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Útdráttur  

Ritgerð þessi fjallar um þann samdrátt í efnahagslífi Vesturlanda sem varð í kjölfar 

fjármálakreppunnar sem hófst árið 2008. Þeim spurningum er varpað fram hvaða 

afleiðingar þessi samdráttur hefur á efnahag og velferð í Asíu og hvaða merkingu 

þetta gæti haft fyrir alþjóðaviðskipti. 

Til þess að komast að niðurstöðum voru skoðaðar rannsóknir og skýrslur ýmissa 

fræðimanna auk gagna frá hinum ýmsu þróunar- og efnahagsstofnunum. 

Niðurstöðurnar leiddu það í ljós að afleiðingar fjármálakreppunnar munu bitna 

verulega á útflutningsgeiranum í Asíu sem er einn af máttarstólpum asísks 

efnahagskerfis. Þetta mun ýta undir ýmis félagsleg vandamál sem nú þegar eru til 

staðar í Asíu. Mikil hætta er á verulegri lífskjaraskerðingu, en í Asíu má hennar 

einmitt síst við. Í kjölfar minni eftirspurnar á Vesturlöndunum og samdráttar í 

útflutningi frá Asíu má búast við einhverjum breytingum á viðskiptaháttum á milli 

Vesturlandanna og Asíu. Þessar breytingar munu þó ekki einskorðast við þessa tvo 

heimshluta sökum þess hve mikið vægi þeir hafa í heimshagkerfinu og því munu 

áhrifin mjög líklega teygja sig um allan heiminn og hafa að öllum líkindum áhrif á 

alþjóðaviðskipti. 
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1 Inngangur 

Síðastliðna áratugi, frá seinni heimstyrjöldinni, hafa vestræn ríki1, beggja vegna 

Atlantshafsins, búið við mikla velgengni og hraðan uppgang. Íbúar þar búa við 

hlutfallslega meiri velmegun en víðast hvar annars staðar í heiminum og hefur það 

gert þeim kleift að byggja upp virkt og öflugt neytendasamfélag. Krafturinn í neyslu 

þeirra hefur verið svo mikill að líkja má honum við einn helsta drifkraft 

efnahagslífsins í heiminum. 

Hrun fjármálakerfisins á Vesturlöndunum, sem hrinti af stað þeirri kreppu sem nú 

skekur heimsbyggðina, mun hafa margþætt keðjuverkandi áhrif. Gera má ráð fyrir 

afdrifaríkum afleiðingum um allan heiminn í kjölfar samdráttar í neyslu, fjárfestingum 

og atvinnulífi sökum þess hve mikið vægi Vesturlöndin hafa haft í efnahagslífi 

heimsins. 

Asía er heimshluti sem mun verða fyrir hörðum skelli í kjölfar kreppunnar. Asíulöndin 

hafa síðastliðna áratugi reitt sig að stórum hluta til á útflutning til Vesturlanda. Það 

hefur skilað sér í góðum hagvexti og bætt lífskjör álfunnar til muna síðastliðna áratugi. 

Asía er talin búa við sterkt fjármálakerfi en lífskjör íbúanna þar eru mun lakari en 

gengur og gerist á Vesturlöndunum og velferðarkerfið er langt frá því að vera eins 

sterkt. Búast má því við að samdrátturinn á Vesturlöndum hafi ekki aðeins gríðarleg 

áhrif á útflutningsgeirann í Asíu heldur muni hann einnig hafa djúpstæð og ef til vill 

mjög alvarleg áhrif á samfélagið.  

Útlit er fyrir að það viðskiptamynstur sem nú er við lýði á milli þessara tveggja 

heimshluta gæti að einhverju leyti breyst. Gera má ráð fyrir því að víðsvegar um 

heiminn muni stjórnvöld landa grípa til róttækra og umdeildra aðgerða til þess að 

reyna að bjarga eigin skinni en það gæti hugsanlega haft í för með sér vafasamar 

afleiðingar á viðskipti í heiminum. 

Í þessari ritgerð verður því svarað hvernig þessi samdráttur í efnahagslífi 

Vesturlandanna hefur bitnað á fjármálalegu umhverfi, útflutningsgeiranum og 

samfélaginu í Asíu og hvernig megi gera ráð fyrir því að framhaldið verði. Í ljósi þess 

                                                 
1  Hér er átt við Bandaríkin og Vestur-Evrópa auk Ástralíu og Nýja Sjálands. 
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verður einnig veitt innsýn í það hvaða áhrif þetta gæti haft á viðskiptin á milli þessa 

tveggja heimshluta sem og á alþjóðaviðskipti.  
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2 Vestrænt neytendasamfélag 

Vesturlandabúum hefur gengið vonum framar að framleiða lífsnauðsynjar, reyndar 

svo vel að hlutfall þess mannafla sem sinnir slíkri framleiðslu fer ört minnkandi. Þessi 

mikla framleiðni í frumframleiðslunni hefur skapað íbúunum það tækifæri að 

framleiða ýmsan munað. Þar má nefna varning sem hefur þann tilgang einan að vera 

til yndisauka og ánægju, til að mynda tískufatnaður, snyrtivörur og kvikmyndir. 

Vestrænt nútímasamfélag ber einnig skýr merki hagsældar því neytendur eyða stórum 

hluta tekna sinna í þennan varning og telja sig hafa fulla þörf þar á. Þessar vörur 

myndu þó flestar teljast fánýtar ef baráttan snerist um það eitt að lifa af, eins og raunin 

er í svo mörgum þróunarlöndum heimsins. 

