v časovno in kapitalno zahtevne projekte se povečajo, četudi so pred 
padcem obrestnih mer veljale za nedobičkonosne. Strošek kapitala je namreč v proizvodni 
panogi, v panogah kot so težka industrija in gradbeništvo, ključna determinanta 
ekonomičnosti naložbe (Rothbard, 1996, str. 73-74). 
 
Podjetja si torej sposodijo denar, ta denar pa pristane tudi v rokah najemodajalcev v obliki 
rent in delojemalcev v obliki plač. Povečano povpraševanje po poslovnih transakcijah in 
poslih pomeni tudi povečano povpraševanje po delovni sili, kar pomeni višje stroške dela. To 
pa je nevarno zato, ker podjetja mislijo, da si lahko dejansko privoščijo dražjo delovno silo 
(Rothbard, 1996, str. 74). 
 
Težave se pojavijo, ko delovna sila prične trošiti svoje dohodke. Njihove časovne preference 
so ostale nespremenjene, niso se znižale, kot bi lahko sklepali po nižjih obrestnih merah. 
Javnost torej ni pripravljena več varčevati, večino novega zaslužka gre za tekočo potrošnjo, z 
drugimi besedami – razmerje med potrošnjo in varčevanjem se ni spremenilo (Robbins, 1934, 
str. 38). 
 
Ko potrošniki vzpostavijo preteklo razmerje med potrošnjo in investicijami, postane jasno, da 
so podjetja pretirano investirala v sektor proizvodnih dobrin in premalo sredstev namenila 
proizvodnji potrošniških dobrin. Podjetja so bila zapeljana s strani države in so se obnašala, 
kot da je na voljo več prihrankov, kot jih je dejansko bilo. Takoj, ko nova količina denarja 
pronica skozi sistem do prebivalstva oziroma delovne sile, postane jasno, da so podjetja 
                                                 
6 Eden izmed poudarkov v teoriji avstrijske šole je tudi svobodno podjetništvo in podjetniški duh. Prav zato je 
standardna razlaga podjetniškega nerazumevanja razlike med monetarno ekspanzijo in zvišanimi prihranki 
zbodla avtorja A. Carillija in G. Dempsterja, ki sta v članku Expectations in Austrian Business Cycle Theory: An 
Application of the Prisoner's Dilemma ponudila drugačen razlog za zvišanje investicij kot posledico nižjih 
obrestnih mer. Avtorja na primeru zapornikove dileme razložita, da podjetniki, kot tudi banke, ravnajo v skladu z 
osnovnim ekonomskih gonilom – željo po dobičkonosnosti. 
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sprejela napačne odločitve glede porabe oziroma alokacije prihrankov. Ker povpraševanje po 
proizvodnih dobrinah ni izenačeno s ponudbo,  nekatera izmed podjetij zmanjšajo obseg 
dejavnosti, druga propadejo. Obenem podjetja, ki proizvajajo potrošniške dobrine, 
pridobivajo na konkurenčnosti (Mises, 1996, str. 27-28). 
 
Razbohotenje v kapitalno intenzivnejšem predelu gospodarstva vodi do popačenj v 
proizvodnji in cenovnem sistemu. Cene dela in težke industrijske opreme so narasle do točke, 
ko je nemogoče, da bi bilo poslovanje dobičkonosno, ko se enkrat vzpostavijo pretekle 
potrošniške preference. Faza potrtosti je zato nujen in potreben del gospodarske aktivnosti, saj 
se s tem ugotovijo in popravijo napake, ki so bile zagrešene v fazi razbohotenja. Faza potrtosti 
je boleč proces, ki ponovno vzpostavi temeljno lastnost trga, to je učinkovito zadovoljevanje 
potreb prebivalstva (Rothbard, 1996, str. 75). 
 
Ker so cene produkcijskih faktorjev v industrijskem sektorju v fazi razbohotenja narasle, se 
morajo v fazi potrtosti zopet znižati do ravni, ko se ponovno vzpostavi ravnotežje. Banke 
zaradi strahu pred nadaljnjim pregrevanjem gospodarstva zvišajo obrestne mere. Takšen 
scenarij je za gospodarstvo bolj ugoden kot nadaljnja progresivna monetarna ekspanzija 
(Rothbard, 1996, str. 75). 
 
Čas, ki mine med povečevanjem količine denarja v obtoku in med trenutkom, ko zaposleni 
dobijo plačo, je relativno kratek. Zakaj se torej obdobja razbohotenja včasih vlečejo več let, 
preden se razkrijejo napačne investicijske odločitve? Odgovor na to vprašanje dobimo s 
preučevanjem ekspanzivne monetarne politike. Le ta se teoretično lahko nadaljuje, dokler 
obrestne mere niso enake nič. Zato potrošniki nimajo časa, da bi vzpostavili svoje preference, 
stroški v industrijski proizvodnji pa nikdar ne ujamejo inflacijskega povečanja cenovne ravni  
(Call, Cochran & Glahe , 1999, str. 2-3). 
 
V sledečem podpoglavju je na praktičnem primeru pokazano, kako se lahko faza razbohotenja 
nadaljuje, vse dokler centralna banka zasleduje politiko progresivne ekspanzivne monetarne 
politike. 
 

2.5. PROGRESIVNO POVEČEVANJE KOLIČINE DENARJA V OBTOKU 

 
Nove razmere proizvodnje in višja stopnja investicij, ki so posledica povečane količine 
denarja v obtoku, se lahko ohranijo le na dva načina. Prvi je povečanje prihrankov, torej 
zmanjšanje časovnih preferenc. Drugi način pa je nadaljnje povečevanje količine denarja v 
obtoku. Slednji način je neprimeren, saj le odloži potrebo po prilagoditvi. Kot kaže tabela 1, 
je količino denarja v obtoku potrebno povečevati progresivno, da je dosežen želeni učinek in 
se vsaj trenutno izognemo fazi potrtosti (Call et al., 1999, str. 3). 
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Tabela 1: Progresivno povečevanje količine denarja v obtoku 
Potrošnja in monetarna ekspanzija             
           
1. Prvotna situacija:          
           
Qm= 100 enot          
Izdatki za:    % celotnih izdatkov         
Potrošne dobrine 30   30%      
Kapitalne dobrine 70    70%         
           
A. Količina denarja se poveča za 10% na 110 enot.        
Celotno povečanje je namenjeno za podjetniške izdatke za kapitalne dobrine.    
Qm=110 enot          
Izdatki za:    % celotnih izdatkov         
Potrošne dobrine 30   27%      
Kapitalne dobrine 80    73%         
           
B. Dodatna količina denarja se proporcionalno razdeli med izdatke      
za kapitalne dobrine in izdatke za potrošne dobrine.       
Qm=110          
Izdatki za:    % celotnih izdatkov         
Potrošne dobrine 33   30%      
Kapitalne dobrine 77    70%         
           
2. Pogoji pod katerimi se lahko situacija A nadaljuje ( razdelitev v razmerju 73% / 
27%):    
           
A.Količina denarja se poveča za 11.1% oziroma 12,22 enot na 122,22 
enot.      
Dodatna količina denarja namenjena za  podjetniške izdatke za kapitalne dobrine.    
Ko se nova količina denarja razširi skozi sistem so nujne progresivne      
dodatne povečave v količini denarja za ohranitev novih razmerij med izdatki za potrošne in kapitalne 
dobrine. 
Qm=122,22 enot          
Izdatki za:    % celotnih izdatkov         
Potrošne dobrine 33   27%      
Kapitalne dobrine 89,22    73%         

Vir: S. Call & J. Cochran & F. Glahe, Austrian Bussines Cycle Theory or The Natural Unemployment Rate Hypothesis : The Role of 
Monetary Policy Revisited, 1999, str. 4. 

 
Zgoraj opisan primer je črn scenarij gospodarstva, katerega rast je temeljila na padcu tržne 
obrestne mere pod naravno. Napačne investicijske odločitve niso razkrite, tržni subjekti so še 
naprej prepričani, da je rast gospodarstva vzdržna. Primer Nemčije v letu 1923 razkrije 
katastrofalne posledice takšnega ravnanja. Nemčija je bila takrat namreč v razmerah 
hiperinflacije, cene so rasle po 10 odstotkov dnevno in več. Posledično je to pripeljalo do 
popolne razveljavitve realne vrednosti denarja. Proces neracionalnega nakupovanja fizičnih 
dobrin (nem. Flucht in die Sachwerte) je bil posledica popolne izgube zaupanja v domačo 
valuto, nemško marko (Mises, 1943, str. 227-229).  
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2.6. PROTICIKLIČNA AKTIVNOST 

 
Mises je krivdo za poslovne cikle pripisal inflatornim ukrepom centralne banke. Kaj je torej 
njegov nasvet za ukrepanje s strani oblasti, oz. kakšna je vloga države v fazi potrtosti? 
Najvažneje je, da država preneha z monetarno ekspanzijo. Čeprav to pomeni konec faze 
razbohotenja in prehod v fazo potrtosti, obenem pomeni, da bo faza potrtosti krajša, kot bi 
bila ob nadaljnjih inflatornih ukrepih (Rothbard, 1996, str. 77). 
 