Neysluhegðun Vesturlandabúa hefur stundum verið nefnd sýndarneysla. Sýndarneysla 

er hugtak sem kom fyrst fram um aldamótin 1900. Með hugtakinu er átt við það að 

tilgangur neyslunnar gangi út á það eitt að endurspegla auð og stöðu einstaklingsins í 

samfélaginu (Veblen, 1899). Ekki er flókið að sjá samlíkinguna í dag þegar skoðaðar 

eru þær fjárupphæðir sem eytt er árlega í varning eins og snyrtivörur, ilmvötn og 

skemmtisiglingar. Sýnt hefur verið fram á það að þær upphæðir eru hærri en sú 

fjármögnum sem þyrfti til þess að útvega árlegan skammt af hreinu vatni, 

bólusetningu fyrir börn og grunnmenntun í fátækustu löndunum heims (Halweil o.fl., 

2004) 

2.1 Atvinnuskipting og verslunarhættir 

Á síðastliðnum tveimur öldum hefur atvinnuskiptingin á Vesturlöndunum færst, á 

misjöfnum hraða í hverju landi fyrir sig, frá því að vera landbúnaðarhagkerfi yfir í það 

að vera þjónustuhagkerfi og sérhæfa löndin sig núna að stærstum hluta til í verslunar- 

og þjónustugreinum. Helstu ástæður þess að landbúnaður hefur dregist saman yfir 

þetta tímabil má finna í þeirri auknu tækni sem sprottið hefur fram á síðustu tveimur 

öldum í ræktun og matvælaframleiðslu. Iðnaður hefur þó enn umfangsmikið hlutverk 

en hefur verið á niðurleið síðan um miðja síðustu öld. Ein af ástæðum þess er sú að 

störf innan iðnaðargeirans hafa breyst í gegnum tíðina, til að mynda yfir í 

upplýsingastörf. Ýmis starfsemi iðnaðarfyrirtækja hefur færst yfir til 

þjónustufyrirtækja þar sem að fyrirtæki eins og ráðgjafarfyrirtæki hafa keypt störf. Þá 



10 

 

er átt við störf sem flokkast til að mynda undir markaðsstarfsemi, tölvustarfssemi, 

bókhalds- eða lögfræðistarfsemi (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

Fjöldaframleiðsla einkennir þjónustuþjóðfélagið og dæmigert fyrirtækjaumhverfi í því 

eru risafyrirtæki á fákeppnismarkaði og hraður vöxtur fjölþjóðlegra fyrirtækja. 

Fjárfesting erlendis fer einnig vaxandi þar, ásamt því að eignarhaldstengsl í 

atvinnulífinu aukast og tæknileg stjórnun eflist. Þjónustuþjóðfélag nútímans hefur 

einnig verið nefnt þekkingarþjóðfélag en einkenni þess er til að mynda 

upplýsingatækni, boðskiptatækni og líftækni og dæmigert fyrirtækjaumhverfi þess er 

net smárra og stærri fyrirtækja, rík frumkvöðlastarfsemi og samþjöppun sérhæfðra 

fyrirtækja (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

Vegna þessara breytinga í atvinnuskiptingu Vesturlandanna, úr iðnaðarhagkerfi yfir í 

þjónustuhagkerfi, þá flytja þau að mestu leyti út þjónustu en flytja inn hrávörur og 

ýmsar vörur sem framleiddar eru í Asíu. Í Asíu hafa myndast kjöraðstæður fyrir 

fjöldaframleiðslu á vörum enda eru vinnulaun þar lág. Enn sem komið er hafa báðir 

aðilar haft hag af þessari verkaskiptingu. 

2.2 Drifkraftur heimshagkerfisins 

Vel má vera að vestræn neysluhegðun sé komin út í einhvers konar öfgakennda 

sýndarneyslu. Deila mætti harkalega á notagildi þess munaðar sem Vesturlandabúar 

láta eftir sér og velta sér upp úr því óréttlæti sem felst í því að slappa af á 

skemmtiskútu í stað þess að bjarga hungruðum þjóðum. Óháð því hvað eytt er í, þá 

telst neysla til eins þeirra þátta sem knýja áfram hjól efnahagslífisins. Með því að örva 

neyslueftirspurn, þá eykst framleiðsla og þar með stækkar hagkerfið og samfélagið 

auðgast. Ekki verður framhjá því litið að vestræn neysla hefur stórt og mikilvægt 

hlutverk í heimsbúskapnum. Íbúar Vesturlanda eru tæplega 12% af íbúum heimsins en 

neysla þeirra nemur þó allt að 60% af heildarneyslu heimsins. Í Austur-Asíu, Suður-

Asíu og Kyrrahafinu búa um 55% af íbúum heimsins en neysla þeirra nemur aðeins 

um 23% af heildarneyslu í heiminum (Halweil o.fl., 2004). 

Kína, sem er eitt stærsta og mikilvægasta hagkerfi Asíu, hefur dregið úr neyslu sinni á 

síðastliðnum árum, þrátt fyrir auknar tekjur og góðan hagvöxt. Hlutfall neyslu af 

vergri landsframleiðslu hefur farið úr 47,7% árið 1996 niður í 37,1% árið 2007 (Asian 
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Development Bank [ADB], 2008). Að meðaltali á árunum 2001-2005 var þetta 

hlutfall 44,8% í Kína og 43,9% í Malasíu. Það var öllu hærra á Indlandi, eða 62,5% og 

57,1% í Taílandi. Þegar þessi lönd eru borin saman við Vesturlönd, þá sést að 

hlutfallið í Bandaríkjunum, sem eru eitt stærsta hagkerfi heims, á árunum 2001-2005 

var að meðaltali 71,0% en 56,4% á evrusvæðinu og 56,1% í OECD löndunum 

(Feltenstein, Rochon, og Shamloo, 2007). 

Þessar tölur sýna okkur greinilega að bandarískt neytendasamfélag er hvað öflugast og 

virkast. Sem dæmi má nefna að neysla þeirra ein og sér nægir til þess að knýja áfram 

18% af vergri landsframleiðslu heimsins á meðan hlutfallið hjá kínverskum 

neytendum er aðeins 2,1% (Tan, 2009). Asískir neytendur virðast hafa haldið aftur af 

sér í neyslu síðastliðin ár en neysla náði hápunkti þar á árunum 2001 og 2002 en eftir 

það hefur hún farið minnkandi víðast hvar um álfuna (United Overseas Bank [UOB], 

2009).  

Asía lenti í fjárhagskreppu á árunum 1997-1998 og hún hefur líklega haft sitt að segja 

hvað varðar aukinn einkasparnað síðastliðin ár (Feltenstein, Rochon, og Shamloo, 

2007). Sparnaðarstefna er þó alls ekki nýtt fyrirbæri í Asíu. Til að mynda hafa 

stjórnvöld í Singapore beitt sér fyrir því, allt frá árinu 1955, að hafa það sem skyldu að 

greiða hátt inngreiðsluhlutfall í lífeyrissparnað. Í dag greiðir hálaunað starfsfólk á 

aldrinum 25-50 ára 34,5% í sparnað og vinnuveitandi greiðir 20%. Vegna þessa 

fyrirkomulags hefur sparnaðarhlutfallið í Singapore verið nálægt 50% á síðastliðnum 

árum. Kína hefur tekið sér Singapore til fyrirmyndar og í kjölfarið notið góðs af, en 

sparnaðarhlutfallið í Kína er með því hæsta sem gerist í heiminum (Akerlof og 

Schiller, 2009). 
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3 Heimskreppan 2008   

Efnahagskreppur hafa skotið upp kollinum reglulega síðastliðin tæp 30 ár. Á árunum 

1980-2000 urðu sjö kreppur í OECD löndunum. Þar af voru fjórar stórvægilegar 

kreppur, þ.e. í Japan, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi (Barrell og Davis, 2008). Kreppan 

sem skall á í september 2008 og skekur nú heiminn er ekki takmörkuð við ákveðin 

lönd eða heimshluta, heldur nær hún til heimsins alls. Rekja má upptök hennar að 

miklu leyti til Vesturlanda. Miðað við það sem á hefur gengið síðastliðið hálft ár er 

erfitt að sjá annað en að hún muni hafa svo djúpstæð keðjuverkandi áhrif að 

óumflýjanlegt sé að heimsbyggðin öll verði fyrir gríðarlegum skelli. 

3.1 Þróun kreppunnar 

Segja má að upptök kreppunnar sé að finna í sambandi þriggja þátta. Þ.e. ójafnvægi í 

heimsviðskiptum, útlánaþenslu og áhættusömum viðskiptum með nýjar 

fjármálaafurðir2 á fjármálamörkuðum.  

Eftir árið 2001 féllu raunvextir víðast hvar í heiminum í kjölfar samdráttar þegar að 

dot.com bólan sprakk og við tók lágvaxtatímabil um allan heim. Þetta leiddi til þess að 

útlánaþensla jókst hratt og eignaverð rauk upp víðast hvar um heiminn. Lágt vaxtastig 

leiddi til þess að bankar og fjárfestingarstofnanir fóru á stúfana í leit af góðri ávöxtun 

og fram spruttu hinar ýmsu nýjungar í fjármálaafurðum sem áttu að þjóna þeim 

tilgangi að veita meiri arðsemi (Barrell og Davis, 2008).  

Þessar fjármálaafurðir hafa verið gagnrýndar fyrir það að hafa verið of flóknar, ekki 

verið álagsprófaðar og reglugerðir í kringum þær ekki nógu skýrar og strangar. Einnig 

er talið að of mikið hafi verið treyst á mat lánshæfismatsfyrirtækja. Stjórnvöld í 

Evrópu og í Bandaríkjunum hafa einnig verið gagnrýnd harkalega fyrir að vera ekki 

með nógu stranga fjármálastefnu. Strangari reglur um viðskipti með fjármálagerninga 

hefðu þó ekki getað komið í veg fyrir kreppuna, en ef til vill hefði verið hægt að kljást 

við hana á annan hátt (Barell, 2008).  

                                                 
2 Til fjármálaafurða (e. financial products) teljast til dæmis afleiður og fjármálagerningar sem byggðir 
eru á undirliggjandi eignum. 
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3.2 Áhrif kreppunnar 

Áhrif þessarar kreppu munu verða margþætt og er nú þegar farið að bera á þeim. 

Samdráttur er í neyslu, fjárfestingu og atvinnu á Vesturlöndunum og eins og sjá má á 

mynd 3.1, þá hefur hagvöxtur á heimsvísu3 fallið úr 3,1% niður í 2,2% á árunum 

2006-20084. Búist er við samdrætti í hagvexti upp á 4,3% árið 2009 og áframhaldandi 

samdrætti alveg fram undir lok ársins 2010 (Organisation for Economic Co-operation 

and Development [OECD], 2009). 