Prenehanje z monetarno ekspanzijo pa ni edini ukrep, če se določeno gospodarstvo želi 
izogniti začaranemu krogu. Mnogokrat se zgodi, da se vlada ob prvih vidnih znakih 
pregrevanja gospodarstva odloči za restriktivno politiko. Še preden pa ima ta učinek na 
stopnjo inflacije, zopet prične z ekspanzijo zaradi strahu pred visoko nezaposlenostjo. Takšna 
politika je poznana pod imenom »stop-go«. Avstrijski ekonomisti jo seveda odsvetujejo 
(Hayek, 1996, str. 90). 
 
Nasveti za skrajšanje trajanja faze potrtosti so sledeči (Rothbard, 1963, str. 19): 

• ne posojaj podjetjem v težavah, ne spodbujaj bančne aktivnosti v obliki nadaljnjih 
posojil; 

• takoj prenehaj z inflatorno dejavnostjo, ki preprečuje prilagoditev cenovne ravni; 
nadaljnja monetarna ekspanzija spodbuja nove neustrezne investicijske projekte, 
katerih nedobičkonosnost se bo pokazala šele v prihodnjem obdobju; 

• ne preprečuj padca v plačah, saj to pripelje do trajno visoke stopnje nezaposlenosti; v 
razmerah deflacije enake nominalne plače pomenijo zvišane realne plače, kar je ob 
zmanjšanem povpraševanju recept za visoko stopnjo nezaposlenosti; 

• pusti da cenovna raven pade in se povrne v ravnotežje; 
• ne stimuliraj potrošnje temveč varčevanje; varčevanje je manj priljubljeno, če se 

povečajo davki, predvsem davki na premoženje in dobiček; 
• vlada ne sme povečati državne potrošnje, temveč zmanjšati proračunske izdatke in s 

tem prispevati k zmanjšanju razmerja med potrošnjo in investicijami; 
• vlada ne sme povišati stopnje socialnih transferjev, saj to pomeni zmanjšanje 

motivacije za iskanje zaposlitve in posledično višjo stopnjo brezposelnosti. 
 
Trdimo torej lahko, da sta Mises in kasneje Hayek, priporočala »laissez-faire« politiko. 
Kakršnokoli ukrepanje s strani oblasti po njuni teoriji le podaljša in ovira okrevanje 
gospodarstva. Takšna miselnost je bila v popolnem nasprotju z logiko obdobja, v katerem je 
nastala, obdobja, ko je Velika depresija kazala moč gospodarskega razdejanja. To je bil 
verjetno eden izmed razlogov, da je Hayek v razpravi o makroekonomskih vprašanjih izgubil 
proti Keynesu (Vaughn, 1994, str. 48). 
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Keynesianski pogled na poslovne cikle je bil revolucionaren v primerjavi s klasičnim 
dojemanjem delovanja gospodarstva ter je v svoji osnovi še danes močno prisoten med 
ekonomsko in politično elito. Keynes je bil prepričan, da lahko visoka brezposelnost in 
neizkoriščene zmogljivosti v določenem gospodarstvu vztrajajo dolgo časa, njegova 
priporočila glede orodij za spopadanje s kriznimi obdobji pa so se močno razlikovala od 
teorije avstrijskih ekonomistov. Po Keynesu naj bi monetarna in fiskalna politika blagodejno  
vplivali na povečanje agregatnega povpraševanje v fazi potrtosti in analognem pristopu v fazi 
razbohotenja. Upoštevanje navodil keynesianske politike poseganja v nepopolno delovanje 
prostega trga naj bi omejevalo ekscese poslovnega cikla (Samuelson & Nordhaus, 2002, str. 
624-625).  
 
 

3. KRITIKE ABCT 

3.1. TULLOCKOVA KRITIKA IN SALERNOV ODGOVOR NANJO 

 
Gordon Tullock (1987. str. 73-78) v delu imenovanem Why the Austrians Are Wrong about 
Depressions skuša bralca prepričati o napačnosti Avstrijske teorije poslovnega cikla. 
Omenjeni članek se nanaša na Rothbardovo delo Economic Depressions: Causes and Cures , 
ki naj bi predstavljalo ključne elemente ABCT – še več, to delo naj bi bilo po besedah 
Tullocka popoln prikaz vseh predpostavk ABCT. Joseph Salerno (1988, str. 141-145) že v 
prvem odstavku odgovora na Tullockovo kritiko, naslovljenem Comment on Tullock's »Why 
the Austrians Are Wrong About Depressions«, poudari, da je kakršnokoli kritika, ki se nanaša 
na domnevno vseobsegajočo verzijo teorije, že v osnovi zgrešena. ABCT obravnava preveč 
zapleteno problematiko, da bi jo lahko opisali v enem samem delu. 
 
Tullock prične s tremi manjšimi opazkami ter nadaljuje z glavno pomanjkljivostjo ABCT. 
Prva opazka se nanaša na nepojasnjeno vztrajanje inflacije. Po njegovem mnenju Avstrijska 
teorija ne pojasni, zakaj inflacijske razmere ne morejo trajati dalj časa. Kot argument se opira 
na dejstvo, da je osebno preživel tri hiperinflacijska obdobja (Tullock, 1987, str. 73). Ta 
opazka, kot tudi ostale, opisane v nadaljevanju, temelji na slabo preučenem gradivu 
avstrijskih ekonomistov. Hiperinflacija je po mnenju Avstrijcev za monetarne oblasti, kar je 
križ za hudiča (Salerno, 1988, str. 141). 
 
Druga opazka se nanaša na pomanjkanje teorije racionalnih pričakovanj v okviru avstrijske 
šole. Rothbard naj bi v svojem delu trdil, da podjetnike pretekle izkušnje nikdar ne izučijo, da 
se s svojimi odločitvami in dejanji nikdar ne uspejo prilagoditi poteku poslovnega cikla 
(Tullock, 1987, str. 73). Joseph Salerno (1988, str. 141-142) se tudi s to opazko ne strinja ter 
Tullocka obtoži nezadostnega raziskovanja literature, ki obravnava ABCT, ter navede 
klasične avtorje avstrijske šole, ki so v svojih delih obravnavali podjetniško sposobnost 
predvidevanja. 
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Tullock (1987. str. 74) kot tretjo opazko Avstrijcem očita neseznanjenost s statističnimi 
ugotovitvami glede nihanj v gospodarski aktivnosti. Statistiki so namreč ugotovili, da gre pri 
gospodarski aktivnosti za naključna gibanja (ang. random walk) ter da so razprave o ciklih 
posledično brezpredmetne.  Tudi Garrison (1989, str. 4) priznava, da lahko v določeni meri 
trdimo, da poslovni cikli, kot ponavljajoča se ritmična nihanja v makroekonomskih agregatih, 
ne obstajajo. Če preučimo zaposlenost, neto investicije ali gibanje podobnih 
makroekonomskih spremenljivk v preteklosti, ugotovimo pomanjkanje cikličnosti. Salerno 
(1988, str. 141) tudi na to opazko ponuja zadovoljiv odgovor. Avstrijska teorija poslovnega 
cikla ne opisuje kot statistično ponavljajočega se dogodka, temveč kot abstraktno ponavljajoč 
dogodek, ki ga lahko analiziramo le z aplikacijo teorije. 
 
Tullock (1987, str. 74-78) pa se bolj natančno osredotoči na nezaposlenost in število 
bankrotiranih podjetij med procesom, ki ga opisuje Rothbard in je značilen za avstrijsko šolo. 
Tullock trdi, da določeno število podjetij ob dvigu obrestnih mer dejansko propade zaradi 
nesposobnosti odplačevanja kreditov, vendar pa ob tem procesu pride le do manjše prehodne 
nezaposlenosti. Pravi, da se BDP med omenjenim procesom pravzaprav poveča. 
 
Tullockova glavna trditev se opira na investicije, ki se povečajo v času nizkih obrestnih mer 
ter zmanjšajo ali popolnoma usahnejo v času, ko se obrestne mere zvišajo. Avtor opiše več 
različnih situacij, prične pa s časom pred monetarno ekspanzijo. Opisuje, da je bilo določeno 
število zgradb in proizvodne opreme proizvedenih v preteklosti, ampak so zaradi dolge 
življenjske dobe popolnoma uporabne tudi v času, ko se obrestne mere znižajo. Tako je 
potrebnih manj investicij v času nizkih obrestnih mer, kar pomeni tudi manj propadlih podjetij 
zaradi nezmožnosti odplačevanja kreditov, ko obresti narastejo (Tullock, 1987, str. 74-75).  
 