 

Mynd 3.1 Heimshagvöxtur 2006-2010 

Áhugavert er að skoða svokallað framleiðslubil5 í kjölfar þessara upplýsinga, en það 

gefur vísbendingu um það hvort spenna eða slaki einkenni efnahagslífið. 

Framleiðslubilið í OECD löndunum var að meðaltali -0,2% á árunum 1996-2005. Árið 

2007 var það í 1,0% en féll svo niður í -0,4% árið 2008. Búist er við að 

framleiðslubilið fari niður í það að vera -6,5% árið 2009 og allt niður í -8,5% árið 

2010. Víðsvegar um heiminn er búist við því að framleiðslubilið verði á bilinu 6-8% 

                                                 
3 Hér er átt við OECD löndin, auk Brasilíu, Rússlands, Indlands og Kína en það samsvarar 82% af 
vergri landsframleiðslu í heiminum. 

4 Hér er miðað við að mældur sé vöxtur eða samdráttur á ársgrundvelli. Þetta á við allstaðar í ritgerðinni 
nema annað sé tekið fram. 

5 Framleiðslubil (e. output gap) er hagræn mæling á raunverulegri framleiðslu í hagkerfinu og þeirri 
framleiðslu sem hægt er að ná miðað við fulla nýtingu framleiðsluþátta. Ef framleiðslubilið er neikvætt 
þá talað um að slaki sé í efnahagslífinu en ef framleiðslubilið er jákvætt þá er raunframleiðsla meiri en 
hún væri við fulla skilvirkni og er þá talað um að spenna sé í efnahagslífinu. 
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og verði það stærsta sem sést hefur síðastliðna fjóra áratugi. Þetta gefur til kynna að 

töluverður slaki muni einkenna efnahagslífið í heiminum á næstunni. Á mynd 3.2 má 

sjá breytingu á framleiðslubilinu yfir síðastliðinn áratug (OECD, 2009).  

 

Mynd 3.2 Framleiðslubil í OECD löndunum á árunum 1999-2010. 

3.2.1 Samdráttur í neyslu 

Nú þegar er farið að bera á samdrætti í neyslu hjá heimilum og fyrirtækjum og til að 

mynda hefur vöxtur neyslu í Bandaríkjunum fallið úr 3,0% niður í 0,2% á árunum 

2006 til 2008 og búist er við 2,4% samdrætti á árinu 2009. Sömu sögu má segja um 

Evrópu en á evrusvæðinu hefur vöxtur neyslu fallið úr 2,1% niður í 0,4% á árunum 

2006 til 2008. Eins og sjá má á mynd 3.2 er búist við áframhaldandi samdrætti í 

neyslu víðsvegar um heiminn (OECD, 2009)6. 

                                                 
6 Tölurnar í þessu tilfelli eru leiðréttar gagnvart vinnutíma og því á ekki að koma til skekkju á þeim 
ársfjórðungum þar sem vinnustundir eru færri. 
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Mynd 3.3 Einkaneysla 2003-2010. 

Ýmsar ástæður geta legið að baki samdráttar í neyslu en meðal annars skipta þar 

verulegu máli færri útlán til einstaklinga og fyrirtækja. Færri útlán draga úr neyslu 

umfram það sem þörf er á, auk þess sem minna verður um fjárfestingar. Færri útlán til 

fyrirtækja geta leitt til hagræðingar innan þeirra sem felur í flestum tilfellum í sér 

aukið atvinnuleysi. Aukið atvinnuleysi veldur tekjumissi og ráðstöfunartekjur rýrna 

sem leiðir til þess að heimilin hafa minna á milli handanna og halda aftur af sér í 

neyslu (OECD, 2009).  

Nú þegar hefur dregið úr bankalánum til einkageirans víðast hvar í heiminum og útlit 

er fyrir enn meiri niðurskurð, bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu. Vöxtur útlána síðan 

kreppan skall á féll niður í það að vera í kringum 0-2 % í Evrópu en samdráttur varð í 

Bandaríkjunum um allt að 4%. Einnig hefur lægra hlutabréfaverð sitt að segja en það 

leiðir til neikvæðra auðsáhrifa og bitnar bæði á einstaklingum og fyrirtækjum sem 

leiðir til þess að þau halda að sér höndum. Verð hlutabréfa hefur víðast hvar fallið frá 

árinu 2007, bæði í fjármálageiranum og öðrum geirum (OECD, 2009). 

3.2.2 Samdráttur í fjárfestingu 

Fjárfesting var farin að dragast saman árið 2008 og var samdráttur heildarfjárfestingar 

í Bandaríkjunum þá kominn niður í 3,4%. Búist er við enn meiri samdrætti, þ.e. um 

14,9% árið 2009 og 3,3% árið 2010. Af Evrópu má segja sömu sögu en vöxtur í 

heildarfjárfestingu var enginn árið 2008 og búist er við samdrætti upp á 9,0% árið 

2009. OECD löndin munu í heildina búa við 11,0% samdrátt árið 2009 en horfur 
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munu svo væntanlega batna og samdráttur verður líklega ekki nema um 2,6% árið 

2010. Samdráttur í vergri fjármunamyndun í OECD löndunum var 1,6% árið 2008 og 

búist er við að hann verði 11,0% árið 2009. Fjármunamyndun segir til um þær 

fjárfestingar sem eiga sér stað í hagkerfinu á ákveðnum tíma og er þá reiknað með 

stóriðjuframkvæmdum, fjárfestingum í íbúðarhúsnæði, fjárfestingum í orkuverum og 

fjárfestingum í öðrum atvinnuvegum (OECD, 2009).  