Nadalje Tullock loči med investicijami v panogi proizvodnih sredstev in investicijami v 
panogi potrošnih dobrin. V panogi potrošnih dobrin je po njegovem mnenju slika bolj rožnata 
kot v panogi proizvodnih sredstev, razlog tiči v trajanju proizvodnje, ki je v prvem krajša kot 
v slednjem, kar pomeni, da se v času nizkih obrestnih mer pravzaprav zaključi veliko število 
projektov. Kljub temu da nekateri izmed podjetnikov, ki so se odločili za investicije, niso 
sposobni odplačevati kreditov in posledično propadejo, po mnenju Tullocka to ne pomeni, da 
je proizvodnja onemogočena. Ker investicije predstavljajo nepovratni strošek (ang. sunk cost), 
oprema in stavbe pa so na voljo, to pomeni večje povpraševanje po delu in možnost prodaje 
proizvedenih izdelkov po nižjih cenah, saj je potrebno pokriti le variabilne stroške 
proizvodnje. To pomeni višjo življenjsko raven za delavce med fazo potrtosti (Tullock, 1987, 
str. 75-76). 
 
Tullock opisuje tudi razmere pri investicijah v proizvodna sredstva. V sektorju proizvodnih 
sredstev namreč investiranje in proces izgradnje infrastrukture za proizvodnjo traja dalj časa, 
kar pomeni večjo verjetnost za neuspešnost ob zvišanju obrestnih mer. Tako je stopnja 
nedokončanih investicij večja kot v sektorju potrošnih dobrin, vendar pa je to pričakovano in 
bi moralo biti vgrajeno v načrte podjetnikov. Tako se Tullock zopet vrača k domnevnemu 
pomanjkanju racionalnih pričakovanj v okviru avstrijske šole. Ker pa proizvodna sredstva 
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predstavljajo majhen delež vse proizvodnje v določenem gospodarstvu, to pomeni 
zanemarljivo število brezposelnih, ki obledi v primerjavi z novo zaposlenimi v sektorju 
potrošnih dobrin (Tullock, 1987, str. 76-77). 
 
Tu se po mnenju Salerna zatakne; Tullock namreč v Rothbardovem delu zasledi, da se ob 
znižanih obrestnih merah povečajo investicije v proizvodna sredstva in potrošne dobrine, kar 
je napačno (Tullock, 1987, str. 74-75). Glavni poudarek avstrijske šole sloni na nepravilnih 
investicijah (ang. malinvestment), premiku redkih proizvodnih faktorjev iz potrošnega 
sektorja k sektorju proizvodnih sredstev. Tullockova interpretacija je torej v tem delu 
popolnoma zgrešena (Salerno, 1988, str. 143-144). 
 
Ker se proizvodni faktorji, ki so redki in katerih količina ali število je omejeno, ob znižanju 
obrestnih mer premaknejo iz enega sektorja v drugega, to pripelje do zviševanja njihove cene. 
Cena dela je mezda, ki jo podjetje dolguje zaposlenim, ta mezda pa naraste do mere, ko 
proizvodnja preprosto ni več ekonomsko utemeljena, saj prodajne cene proizvedenih 
proizvodov padejo pod stroške proizvodnih faktorjev, ki jih podjetje uporablja pri 
proizvodnji. Delavci se zato preusmerijo nazaj v sektor potrošnih dobrin, iz katerega so bili 
preusmerjeni, kar pripelje do propada podjetij, ki so med obdobjem nizkih obrestnih mer 
pretirano investirala v sektor proizvodnih sredstev. Zapuščene tovarne, oprema ter 
raziskovalno razvojni projekti, ki predstavljajo nepravilne investicije, pomenijo zmanjšanje 
količnika med kapitalom in delom, zmanjšano produktivnost in nižje realne plače. Ta 
postopek torej popolnoma zadovoljivo opiše opazovani padec v BDP-ju in padec v standardu 
bivanja delavcev, kar ovrže Tullockovo glavno trditev (Salerno, 1988, str. 141-144). 
 

3.2.  HUMMELOVA KRITIKA 

 
Jeffrey R. Hummel (1979, str. 41-53) je zgodovinar, ki je, preko apliciranja Avstrijske teorije 
poslovnih ciklov na poslovne cikle kot so se pojavljali v preteklosti, ugotovil šest problemov 
ABCT. Po njegovem mnenju so nekateri izmed teh problemov le nepopolno razvite misli, 
nekateri pa namigujejo na napačnost Avstrijske teorije glede poslovnih ciklov. V nadaljevanju 
so opisane štiri izmed izpostavljenih pomanjkljivosti. 
 
Hummel v eseju Problems with Austrian Business Cycle Theory prične s predpostavko, na 
osnovi katere kasneje izpostavi omenjene pomanjkljivosti ABCT. Avstrijska teorija pravi, da 
faza razbohotenja pomeni podaljšanje strukture proizvodnje, medtem ko faza potrtosti pomeni 
krajšanje le te, dokler ni v skladu s potrošniškimi časovnimi preferencami. Hummelova 
temeljna domneva je, da lahko poslovni cikel povzročijo tudi korenite spremembe v 
potrošniških preferencah. Po njegovem mnenju takšne spremembe lahko vplivajo na strukturo 
proizvodnje v enaki meri kot monetarna ekspanzija. Razlika med spremembami v 
potrošniških preferencah in monetarno ekspanzijo je le v tem, da slednja pomeni neujemanje 
potrošniških preferenc s strukturo proizvodnje in ji bo v prihodnosti sledil analogen proces, 
torej faza potrtosti (Hummel, 1979, str. 41-42). 



 22

 
Za ponazoritev temeljne domneve Hummel ponudi argumentacijo z zgledom. Potrošniki, ki bi 
svoj denar sicer potrošili za dobrino A, ga potrošijo za dobrino B, saj je vlada dobrino A 
obdavčila in njen nakup ni več ekonomsko smiseln. Podjetniki tako začnejo proizvajati več 
dobrine B. Lahko bi rekli, da je trg neusklajen z željami potrošnikov, da so viri za 
proizvodnjo dobrine B napačno porabljeni ter da se bo trg vrnil v ravnotežje, ko bo vlada 
prenehala s svojimi ukrepi. Ni pa mogoče trditi, da vladni ukrep na gospodarstvo učinkuje 
drugače, kot bi učinkovale spremembe v potrošniških preferencah, ki bi  potrošnike z dobrine 
A preusmerile k dobrini B. Hummel trdi, da je monetarna ekspanzija le eden izmed načinov, 
kako vplivati na proizvodne in potrošniške odločitve in je enako realna kot podaljševanje 
proizvodne strukture zaradi sprememb v potrošniških preferencah (Hummel, 1979, str. 42). 
 

3.2.1. Problem asimetrije 

 
Med fazo razbohotenja se struktura proizvodnje podaljša, sektor proizvodnih sredstev doživi 
razcvet, medtem ko se sektor potrošnih dobrin glede količine proizvodnje umiri. Proizvodni 
faktorji, med njimi tudi delo, se preusmerijo v sektor proizvodnih sredstev. Med fazo potrtosti 
poteka analogen proces. Vprašanje, ki ga zastavlja Hummel je, zakaj ta procesa nista 
simetrična v učinku. Zakaj razcvet v sektorju proizvodnih sredstev in umirjanje v sektorju 
potrošnih dobrin spremlja splošna blaginja in visoka zaposlenost, medtem ko obratni proces 
spremlja porast števila brezposelnih in slabši življenjski standard (Hummel, 1979, str. 42-43)? 
 
Po Hummelu obstajata torej dve asimetriji med fazo potrtosti in fazo razbohotenja: asimetrija 
v zaposlenosti in asimetrija v blaginji.  
 
Asimetrijo v zaposlenosti je skušal razložiti Hayek v delu Prices and Production, vendar po 
mnenju Hummela nezadovoljivo. Hayek je trdil, da se ob razcvetu sektorja potrošnih dobrin 
nekaj delavcev preusmeri iz sektorja proizvodnih sredstev, vendar ne vsi. Tako jih v slednjem 
ostane premalo za nadaljnjo proizvodnjo, v sektorju potrošnih dobrin pa zanje ni dovolj dela. 
Hummel se ob tem sprašuje o Hayekovih predpostavkah o prilagodljivosti mezd, zato sam 
ponudi drugačno razlago za asimetrijo v zaposlenosti. Po njegovem mnenju vzrok tiči v 
realnih plačah. Te med fazo razbohotenja naraščajo, med fazo potrtosti pa padajo, kar razloži 
razliko v zaposlenosti. Z vključitvijo realnih plač v razlago pa bi se Avstrijci morali odreči 
trditvi, da nezaposlenost utemeljujejo le z napačno porazdelitvijo delovne sile (Hummel, 
1979, str. 43). 
 
Kot asimetrijo v zaposlenosti tudi asimetrijo v blaginji Hayek obravnava v delu Prices and 
Production, ponovno po mnenju Hummela nezadovoljivo. Hayek pravi, da krajšanje strukture 
proizvodnje po naravi vsebuje kapitalne izgube, medtem ko podaljševanje le te ne. Podobno 
razlago ponujata tudi Mises in Rothbard, ki govorita o neto dobičkih ob podaljševanju 
strukture proizvodnje in o neto izgubah ob njenem krajšanju. Po Misesu so neto dobički v 
gospodarstvu, ki je v fazi razcveta posledica povečanega premoženja in zvišanja realnih 
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dohodkov, ki sledijo podaljšanju strukture proizvodnje. Čeprav se Hummelu ta razlaga zdi 
privlačna, po njegovem mnenju ni pravilna, saj ne upošteva časovnega zamika med pričetkom 
novega podaljšanega procesa proizvodnje in izložkom potrošnih dobrin, ki sledi šele čez 
določen čas (Hummel, 1979, str. 44). 
 

3.2.2. Problem opredelitve denarnih substitutov 

 
V razvitih ekonomijah obstaja širok spekter finančnih instrumentov, od bančnih depozitov do 
obveznic, delnic, itd. Za natančno definicijo denarnih substitutov je le-te potrebno ločiti od 
ostalih finančnih instrumentov. Le tako lahko določimo vzrok sprememb v časovnih 
preferencah potrošnikov (Hummel, 1979, str. 45). 
 
Posameznik, ki prejema dohodek, ima tri izbire, kako bo ta dohodek uporabil. Odloči se 
lahko, da bo dohodek namenil za nakup potrošnih dobrin, nakup investicijskih dobrin, lahko 
pa se odloči, da ga ne bo porabil in si s tem omogočil porabo tega dohodka v prihodnosti. Z 
zadnjo možnostjo se poveča količina denarja, ki mu je v vsakem trenutku na voljo (poveča se 
njegovo denarno premoženje). Časovne preference določajo razmerje med investicijami in 
potrošnjo, kar nadalje določa strukturo proizvodnje. Sprememba v časovnih preferencah 
pomeni preusmeritev od potrošnje k investicijam ali obratno. Na strukturo proizvodnje pa 
vplivajo tudi nenevtralne spremembe v posameznikovem denarnem premoženju. Kot 
nevtralno bi lahko šteli takšno zmanjšanje posameznikovega denarnega premoženja, da bi se 
v enaki meri povečala potrošnja in investicije, kar bi ohranilo enako razmerje med njima. Če 
pa padec v denarnem premoženju prvenstveno poveča investicije, to pomeni padec v 
potrošniških preferencah. Analogno se potrošniške preference povečajo, če padec v denarnem 
premoženju prispeva predvsem k povečanju nakupa potrošnih dobrin (Hummel, 1979, str. 
45). 
 
Zakaj je ločitev denarnih substitutov od ostalih finančnih instrumentov pomembna, Hummel 
ponazori s primerom. Nekateri izmed avstrijskih ekonomistov vezane depozite štejejo kot 
denarni substitut, drugi kot kreditni instrument. Če določena oseba depozit na vpogled (ki v 
vseh pogledih velja za denarni substitut) zamenja za vezani depozit, tako da enako količino 
denarja preprosto prenese, to lahko pomeni dvoje. Če vezane vloge štejemo kot denarni 
substitut, ta sprememba ne vpliva na časovne preference, temveč pomeni le nevtralno 
spremembo v posameznikovi denarni bilanci, oziroma obliko, v kateri oseba drži denar. Če pa 
vezane vloge štejemo za kreditni instrument, potem takšna sprememba pomeni povečano 
raven investicij, torej padec v potrošniških preferencah in s tem podaljšanje strukture 
proizvodnje. Zaradi tega je ločnica med denarnimi substituti in finančnimi instrumenti nujno 
potrebna, po mnenju Hummela pa jo ABCT ne ponuja (Hummel, 1979, str. 45-46). 
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3.2.3. Problem neto investicij 

 
Čeprav ABCT pravi, da je podaljševanje strukture proizvodnje posledica pozitivnih neto 
investicij, ohranjanje trenutne strukture proizvodnje posledica nespremenjenih neto investicij 
in skrajševanje strukture proizvodnje posledica zmanjševanja neto investicij, je preučevanje 
recesij v zgodovini ZDA pokazalo drugačno sliko. Merjene neto investicije so bile negativne 
le med Veliko depresijo, medtem ko so v ostalih primerih investicije upadle, vendar vseeno 
ostale pozitivne. Alvin H. Hansen in Herbert Trout sta tako prišla do zaključka, da je ABCT 
uporabna le v primeru Velike depresije (Hummel, 1979, str. 46-47). 
 
Hayek je koncept neto investicij v delu Prices and Production skušal ločiti od koncepta neto 
investicij, kakor jih merijo državni statistični uradi. Njegov pristop je bil, da je neto investicije 
potrebno meriti ves čas, torej ne le, ko se struktura proizvodnje prvotno podaljša, temveč 
neprekinjeno, dokler nova struktura ni dokončana. Hayek je trdil, da pride do zmanjšane 
stopnje neto investicij (razvidno tudi iz podatkov v tabeli 1), ki omogočijo, da se struktura 
dokonča in takrat neto investicije postanejo enake nič, ko je enkrat struktura proizvodnje v 
procesu podaljševanja. Kakršna koli stopnja zmanjševanja neto investicij, ki bi bila višja od 
te, bi pomenila skrajševanje strukture proizvodnje (Hummel, 1979, str. 47). 
 
Hummel se z omenjenim konceptom strinja, moti pa ga dejstvo, da je Hayek kasneje zavzel 
drugačno stališče do neto investicij. V delu Price Expectations, Monetary Disturbances and 
Malinvestments Hayek namreč trdi, da je pomembno le, da se načrti podjetnikov ujemajo z 
načrti potrošnikov. Če se ujemajo, potem je rast gospodarstva posledica dejanskih povečanih 
prihrankov, ki omogočajo podaljševanje strukture proizvodnje brez posledične faze potrtosti, 
če se ne ujemajo, pa je posledica vedno faza potrtosti. Hummel se spotakne ob dejstvo, da 
Hayek ne omenja pomembnosti smeri neujemanja med načrti podjetnikov in načrti 
potrošnikov. Če podjetniki podcenijo prihranke prebivalstva in to ugotovijo ter pričnejo s 
podaljševanjem strukture proizvodnje, takšna situacija ne pomeni faze razbohotenja, ki ji sledi 
faza potrtosti. Ker pa Hayek smeri neujemanja ne omenja, pravzaprav trdi, da je takšen 
scenarij postopka »boom-bust« mogoč (Hummel, 1979, str. 47). 
 

3.2.4. Problem stalne stopnje monetarne ekspanzije 

 
V predhodnem poglavju smo omenili, da se monetarna ekspanzija, ki vodi v fazo 
razbohotenja lahko konča le s fazo potrtosti ali hiperinflacijo (ki v koncu prav tako pelje k 
fazi potrtosti), slednja pa je lahko dosežena le s progresivnim povečevanjem količine denarja 
v obtoku. Kakršnakoli drugačna stopnja povečevanja količine denarja v obtoku ne omogoča 
nadaljevanja faze razbohotenja (Mises, 1943, str. 227-229). 
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Hummel je ob preučevanju ekspanzivne monetarne politike prišel do drugačnih zaključkov 
kot Hayek in ostali predstavniki avstrijske šole. Prišel je do spoznanja, da stalna stopnja 
monetarne ekspanzije pripelje do faze razbohotenja, ki ji sledi obdobje, ko se gospodarstvo 
nanjo prilagaja. Po njegovem mnenju ima takšna oblika monetarne ekspanzije enak učinek 
kot enkraten padec v časovnih preferencah potrošnikov, ki razmerje med potrošnjo in 
investicijami premakne na novo stabilno raven. To pomeni, da se struktura proizvodnje sprva 
podaljša, potem pa jo na enaki stopnji ohranja stalna stopnja povečevanja količine denarja v 
obtoku. Te predpostavke, poudarja Hummel, pa veljajo le v razmerah stacionarnega 
gospodarstva, ob nespremenjenih časovnih preferencah in nespremenjenih denarnih bilancah 
posameznikov. Hummel poudarja tudi, da se zgoraj omenjenega procesa ne sme zamešati z 
neprekinjeno fazo razbohotenja, ki vključuje podaljševanje strukture proizvodnje, saj je zanjo  
potrebna progresivna monetarna ekspanzija – v tem pogledu je Hummel enakega mišljenja 
kot pripadniki avstrijske šole (Hummel, 1979, str. 49). 
 
 

4. VELIKA DEPRESIJA 

4.1. OZADJE IN RAZLOGI ZA NASTANEK 

 
Velika depresija še danes predstavlja velik izziv ne samo z vidika ekonomske zgodovine, 
temveč tudi ekonomske teorije. Ben Bernanke, eden izmed najbolj spoštovanih ekonomistov 
sodobnega časa in trenutno guverner FED, je pomembnost Velike depresije za ekonomsko 
znanost dobro povzel v stavku: »Razumeti Veliko depresijo je Sveti Gral makroekonomije« 
(Bernanke, 1995, str. 1). 
 
Romer (2003, str. 1) opisuje, da se je Velika depresija pričela v letu 1929 in trajala približno 
desetletje ter da še danes velja za najdaljše in najbolj akutno obdobje ekonomske, socialne in 
kulturne krize v razvitem svetu. Njen izvor je po mnenju mnogih mogoče pripisati ZDA, krizo 
pa so doživele praktično vse države sveta. Medtem ko omenjena avtorica za konec obdobja 
ekonomskega razdejanja šteje pričetek II. svetovne vojne, sta neoklasična avtorja Cole in 
Ohanian (1999, str. 3-5) nekoliko bolj natančna. Obdobje ekonomskega zatona je trajalo od 
leta 1929 do 1933, leto kasneje pa se je ameriško gospodarstvo znašlo na poti okrevanja, ki je 
trajala do leta 1939. Kljub temu sta bila izložek in zaposlenost leta 1939 še vedno pod trendno 
ravnijo.  
 