3.2.3 Samdráttur á vinnumarkaði 

Eins og var nefnt hér á undan, þá er ekki óalgengt að í árferði sem þessu verði eitthvað 

um niðurskurð hjá fyrirtækjum og þar af leiðandi verði mikið um uppsagnir og aukin 

tíðni gjaldþrota hjá fyrirtækjum. Þetta leiðir til atvinnuleysis og tekjumissis 

einstaklinga, eins og áður hefur komið fram og búist er við því að ráðstöfunartekjur 

rýrni víðast hvar um heiminn á næstu misserum (National Institute Economic Review 

[NER], 2008). Árin 1996-2005 var atvinnuleysi í heiminum að meðaltali 6,6% af 

mannaflanum en búist er við því að það verði komið upp í 8,4% árið 2009. Á mynd 

3.3 má sjá vöxt atvinnuleysis í heiminum á árunum 2006-2010 og þar má greinilega 

sjá að það er ekki útlit fyrir það að horfur á vinnumarkaði fari batnandi á næstunni 

(OECD, 2009). 

 

Mynd 3.4 Atvinnuleysi í heiminum 2006-2010. 
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4 Áhrif kreppunnar á Asíu 

Áhrifa kreppunnar á Vesturlöndum er nú farið að gæta í Asíu. Samdráttur í 

fjárfestingum á Vesturlöndunum hefur dregið úr flæði beinna erlendra fjárfestinga til 

Asíu. Mörg landa Asíu hafa reitt sig á beina erlenda fjárfestingu frá Vesturlöndunum, 

til að mynda Víetnam en þar nemur bein erlend fjárfesting einum fimmta af 

heildarfjárfestingu landsins (IDS, 2008). Aukið atvinnuleysi á Vesturlöndunum veldur 

einnig í tekjumissi og auknu atvinnuleysi í Asíu, því fjöldi fólks þaðan hefur sótt 

vinnu til Vesturlanda. Nú þarf það flest að snúa aftur til sinna heima og þær 

fjárupphæðir sem asískt vinnuafl hefur verið að senda heim til sín munu dragast 

verulega saman (Institute of Development Studies, [IDS], 2008). Víðtækustu 

afleiðingarnar fylgja þó án efa neyslusamdrætti Vesturlandabúa. Með minni neyslu 

mun minna verða flutt inn til landanna en útflutningur til Vesturlanda er það sem 

Asíulöndin hafa reitt sig á að stórum hluta á síðustu áratugum, sérstaklega löndin í 

Austur- og Suðaustur-Asíu.  

4.1 Hagvaxtarundur Asíu 

Framleiðsla í Asíu og á Kyrrahafssvæðinu nemur rúmlega einum þriðja af vergri 

landsframleiðslu heimsins7. Mörg lönd í þessum heimshluta státa af mjög háum 

hagvexti sem er í mörgum tilfellum talsvert hærri en á Vesturlöndunum. Til að mynda 

voru Indland, Kambódía, Mongólía og Víetnam með hagvöxt upp á 8% eða meira árið 

2007 og Bangladess, Indónesía og Pakistan voru með hagvöxt á milli 6-7%. Til 

samanburðar var hagvöxtur í OECD löndunum árið 2007 á milli 2-4%. Hjá mörgum 

löndum Asíu er þessi mikli hagvöxtur tiltölulega nýtilkominn, að undanskildu Kína en 

það hefur búið við vöxt vergrar landsframleiðslu yfir 8% síðan um miðjan 10. 

áratuginn (ADB, 2008). Athyglisvert er að hafa hér í huga að viðvarandi hagvöxtur 

upp á 8% samsvarar tvöföldun á hagkerfinu á aðeins 10 árum. 

Þróunarlönd í Suðaustur-Asíu hafa meðal annars reitt sig á iðnþróun til þess að komast 

út úr fátæktinni, hægja á offjölgun íbúanna og keyra upp hagvöxt (Daquila, 2005). 

Iðnaður knýr hagvöxt áfram í mörgum löndum álfunnar og árið 2007 var 

                                                 
7 Hér er miðað við jafnvirðisgengi (e. purchasing power parity) en þá er mismuni í verðlagi útrýmt.  
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framleiðsluvísitalan yfir 8% í Bangladess, Indlandi, Taípei8 og Taílandi (ADB, 2008). 

Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel, því með því að stækka iðngeirann þá örvast 

neyslueftirspurn og fjárfestingareftirspurn og þar af leiðandi eykst framleiðslan og 

hagkerfið stækkar og auðgast.  

4.2 Mikilvægi útflutningsgeirans í Asíu 

Kreppuna sem Asía varð fyrir barðinu á undir lok tíunda áratugar mátti rekja til 

slæmrar efnahagsstefnu og veiks fjármálakerfis. Álfan býr þó nú við allt aðrar 

aðstæður og stendur mun betur að vígi en hún gerði fyrir rúmum 10 árum síðan. Þrátt 

fyrir að standa betur að vígi, þá er veikleiki Asíu sá að sum löndin reiða sig að miklum 

hluta til á útflutning til Vesturlanda. Þar að auki hefur íbúum álfunnar ekki verið búið 

félagslegt velferðarkerfi sem ræður við þær afleiðingarnar sem fylgja munu í kjölfar 

samdráttarins á Vesturlöndunum. Útflutningur til Vesturlandanna hefur meðal annars 

verið einn af lykilþáttum í öflugum hagvexti í álfunni og átt mikinn þátt í því að hjálpa 

íbúunum við að rífa sig upp úr fátækt síðastliðna áratugi (Chhibber, 2008).  