Cristina D. Romer (1993, str. 19-39) je v eseju The Nation in Depression za obravnavo 
makroekonomskih razmer v različnih državah v prvih letih Velike depresije izbrala raven 
industrijske proizvodnje, saj je le ta statistično natančno merjena in zato primerljiva. Slika 5 
kaže, da se je Velika depresija v petih industrijsko takrat najpomembnejših državah sveta 
začela v približno istem času, medtem ko se jakost upada gospodarske aktivnosti med 
državami precej razlikuje. 
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Slika  5: Industrijska proizvodnja (logaritemska skala) v petih gospodarsko najpomembnejših državah 

obravnavanega obdobja, med leti 1927 in 1937 

 
Vir: C. Romer, The Nation in Depression, 1993, str. 21. 

 
Največji upad v industrijski proizvodnji so doživele ZDA, Nemčija in Poljska ter 
Čehoslovaška (glej tabelo 2). Padec Francije je bil primerljiv s padcem proizvodnje v Belgiji 
in Italiji, VB in Argentina pa sta doživeli le tretjino padca v industrijski proizvodnji ZDA. 
Brazilija in Japonska sta bili med primerjanimi državami v najboljšem položaju. Ne le 
proizvodnja, tudi število zaposlenih je doživelo hud udarec. V ZDA je po nekaterih ocenah 
brezposelnost dosegla zastrašujočih 24 odstotkov (Romer, 1993, str. 32). 
 

Tabela 2: Spremembe v industrijski proizvodnji v izbranih državah v času Velike depresije 

DRŽAVA ODSTOTEK 
  SPREMEMBE 
ZDA -46,80%
VB -16,20%
Nemčija -41,80%
Francija -31,30%
Kanada -42,40%
Čehoslovaška -40,40%
Italija -33,00%
Belgija -30,60%
Nizozemska -37,40%
Švedska -10,30%
Danska -16,50%
Poljska -46,60%
Argentina  -17,00%
Brazilija -7,00%
Japonska -8,50%
Vir: C. Romer, Great Depression, 2003, str.  10. 



 27

 
Medtem ko se je industrijska proizvodnja v času Velike depresije precej razlikovala med 
državami, pa je bil padec v veleprodajnih cenah med državami precej podoben (glej sliko 6). 
Podobnost v stopnji deflacije lahko pripišemo fiksnemu deviznemu tečaju Zlatega standarda 
(Temin, 1993, str. 90-91). 
 

Slika  6: Indeks veleprodajnih cen v izbranih državah v času pred in med Veliko depresijo 

 
Vir: P. Temin, Transmission of the Great Depression, 1993, str. 91. 

 
Deflacija je bila splošen pojav v času Velike depresije, pojavila pa se ni le med 
veleprodajnimi cenami, temveč tudi v padcu cen surovin, kot npr. kava, bombaž in svila. 
Nekatere države so bile priča deflaciji zaradi padca v povpraševanju po njihovih dobrinah v 
industrializiranem svetu, druge ker so bile prisiljene vzdrževati vrednost domače valute 
(Temin, 1993, str. 92). 
 
Omenili smo že, da so ZDA pričele okrevati pomladi 1933. Med letoma 1933 in 1937 je BDP 
rasel po 9 % povprečni stopnji, dolgoročni trendni ravni pa se je približal šele leta 1942. 
Okrevanje v ostalih državah se je precej razlikovalo. Spremembe, ki so sledile po Veliki 
depresiji, so obsegale ukinitev Zlatega standarda (po II. svetovni vojni sicer vzpostavljen 
Bretton Woods, ki pa ni veljal za enakovrednega Zlatemu standardu), razširitev delavskih 
sindikatov in socialne države, regulacija finančnih trgov se je okrepila. V ZDA je leta 1933 
prišel v veljavo Glass-Steagal Act, s katerim so uzakonili zavarovanje depozitov in bankam 
prepovedali trgovanje z VP. Zavarovanje depozitov je bilo usmerjeno k preprečevanju 
navalom na banke7, ki so bili v času Velike depresije precej pogost pojav in so prispevali k 
resnosti krize (Romer, 2003, str. 7). 
 

                                                 
7 Naval na banko (ang. bank run) pomeni, da želi veliko število komitentov hkrati dvigniti svoje prihranke, kar 
usodno vpliva na solventnost banke. V času Velike depresije je kar 10.000 bank in ostalih depozitnih institucij 
zaradi omenjenega pojava propadlo (Richardson, 2006, str. 2). 
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4.2. AVSTRIJSKA RAZLAGA VELIKE DEPRESIJE 

 
Pri opisovanju Velike depresije s pomočjo ABCT je potrebno najprej opisati razmere, ki so 
bile prisotne pred pričetkom faze razbohotenja. Po I. svetovni vojni se je svet znašel v 
precepu. Zlati standard je prenehal obstajati, prosti trg je nadomestila poostrena državna 
regulacija. Prav večja vloga države ter ukrepi, ki so vplivali na ekonomsko sfero, so predmet 
naše obravnave (Rothbard, 1963, str. 86-87). 
 
Povojno gospodarstvo je izgubljalo sposobnost prilagajanja. Kartelizacija podjetij in povečana 
neprilagodljivost trga dela, nesposobnost držav, ki so bile na strani centralnih sil za poplačilo 
vojnih dolgov, povečana vloga socialne države ter politični spori glede razdelitve ozemelj so 
bile nekatere izmed značilnosti povojnega obdobja. V začetku dvajsetih let so se v ZDA 
politične razmere umirile, gospodarstvo se je prilagodilo na nov način delovanja, mednarodna 
menjava se je okrepila, pričela se je faza razbohotenja. Proizvodnja se je povečevala, 
investicije so presegale predvojno raven, borza pa je omogočala nesluten zaslužek 
špekulantom (glej sliko 7), kar je obenem pomenilo odmik od konzervativne miselnosti 
varčevanja kot edine poti v lepšo prihodnost (Robbins, 1934, str. 1-7).  
 
V tem času se je razširil optimizem brez meja. Optimističen je bil tudi priznani ekonomist 
Irving Fisher, ki je poleti 1929 izjavil, da je trg VP dosegel raven, ki jo v prihodnosti lahko le 
preseže (Ebeling, 2008, str. 4). 
 

Slika  7: Indeks cen vrednostnih papirjev v ZDA med leti 1925 in 1929 (osnova leto 1926) 

 
Vir: L. Robbins, The Great Depression, 1934, str. 46. 

 
V sredini dvajsetih let so se glavna finančna središča radikalno spreminjala. Valute so se ob 
ponovni uvedbi Zlatega standarda stabilizirale, paritete pa so bile določene brez tehtnega 
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premisleka. V Veliki Britaniji je bila pariteta previsoka8, v Franciji pa prenizka – rezultat tega 
je bilo monetarno neravnotežje, ki je pomenilo odtekanje zlata iz VB in neverjetne količine 
zlata v Franciji. Tudi ZDA so imele ogromne zaloge zlata, v letu 1927 pa so pričele kazati 
prve znake slabenja faze razbohotenja. Znižale so obrestno mero v poskusu ohranjanja 
stabilnosti v VB in preusmeritve sredstev iz dolarja v funt (Temin, 1993, str. 89). 
 
Bikov trend na borzi je imel svoj izvor v ekspanzivni monetarni politiki, ki se je pričela v 
sredini dvajsetih. Posojila ameriške centralne banke FED so se od leta 1925 pa vse do pričetka 
faze krčenja stalno povečevala, med letoma 1927 in 1928 celo kljub zmanjševanju količine 
zlata v deželi. Graf na sliki 8 to ponazarja (Robbins, 1934, str. 24-26). 
 

Slika  8: Rezerve zlata in posojila ter investicije v ZDA med letoma 1926 in 1930 

 
Vir: L. Robbins, The Great Depression, 1934, str. 25. 

 

                                                 
8 Winston Churchill, tedanji britanski finančni minister, je leta 1924 naznanil, da se bo VB vrnila na predvojno 
pariteto z umikom embarga na izvoz zlata. Aprila 1925 je VB zopet uvedla Zlati standard, problem pa je tičal v 
dejstvu, da je bila sprejeta pariteta previsoka. J. M. Keynes je napovedal posledice za VB, ki so se kasneje 
uresničile: upad izvoza (posledica precenjenosti izdelkov) v industriji železa, premoga, tekstila, ladjedelstva, itd 
(Dillard, 1948, str. 304). 
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Ekspanzivnost monetarne politike je dodatno podkrepila povečana obtočna hitrost denarja 
(glej sliko 9).  
 

Slika  9: Obtočna hitrost denarja v ZDA med letoma 1925 in 1930 

 
Vir: L. Robbins, The Great Depression, 1934, str. 45. 

 
Avstrijska teorija poslovnega cikla pa med fazo razbohotenja ne omenja le povečanja števila 
posojil in investicij, rast na trgu VP; omenja tudi rast v splošni ravni cen. Na prvi pogled 
zadnji kriterij v času Velike depresije ni bil izpolnjen. Cene so bile v času faze razbohotenja 
stabilne ali pa so celo nekoliko padale (glej tabelo 3), zaradi česar FED ni pomislil na 
pregrevanje gospodarstva9. Ko pa v obzir vzamemo dejstvo, da je bilo to obdobje inovacij in 
tehnološkega napredka ter visoke stopnje rasti v produktivnosti, hitro ugotovimo, da je 
cenovna raven zavajajoča. Upoštevajoč rast produktivnosti, ki je zniževala raven cen ter 
monetarno ekspanzijo, ki je raven cen premikala navzgor, postane logično, da ni bilo 
zabeležene uradne inflacije (Eichengreen & Mitchener, 2003, str. 4). 
 

Tabela 3: Indeks primarnega denarja in splošne cenovne ravni med leti 1930 in 1939 (osnova leto 1929) 

LETO PRIMARNI CENE 
  DENAR   

1930 95,9 97
1931 98,7 88,1
1932 104,3 78,4
1933 108,9 76,7
1934 119,8 83,2
1935 139,2 84,8
1936 157,2 85,2
1937 168,5 89,4
1938 181,5 87,2
1939 215,5 86,6

Vir: H. Cole & L. Ohanian, The Great Depression in the United States From A Neoclassical Perspective, 1999, priloga: tabela 9. 

                                                 
9 Najpogostejša mera splošne ravni cen je indeks cen življenjskih potrebščin ali ICŽP (ang. CPI). ICŽP meri 
strošek košarice dobrin, ki vključuje hrano, obleko, medicinsko oskrbo, itd (Samuelson & Nordhaus, 2002, str. 
377). Glavni problem indeksa avstrijski ekonomisti vidijo v dejstvu, da ICŽP ne vključuje cen vrednostnih 
papirjev in nepremičnin. Prav zaradi tega je bikov trend na borzi in napihovanje nepremičninskega balona v času 
Velike depresije ostalo neopaženo v smislu nevarnosti pregrevanja gospodarstva.  
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Vsako obdobje razcveta pa se enkrat konča. FED je v letu 1928 pričel z restriktivno 
monetarno politiko. Poletje leta 1929 je bilo obdobje, ko se je ameriško gospodarstvo začelo 
ohlajati, industrijska proizvodnja se je po vrhu v juliju (glej sliko 5 na strani 26) začela 
zmanjševati (Romer, 1993, str. 27). 
 
FED je z restriktivno monetarno politiko želel umiriti dogajanje na borzi. Mnogo kupcev je 
delnice kupilo z najemom kredita; posledično so morali investitorji VP prodajati, ko so cene 
pričele padati, da so lahko odplačali posojilo. To je pripeljalo do paničnih razprodaj in Črnega 
četrtka – 24. oktobra 1929, ko se je borza sesula. Med vrhom v septembru in dnom v 
novembru je vrednost indeksa na borzi padla za 33 odstotkov. Ta dogodek se je v zgodovino 
zapisal pod imenom Veliki borzni zlom (ang. Great Crash). Zlom na borzi je vplival na 
nakup trajnih dobrin in investicije, ki so se močno zmanjšale po oktobru 1929 (Romer, 2003, 
str. 3). Negotovost se je povečala, zmanjšalo pa se je tudi premoženje gospodinjstev, katerih 
sredstva so postala manj likvidna (Romer, 1993, str. 31). 
 
Jeseni 1930 se je Amerika spopadala z dodatnim šokom. Pričeli so se navali na banke, ki so 
bili posledica izgubljenega zaupanja komitentov v zmožnost poplačila obveznosti s strani 
bank. Deflacija, ki je takrat zajela celotno deželo, je vodila v deflacijo dolga (zmanjšanje 
posojilojemalčevega neto premoženja), kar je pripeljalo do nezmožnosti poplačila posojil s 
strani posojilojemalcev. Izgubljeno zaupanje v banke in nezmožnost poplačila posojil s strani 
komitentov je pripeljalo do drastičnega ukrepa, ki ga je sprejel takratni predsednik ZDA, 
Franklin Roosevelt. 3. marca 1933 je bil Roosevelt prisiljen razglasiti »bančne počitnice«, 
zaprtje vseh bank in pregled solventnosti s strani državnih inšpektorjev (Romer, 2003, str. 3-
4). Deflacija dolga pa je vplivala tudi na podjetja, saj je strošek najema posojila ob višjih 
obrestnih merah in zmanjšanju neto premoženja podjetja postal vedno večji. Zviševanje 
stroškov financiranja je prispevalo k resnosti obdobja depresije (Calomiris, 1993, str. 67-68). 
 
Omejitev mednarodnega trgovanja je bil še eden izmed ukrepov, ki ni omilil krize, temveč jo 
je okrepil. Protekcionizem je bil posledica paničnega ukrepanja posameznih držav, ki so si 
prizadevale okrepiti domače gospodarstvo, v resnici pa so negativno vplivale na globalno 
ekonomijo. Ne le da se je zmanjšala mednarodna menjava in so se s tem pojavile neverjetne 
razlike v cenah blaga med posameznimi državami, omejitev trgovanja je vplivala tudi na 
poplačilo dolga med državami. ZDA so bile država upnica,  Hawley-Smoot Tariff, 
protekcionistični ukrep, ki ga je uvedla takratna administracija, pa je onemogočil poplačilo 
dolga s strani držav dolžnic v blagu (Robbins, 1934, str. 65-68). 
 
Ekonomska teorija pravi, da je potrebno ob ugotovitvi nedobičkonosnosti poslovanja 
zmanjšati stroške. Logično bi torej bilo, da bi se podjetja v času Velike depresije trudila 
znižati stroške dela. V ZDA se je zgodilo ravno nasprotno (glej tabelo 4). Država si je 
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prizadevala za ohranitev kupne moči svojih prebivalcev, predsednik Hoover10 je proizvajalce 
v težki industriji pozival, naj ne zmanjšujejo plač. Nezmanjšane nominalne plače so ob 
splošnem znižanju cen pomenile višje realne plače. To je dodatno okrepilo recesijo. Ko so se 
podjetja dokončno zavedla, da je potrebno stroške, ki so v času faze razbohotenja narasli 
preko vseh meja, zmanjšati, je bil proces toliko bolj boleč (Robbins, 1934, str. 69-71). 

 
Tabela 4: Indeks realnih plač v proizvodnem sektorju v ZDA med leti 1930 in 1939 (osnova leto 1929) 

LETO REALNE PLAČE  
  V PROIZVODNJI 

1930 101,6 
1931 105,7 
1932 105 
1933 102,3 
1934 108,5 
1935 108 
1936 106,9 
1937 112,6 
1938 117 
1939 116,1 

Vir: H. Cole & L. Ohanian, The Great Depression in the United States From A Neoclassical Perspective, 1999, priloga: tabela 11. 

 
Velika depresija je torej zgled napačnega ravnanja s strani države. Ne le da država povzroči 
neutemeljeno razbohotenje gospodarstva, država z neustrezno ekonomsko politiko prispeva k 
podaljševanju faze potrtosti, ki bi bila ob njenem nevmešavanju krajša. Protekcionizem, 
preprečevanje znižanja plač in neustrezna denarna politika so glavne napake, ki jih države po 
svetu vedno znova zagrešijo, ko so soočene z zmanjšanjem gospodarske aktivnosti. 
 
 

5. ABCT IN GLOBALNO GOSPODARSTVO V ZADNJEM 
DESETLETJU 

5.1. RAZMERE V ČASU »DOT-COM« KRIZE 

 
Med drugo polovico 1990-ih je svetovno gospodarstvo doživljalo neverjeten razcvet. Kot 
vsaka faza razbohotenja, ki temelji na monetarni ekspanziji, se je tudi ta epizoda v ekonomski 
zgodovini končala z recesijo. Faza potrtosti se je pojavila, ko je ameriška centralna banka 
pred začetkom tretjega tisočletja zaradi strahu pred neobvladljivo inflacijo pričela zviševati 

                                                 
10 Čeprav se je uradno New Deal, program, ki naj bi pomagal pri krepitvi gospodarstva ZDA, pričel leta 1933, ko 
je predsednik postal F.D. Roosevelt, je resnica drugačna. Že H. Hoover, katerega mandat je trajal od 1929 do 
1933, je bil strastni zagovornik državnega intervencionizma ter pobudnik obsežnih vladnih programov, 
namenjenih finančni podpori bankam, železniški industriji in kmetijskemu sektorju. Posledice proračunske 
razsipnosti in hkratne obremenitve prebivalstva z zvišanjem davkov so bile vsej prej kot pozitivne. Več o 
Hooverjevem New Dealu v 11. poglavju Rothbardove knjige America's Great Depression (1963). 
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obrestno mero. Mnogo podjetij, ki so se ukvarjala s področjem informacijske tehnologije in 
katerih število je med 1990-imi naraščalo iz dneva v dan, tako imenovanih »dot-com« 
podjetij, je propadlo. Rast tečajev vrednostnih papirjev omenjenih podjetij je pričela vidno 
pešati ob pričetku restriktivne politike s strani FED-a. Čez čas so nekatera podjetja kotirala pri 
desetini ali manj vrednosti (glej tabelo 5), ki so jo dosegala ob špekulativnem navalu med 
fazo ekspanzije (Callahan & Garrison, 2003, str. 87-95). 
 