Þau lönd sem flytja hvað mest út eru Hong Kong og Singapúr. Á árinu 2007 nam 

útflutningur á vörum og þjónustu9 frá Hong Kong 207,3% af vergri landsframleiðslu 

landsins. Í Singapúr var hlutfallið 230,9%. Auk þessara landa má nefna önnur lönd 

sem einnig eru með tiltölulega hátt hlutfall útflutnings. Þar má nefna Malasíu sem er 

með 110,2%, Víetnam með 76,8%, Taípei með 73,8%, Taíland með 73,2% og 

Kambódíu með 65,3% (ADB, 2008).  

Hlutfall útflutnings á móti vergri landsframleiðslu getur verið villandi í þessum tölum 

hér að ofan. Ekki má skilja það sem svo að þegar útflutningur er meiri en 

landsframleiðsla að þá sé útflutningsgeirinn stærri en hagkerfið sjálft. Þetta hlutfall ber 

saman tvö hugtök sem eru í raun ekki sambærileg. Útflutningur er mældur sem 

heildarvelta á meðan verg landsframleiðsla er mæld í vinnsluvirði10. Þá er ekki tekið 

tillit til þeirra aðfanga sem keypt eru að utan og notuð til þess að framleiða fullunna 

                                                 
8 Taípei tilheyrir Kína. 

9 Þarna eru einnig reiknuð inn í viðskipti sem eiga sér stað innan Asíu. 

10 Vinnsluvirði (e. value added) er skilgreint sem sá virðisauki sem verður til í landinu. 
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vöru sem síðan er flutt út. Réttara væri því að bera saman vinnsluvirði útflutnings við 

verga landsframleiðslu, en það myndi gefa okkur töluvert lægri tölu. Til að mynda þá 

yrði hlutur útflutnings aðeins þriðjungur af vergri landsframleiðslu í Víetnam, og 

hlutfallið í Singapúr og Hong Kong yrði á bilinu 30-40% (Anderson, 2007). 

Áhersla Suðaustur-Asíuríkja á útflutning hefur virkað vel og að meðaltali eru 

nýmarkaðsríki11 í Asíu að flytja út til Bandaríkjanna sem nemur um 16% af vergri 

landsframleiðslu þeirra. Til að mynda nemur útflutningur til Bandaríkjanna einum 

þriðja af vergri landsframleiðslu í Malasíu og Singapúr. Í Hong Kong er hlutfallið um 

22%, í Víetnam er það 19%, í Taílandi 15%, í Taívan 16%, á Filippseyjum 12% og 

Kína 12%. Svipaða sögu má segja um útflutning þessara landa til Evrópu en vert er að 

nefna að það styttist í það að Evrópa fari fram úr Bandaríkjunum sem 

aðalviðskiptaaðili margra landa í Asíu. Indland verður fyrir hvað minnstum áhrifum, 

því að útflutningur til Bandaríkjanna nemur aðeins 3% af vergri landsframleiðslu þar í 

landi (Chhibber, 2008). 

4.3 Afleiðingar kreppunnar á Asíu 

Þrátt fyrir að Asía búi við sterkan efnahagsgrunn, trausta banka og stofnanir, þá dugar 

það líklega ekki í þetta skiptið. Hong Kong, Taívan og Singapúr, sem teljast til ríku 

landanna í Asíu, búa nú öll við samdrátt. Þá býr stór hluti íbúa í Asíu nú þegar við 

mikla fátækt og skortir velferðarkerfi og öryggisnet á borð við þau sem Vesturlöndin 

hafa (Chhibber, 2008). Nú geta löndin ekki leitað til fyrri lausna og reitt sig á 

útflutning til Vesturlanda líkt og þau gerðu til að koma sér út úr kreppunni fyrir 10 

árum síðan. Í þetta sinn þurfa þau að sækja á önnur mið og leita nýrra ráða til að kljást 

við þau vandamál sem dynja munu á fjármálageirann, útflutningsgeirann og 

samfélagið. 

4.3.1 Fjármálageirinn 

Almennt séð er Asía að takast á við þessa kreppu með tiltölulega stöðugu og traustu 

fjármálaumhverfi og enn sem komið er hefur tiltölulega lítið borið á beinum áhrifum á 

fjármálageirann. Bankar og fyrirtæki eiga laust fé og eru ekki með mikla áhættu í 

                                                 
11 Nýmarkaðsríki (e. emerging countries) eru þau lönd þar sem markaðsbúskapur hefur ekki ennþá náð 
fullri festu.  
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eignasöfnum en þrátt fyrir það geta snarpar gjaldmiðlasveiflur haft alvarleg áhrif. 

Samþætting á fjármálamörkuðum við vestræn hagkerfi hefur aukist verulega 

síðastliðin ár, þá sérstaklega við Bandaríkin. Sjaldan hefur eins miklum peningum frá 

Asíu verið varið í fjárfestingar á Vesturlöndum. Nýmarkaðsríki í Asíu voru til að 

mynda með sem svarar 28% af virði vergrar landsframleiðslu sinnar í bandarískum 

verðbréfasöfnum árið 2006. Árið 1994 var þetta hlutfall aðeins 10%. Bandaríkin eiga 

hins vegar sem um nemur 13% af virði vergrar landsframleiðslu sinnar í asískum 

verðbréfasöfnum. Þetta gerði það að verkum að mikill halli varð á asískum hlutabréfa- 

og gjaldeyrismarkaði undir lok ársins 2008. Singapúr, Malasía, Hong Kong, Kína, 

Suður-Kórea og Taívan eru öll mjög berskjölduð í þessum málum gagnvart 

Bandaríkjunum. Aðeins Víetnam og Indland standa utan og eru hvað minnst tengd 

vestrænum fjármálamörkuðum. Þrátt fyrir þetta er ekki búist við því að áhrifin verði 

eins slæm og í kreppunni undir lok tíunda áratugarins. Það er meðal annars vegna þess 

að neikvæð auðsáhrif vegna taps á hlutabréfamörkuðum eru mjög væg í Asíu, þar sem 

lágt hlutfall íbúa á hlutabréf (Chhibber, 2008). 