Tabela 5: Vrednost izbranih delnic »dot-com« podjetij (v USD) 

PODJETJE 10.3.2000 29.12.2000 6.8.2002 
QualComm 136,12 82,18 25,18 
Cisco 136,37 38,25 12,07 
Amazon 66,87 15,56 13,74 
Yahoo! 178,06 30,06 11,5 
Priceline 94,5 1,31 2,03 
Sun Micro. 94,19 27,87 3,78 
AOL 59 34,8 9,9 
Ebay 193,25 33 55,27 
WorldCom 46,69 14,06 0,14 

Vir: G. Callahan & R. Garrison, Does Austrian Business Cycle Theory Help Explain the Dot-Com Boom and Bust?, 2003, str. 90. 
 

Avstrijska teorija poslovnega cikla nas uči, da se kriza prične v investicijskem sektorju 
oziroma v podjetjih, ki so odvisna od zunanjega financiranja in katerih neto prihodki 
postanejo pozitivni, ko preteče določen čas. Značilnost »dot-com« podjetij je bila prav takšna; 
večino podjetij je svoj tržni položaj gradilo skozi leta, kar je pomenilo zanašanje na koristi iz 
poslovanja v oddaljeni prihodnosti (Garrison, 2002, str. 35).  
 
Izbrana podjetja iz tabele 5 niso podjetja, ki so se med omenjeno krizo najslabše odrezala, 
temveč podjetja, ki so bila v svetovnem spletu najbolje poznana. Mnogo manjših podjetij se je 
odrezalo še slabše. Splošne razmere na delniškem trgu pa niso bile nič bolj rožnate. Indeks 
NASDAQ je marca 2000 kotiral pri 5048 točkah, konec leta 2000 je bil pri 2471 točkah več 
kot razpolovljen (Callahan & Garrison, 2003, str. 87-95). 
 
Restriktivna politika, ki se je pričela konec tisočletja, pa ni trajala dolgo. FED je v pričetku 
leta 2001 zopet začel zniževati obrestno mero. Ameriško gospodarstvo se na nižje obrestne 
mere ni odzvalo nemudoma. Teroristični napad 11. septembra 2001 je pomenil dodaten šok za 
gospodarstvo. Indeks NASDAQ je septembra 2002 dosegel najnižjo raven v obdobju petih let, 
stal je pri 1173 točkah, kar je bilo 77 odstotkov nižje kot v vrhu leta 2000. Nezaposlenost je 
bila 2 odstotka višja kot med vrhom faze razbohotenja, rast BDP-ja je bila nizka; 1.1 odstotka 
v drugi četrtini leta 2002 (Callahan & Garrison, 2003, str. 94-95). 
 

5.2. FED PONOVNO ZNIŽA OBRESTI  

 
Ameriško gospodarstvo si je sčasoma opomoglo in spomini na krizo, ki je prizadela 
gospodarstvo v začetku tisočletja so zbledeli. FED je obrestno mero po letu 2001 zniževal in 



 34

ostal pri ekspanzivni monetarni politiki vse do 30. junija 2004 (ko je ključno obrestno mero 
zvišal za 25 bazičnih točk, na 1,25 odstotka). Obrestna mera je bila zgolj 1 odstotna več kot 
12 mesecev (glej sliko 10). 
 

Slika  10: Ključna obrestna mera v ZDA med leti 2000 in 2008 

 
Vir: Federal Reserve Bank of New York, Federal Funds Chart Target Rate, 2009, str. 1. 

 
Ekspanzivnost monetarne politike je očitna tudi ob proučitvi emisije primarnega denarja med 
letoma 2001 in 2003. Rast primarnega denarja je leta 2001 znašala 5,6 %, leta 2002 pa 8,7 %. 
Primerjava z 1970-imi leti, ki so znana kot obdobje izredno ohlapne monetarne politike, nam 
našo trditev o ekspanzivnosti FED-a po letu 2001 le še potrdi (glej sliko 11). Tudi monetarni 
agregat M1 je v preučevanem obdobju rasel podobno kot v 1970-ih (Murphy, 2008, str. 1-5). 
 

Slika  11: Primarni denar in M1 med leti 1970 in 2006 

 
Vir: R. Murphy, Did the Fed cause the Housing Bubble?, 2008, str. 3. 
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Takšna ekspanzivna politika ima prej ali slej vpliv na gospodarstvo. In nič drugače ni bilo 
takrat. Podobno kot v času Velike depresije so bile le cene tiste, ki se niso spremenile, kot bi 
morda pričakovali. Razlog je bil enak kot v 1930-ih – skokovita rast produktivnosti, ki je bila 
posledica novih tehnologij in podjetniških inovacij. Produktivnost globalnega gospodarstva se 
je izboljšala tudi zaradi povečanega trgovanja in integracije s Kitajsko in Indijo, ki postajata 
globalni velesili. Brez obsežne monetarne ekspanzije bi bila v tistem času najverjetneje 
prisotna deflacija (Huerta de Soto, 2008, str. 1). 
 
Glavna drama se je v času faze razbohotenja odvijala na nepremičninskem trgu. Ekspanzivna 
monetarna politika in proces listninjenja11 (ang. securitization) sta vplivali na rast vrednosti 
nepremičnin ne le v ZDA, temveč tudi drugod po svetu. S procesom listninjenja se je pričelo 
nevarno ločevanje upnikov od dolžnikov, posledica česar je bil lažen občutek varnosti. Za 
posojila so začeli povpraševati tudi posamezniki, katerih bonitetna ocena je bila zaradi 
nerednih prejemkov ali drugih vzrokov slaba. Ker pa so bile banke prepričane, da bodo 
nevarnost kreditnega tveganja prenesle na trg preko izdaje drugorazrednih dolžniških VP, ki 
so jih bonitetne hiše ocenjevale kot prvorazredne in katerih končno izplačilo je bilo vezano na 
denarni tok od odplačila posojila za nepremičnino, jih boniteta posojilojemalcev ni pretirano 
zanimala. Balon na trgu nepremičnin se je tako napihoval (Rosen, 2007, str. 1-4). 
 

5.3. POK NA TRGU NEPREMIČNIN IN FINANČNA KRIZA 

 
Vrednost nepremičnin je rasla, obrestne mere so se zniževale (glej sliko 12). Ko se je trend 
obrnil, je bil marsikateri ameriški kreditojemalec v težavah. Mnogi so hiše kupovali 
špekulativno, z namenom preprodaje v kasnejšem obdobju. Pričakovali so neprekinjeno rast 
cen nepremičnin, ki bi jim omogočila odplačilo kredita v vseh razmerah. Ko je 
nepremičninski balon počil, je bilo ameriško gospodarstvo v krizi. 

 
Slika  12: Povezava med obrestno mero 30 letne hipoteke in cenami nepremičnin v ZDA 

 
Vir: R. Murphy, Evidence that the Fed Caused the Housing Boom, 2008, str. 4. 

                                                 
11 Izdaja dolžniških vrednostnih papirjev na podlagi posojil za nakup nepremičnin. 
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Obrestna mera za 30-letno hipoteko je bila v sredini leta 2000 okrog 8,5 %, tri leta kasneje je 
znašala le 5,5 %. Ta padec sovpada z rastjo monetarnih agregatov in rastjo cen nepremičnin. 
Ko je med aprilom 2002 in 2003 hipotekarna obrestna mera padla za 1,5 %, se je vrednost 
nepremičnin zvišala za 14,5 % (Murphy, 2008, str. 4). 
 
Povezava med ekspanzivno monetarno politiko in dolgoročnimi hipotekarnimi obrestnimi 
merami ni vedno vidna na prvi pogled. Kratkoročna neujemanja so posledica časovnega 
zamika med spremembami v monetarni politiki na različnih trgih. Torej kljub temu da lahko 
pride do zniževanja hipotekarnih obrestnih mer ob sočasni spremembi monetarne politike v 
smeri restrikcije, kot se je to zgodilo med junijem 2004 in junijem 2005, to ne pomeni, da 
korelacija med omenjenima obrestnima merama ne obstaja (Shostak, 2009, str. 1-2). 
 
Ob pregledovanju obrestnih mer za hipoteke (nepopravljene za inflacijo) ugotovimo, da so 
bile te med nepremičninskim balonom najnižje v zadnjih 37 letih (glej sliko 13). Ni čudno 
torej, da se je nepremičninski balon razvil do takšne mere (Murphy, 2008, str. 5). 
 

Slika  13: 30-letne hipotekarne obrestne mere med leti 1970 in 2008 

 
Vir: R. Murphy, Evidence that the Fed Caused the Housing Boom, 2008, str. 5. 

 
Banke in ostali posojilodajalci so bili ob povečani stopnji nepoplačil posojil s strani 
posojilojemalcev (plačilna nedisciplina je bila posledica padca vrednosti nepremičnin in 
zvišanja obrestnih mer) prisiljeni zmanjšati posojanje, kar je imelo jasen učinek na likvidnost 
na trgu. Nepoplačilo obveznosti s strani posojilojemalcev pa je imelo še eno posledico – 
drastičen padec cen VP, katerih vrednost je bila vezana na poplačilo hipotek. Takšne VP pa je 
imelo ogromno število bank, posojilnih institucij, skladov in drugih igralcev na kapitalskem 
trgu. Posledica je bila katastrofalna, padec vrednosti aktive mnogih globalno prepoznavnih 
institucij finančnega sektorja, kot npr. Morgan Stanley, Goldman Sachs, AIG, Fannie Mae ter 
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Bear Sterns. Potop podjetja Lehman Brothers pa velja za največji globalni finančni šok po 
Veliki depresiji (Reisman, 2007, str. 1-4). 
 
ZDA in ostale razvite države so se ob omenjenih dogodkih odzvale pričakovano: z državno 
pomočjo veliki večini finančnih institucij, ki so delovale nepremišljeno in katerih investicije v 
VP drugorazredne kvalitete so pripeljale do potresa na globalni finančni ravni. Takšno 
delovanje države sporoča nepremišljenim institucijam, da se tvegano poslovanje splača. 
Dokler bodo banke v državni lasti, se bodo takšni scenariji ponavljali. 
 
Obenem države niso sledile priporočilom Avstrijske teorije glede fiskalne politike, temveč so 
zopet, tako kot v času Velike depresije, sledile Keynesijanski teoriji. ABCT je namreč 
politično neprivlačna, Keynes pa je idealen, saj njegov nauk (politično motiviranega) 
povečevanja javne porabe na prvi pogled deluje spodbudno za gospodarstvo. S takšnimi 
ukrepi naj bi se gospodarstvo izvleklo iz krize ter v prihodnosti zagotovilo polno zaposlenost 
in visoko gospodarska rast. Kot je razvidno iz mednarodnega gospodarskega dogajanja smo 
daleč od omenjenih idealov Keynesijanske politike. 
 

 

SKLEP 

 
Avstrijska teorija poslovnega cikla omogoča velik korak naprej v smeri razumevanja vzrokov 
gospodarske nestabilnosti sodobnih ekonomij. Čeprav je bila razvita skoraj stoletje nazaj, za 
ekonomsko srenjo še vedno predstavlja neobičajen pristop k spopadanju s poslovnimi cikli. 
Njena drugačnost je razvidna predvsem pri preučevanju priporočenih ukrepov v času faze 
razbohotenja. Ti ukrepi se od priporočil ostalih ekonomskih šol, predvsem še vedno 
prevladujoče keynesijanske,  bistveno razlikujejo. Jasno je, da skrajno liberalna teorija, ki 
odsvetuje vsakršno vpletanje države v zakonitosti trga, ni politično privlačna. 
 
Politično privlačnost določene teorije prepoznamo po priljubljenosti ukrepov, ki jih svetuje 
oblastem. ABCT odsvetuje monetarno ekspanzijo, ki je že desetletja orodje za pospeševanje 
rasti gospodarstev po celem svetu. Odsvetuje tudi uravnavanje plačne politike, saj takšno 
ukrepanje povzroči naraščajočo brezposelnost. Odsvetuje državno reševanje podjetij, ki so se 
znašla na robu obstoja. Odsvetuje povečanje potrošnje, tako zasebne in državne, za 
pospeševanje okrevanja gospodarstva. Vse našteto v očeh politikov, katerih interesi so 
največkrat usmerjeni v ponovno izvolitev, ne predstavlja pristopa, za katerega bi se bili 
pripravljeni boriti. Časovni horizont politikov je kratkoročen, medtem ko je ABCT z nasveti 
uravnavanja gospodarskih nestabilnosti usmerjena v srednje ali dolgoročno prihodnost.  
 
Če želimo dolgoročno blagostanje, je o prihodnosti potrebno razmišljati danes. Ljudje smo 
navajeni kriviti druge za našo nesrečo. Ko nam gre dobro, zasluge pripišemo sebi. Enako je v 
obdobju poslovnega cikla. V fazi razbohotenja, ko raste življenjski standard ljudi in 
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prihodnost zgleda rožnata, smo sami svoje usode kovač. Ko pa se ekonomija prevesi v fazo 
potrtosti, nihče ne izgublja časa z iskanjem krivca. Socialne in politične institucije so grešni 
kozel vsakega obdobja recesije. Namesto iskanja dejanskih vzrokov neuspešnosti 
gospodarstva izberemo lažjo pot. Spremembe torej niso potrebne le v politični in ekonomski 
sferi, temveč tudi v miselnosti ljudi. 
 
ABCT se osredotoča na monetarno politiko in napačno ravnanje centralno bančnih oblasti ter 
zato spada med monetarne teorije poslovnega cikla. Osredotoča se tudi na napačne odločitve 
podjetnikov, ki se v času recesije pojavljajo pogosteje kot običajno. Nespretne in 
nedobičkonosne odločitve podjetij so namreč prisotne ves čas, so del ekonomske realnosti. 
Podjetja propadajo, nastajajo nova. ABCT pa se osredotoča na investicijske odločitve v 
razmerah monetarne ekspanzije, ki so osnovane na trhlih temeljih in sprejete s strani velikega 
števila podjetnikov. Poudarek je na strukturi kapitala, ki se zaradi napačnega signala, ki ga 
znižanje tržne obrestne mere pod naravno pošilja investitorjem, premakne iz ravnotežja in 
povzroči prehod iz faze razbohotenja v fazo potrtosti.   
 
Neuravnotežena struktura kapitala nas zopet vrne k monetarnim oblastem. Ne kapitalizem, 
temveč njegova lastnost, to je centralno urejen bančni sistem, predstavlja problem po mnenju 
avstrijske šole. Mises in Hayek sta s teoremom ekonomske nezmožnosti socializma (ang. 
economic impossibility of socialism) centralno bančništvo primerjala s kakršnokoli drugačno 
obliko državnega nadzora nad gospodarstvom. Po tem teoremu je nemogoče organizirati 
ekonomijo tako, da so kakršnekoli odločitve sprejete s strani centralnega subjekta. Centralni 
subjekt, za razliko od prostega trga, namreč ne more imeti dovolj informacij potrebnih za 
učinkovito in koordinirano delovanje bančnega sistema. Tako je tudi v primeru centralne 
banke. Namesto da bi centralna banka blažila učinke poslovnega cikla, jih s svojimi dejanji 
največkrat okrepi (Huerta de Soto, 2008, str. 2). 
 
Centralna banka bi morala spremljati razmere v gospodarstvu in tržno obrestno mero 
prilagajati naravni obrestni meri. To pa je naloga, ki ji CB ni kos. Naravna obrestna mera je 
določena s preferencami posameznikov in se spreminja skladno z voljo ljudi in njihovim 
vrednotenjem potrošnje in varčevanja. Naravna obrestna mera je torej tisti instrument, s 
katerim se je mogoče izogniti skrajnostim poslovnega cikla. 
 
Kako torej organizirati bančni sistem države, da ne bo prihajalo do dogodkov, kot smo jim 
priča v zadnjem desetletju? Kako preprečiti navale na banke, kako preprečiti posojanje 
nekredibilnim komitentom in kako preprečiti posledično nelikvidnost celotnega bančnega 
sistema? Avstrijski ekonomisti se v svojih priporočilih med seboj nekoliko razlikujejo. 
Medtem ko se splošno strinjajo, da bi bila potrebna sprememba sistema delnih rezerv in 
odvzem monopola centralne banke nad izdajo denarja, so nekateri izmed njih tudi strastni 
zagovorniki Zlatega standarda.  
    
Čeprav se ideja o prepustitvi bančnega sistema prostemu trgu zdi privlačna, smo lahko 
obenem nekoliko dvomljivi glede njene praktične izvedbe. Kompleksnost in razvejanost 
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mednarodnih financ je prevelika, da bi jo bilo mogoče preprosto deregulirati. Hkrati je 
popolna deregulacija napačen korak k uravnavanju poslovnih ciklov. Navsezadnje je 
premajhna regulacija in neustrezna zakonodaja pripeljala do procesa listninjenja. Skrajni 
predlog Avstrijskih ekonomistov, ponovna uvedba Zlatega standarda, pa ni le praktično 
neizvedljiv, temveč popolnoma nerazumen. Zlati standard je namreč v medvojnem obdobju 
povzročil prenos gospodarske krize iz ZDA po vsem svetu. 
 
Odpravljanje slabosti ekonomskega sistema ni in nikdar ne bo lahka naloga. Korak k lepši 
prihodnosti pa lahko naredimo z ustreznejšo monetarno politiko in z izboljšanjem zakonodaje 
na področjih, kjer je regulacija nujno potrebna. Usmerjenost v prihodnost bo obenem 
pomenila lepšo sedanjost.  
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