Breytingar á virði verðbréfasafna geta haft slæm áhrif á hag þeirra ríkja sem eru með 

háan viðskiptahalla og reiða sig mikið á skammtíma innflæði fjármagns og búa við 

viðkvæma stöðu ríkissjóðs. Skyndileg stöðvun og útflæði erlendrar fjármögnunar 

getur leitt til mikillar gengislækkunar á gjaldmiðlum þeirra landa sem í því lenda. Til 

dæmis hefur þetta verulega veikt stöðu gjaldmiðilsins á Filippseyjum, í Indlandi og í 

Suður-Kóreu. Á Filippseyjum hefur gengislækkun gjaldmiðilsins, svo dæmi sé tekið, 

gert þeim erfiðara fyrir að kljást við erlendar skuldir landsins og ríkishallinn hefur 

aukist (IDS, 2008). 

4.3.2 Útflutningsgeirinn 

Skellurinn í útflutningsgeiranum hefur nú þegar gert vart við sig víðast hvar um 

álfuna. Til dæmis má nefna Bangladess, þar sem að fullunninn fatnaður nemur um 

66% af heildarútflutningstekjum landsins. Þar í landi drógust pantanir frá Evrópu og 

Bandaríkjunum saman um 7% í september 2008, rétt áður en kreppan skall á. Á 

Filippseyjum féll útflutningur til Bandaríkjanna niður um 15% á einu ári (IDS, 2008). 

Í Kína var samdráttur útflutnings, miðað við árið áður, orðinn 25,7% í febrúar 2009 og 

í Kambódíu er búist er við að samdráttur verði 10,0% árið 2009. Í Indónesíu hafði 
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útflutningur í febrúar 2009 fallið um 32,9% frá árinu áður, í Malasíu um 34,5% og í 

Taílandi 11,1% (The World Bank, 2009). 

Hrun í matar- og eldsneytisverði getur dregið úr viðskiptaójafnvægi með því að halda 

verðbólgu í skefjum en það gerir það að verkum að lönd í Asíu geta slakað örlítið á 

peningamálastefnu sinni. Þetta bitnar þó harkalega á þeim löndum sem reiða sig á 

útflutning hrávöru, eins og Malasíu, Indónesíu, Kambódíu, Laos og Víetnam. Þau lönd 

munu líklega finna mjög fyrir verðfallinu og þá sérstaklega í dreifbýlishéruðum 

landanna. Ólíkt kreppunni sem var í Asíu undir lok tíunda áratugarins, þegar þéttbýlið 

bar þungann af verðhruninu, þá munu áhrifin í þetta skiptið dreifast víðar í þessum 

löndum (Chhibber, 2008).  

4.3.3 Samfélagið 

Á síðustu áratugum hefur tekist að ná 300 milljónum manns upp úr mikilli örbirgð í 

Asíu. Þrátt fyrir það búa enn 900 milljónir manna við verulega fátækt og lifa á innan 

við 1,25 dollara á dag (Chhibber, 2008). Það fer því ekki á milli mála að með auknu 

atvinnuleysi í álfunni munu margar milljónir manna hverfa aftur inn í fátæktina og það 

gæti reynst dýrkeypt. Hægjast mun á þessari lífskjaraþróun og miðað við þau markmið 

sem sett voru fram árið 2007, þar sem áætlað var hve margir myndu búa við fátækt 

árið 2009, þá hefur sá hópur aukist um 30 milljónir manna. Þó má búast við því að í 

heildina muni fátækum halda áfram að fækka en aukast í löndum eins og Kambódíu, 

Malasíu og Taílandi vegna gríðarlegs tekjumissis. Jafnvel er búist við því að þau lönd 

sem búa við jákvæðan vöxt í tekjum á hvern mann, muni eiga í erfiðleikum með það 

að berjast við fátæktina (The World Bank, 2009). 

Í Asíu hefur hingað til ekki verið notast við félagslegar styrktaráætlanir til þess að 

tryggja flæði fjármagns til þeirra sem mest þurfa á því að halda, til að mynda til 

grunnheilsugæslu og skólagöngu barna. Kerfi til matvæladreifingar er til staðar en 

deilt hefur verið um skilvirkni þess og þá sérstaklega í þessu árferði (Chhibber, 2008). 

Segja má að það sé ekkert félagslegt öryggisnet til staðar fyrir allar þær milljónir 

manna sem búa þarna og þaðan að síður fyrir þær milljónir sem við bætast á næstunni. 

Eins og komið hefur fram mun þetta bitna harkalega á þeim sem búa í 

dreifbýlishéruðunum og því verður ekki um annað að ræða fyrir þá en að flykkjast til 

stórborganna í von um vinnu, þótt fátt sé þar á boðstólunum. Í Kína er búist við því að 
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margir muni líta hýru auga til kommúnistatímabils Mao Zedongs þar sem fólki var í 

það minnsta útvegaður matur, heilsugæsla og menntun (Chhibber, 2008). 

Eins og áður hefur komið fram, þá býr og vinnur mikill fjöldi Asíubúa á 

Vesturlöndunum og sendir hluta af launum sínum til heimalandanna. Þegar 

atvinnuleysi á Vesturlöndunum eykst er líklegt að þetta fólk verði í hópi þeirra fyrstu 

sem sagt verður upp vinnunni (The World Bank, 2009). Þessar fjárupphæðir, sem 

löndin hafa verið að fá send heim, eru það miklar að það getur skipt gríðarlegu máli 

fyrir sum lönd að verða af þessum fjárupphæðum, til að mynda Filippseyjar, 

Bangladess og Víetnam (IDS, 2008).  

4.4 Sparnaður umfram neyslu 

Eins og áður hefur komið fram hefur sparnaður einnig verið einn af lykilþáttum 

hagvaxtar í mörgum löndum Asíu og má þar nefna Kína. Þar hefur það til dæmis verið 

ólíkt fyrirkomulaginu í Bandaríkjunum þar sem lögð hefur verið áhersla á neyslu til 

þess að halda hjólum efnahagslífsins gangandi. Nóg er að skoða útbreiðslu kreditkorta 

í Bandaríkjunum til þess að gera sér grein fyrir því hvernig ýtt hefur verið undir 

neyslu. Í Bandaríkjunum eru 1,3 billjónir kreditkorta í umferð en það jafngildir fjórum 

kreditkortum á mann (Akerlof og Schiller, 2009).  

Með því að spara hafa Asíulöndin lagt meira upp úr fjárfestingu heldur en neyslu. 

Mikill sparnaður landanna og miklar erlendar eignir auðvelda þeim að takast á við 

núverandi ástand en þau gætu þó lent harkalega á vegg. Þær fjárfestingar sem til að 

mynda Kínverjar hafa lagt í verksmiðjur, til þess að skapa störf og virkja mannaflið, 

munu ekki gagnast þeim í þetta skiptið ef enginn er til þess að neyta varanna sem þeir 

framleiða.  

4.5 Hvað er til ráða 

Útlit er nú fyrir það að Asía þurfi að leita sér lausna í öðru en útflutningi til 

Vesturlanda til þess að tryggja sér góðan hagvöxt. Heimsálfan er gríðarlega stór og 

það er möguleiki á góðum bata ef löndin efla viðskipti innan álfunnar og styrkja 

þannig hvort annað. Aukin viðskipti innan álfunnar munu ýta undir eftirspurn og 

hjálpa minni löndunum, sem reiða sig að stórum hluta á vestræna markaði, að kljást 

við samdráttinn í útflutningi. Þessi lausn er þó ekki í boði fyrir alla og þau lönd í 
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álfunni sem teljast til hátekjulanda álfunnar, eins og Suður-Kórea, Malasía og Taíland 

munu líklega þurfa að leita djarfari lausna, til að mynda í framleiðslu fullunninna vara 

og fara þá í samkeppni við evrópska markaði (Chhibber, 2008). 

Mikilvægt er að örva neyslu innan álfunnar til að koma af stað viðskiptum á milli 

landanna. Eins og áður hefur komið fram hefur neysla farið minnkandi síðustu ár og 

sparnaður verið hafður í heiðri. Neysla í landi eins og Kína, sem er eitt þriðja stærsta 

hagkerfi heimsins, fer ört minnkandi en ætti að geta ráðið við tvöfalda þá neyslu sem 

það gerir núna. Nefnt hefur verið að Kína þurfi smá skerf af sýndarneyslu til að hrista 

upp í neytendasamfélaginu þar en það myndi einnig gagnast öðrum löndum í álfunni. Í 

kreppuástandi eins og þessu gæti það jafnvel gagnast allri heimsbyggðinni. Kína þarf 

núna að efla neyslusamfélag sitt og draga úr sparnaði, á sama tíma og Bandaríkin, til 

að mynda, þurfa að fara að spara og fjárfesta í innviði og mannauði (Tan, 2009). Svo 

virðist sem stjórnvöld hafi gert sér grein fyrir vandamálinu því í Kína hefur nú þegar 

hafist handa við það að lækka vexti til þess að örva eftirspurn, en það tekur þó 

neysluna smá tíma að skila sér út í hagkerfið. Fleiri lönd í Austur-Asíu með sterka 

fjármálastöðu, gætu tekið sér Kínverja til fyrirmyndar og reynt að örva innlenda 

eftirspurn (Chhibber, 2008).  

Uppbygging á félagslegu öryggisneti í álfunni er einnig mikilvægt til að kljást við þau 

samfélagslegu vandamál sem fylgja í kjölfar kreppunnar. Nú þegar hefur Kína eytt 

580 billjónum dollara í örvunaraðgerðir tengdum félagslegum vandamálum en 

nauðsynlegt er að styrkja og stefna að félagslegum markmiðum til að tryggja 

skólagöngu barna, heilsugæslu og matardreifikerfi. Á Indlandi hefur nýlega verið hrint 

í framkvæmd atvinnutryggingarkerfi út til dreifbýlisins sem áætlað er að kosti sem 

nemur 2% af vergri landsframleiðslu þeirra. Ef það tekst vel til getur þetta orðið til 

þess að sporna við atvinnuleysi úti á landsbyggðinni þar í landi. Þetta kerfi hefur þó 

fengið á sig gagnrýni fyrir það að vera ekki nægjanlega skilvirkt og ekki þjóna þeim 

sem á því þurfa nauðsynlega að halda (Chhibber, 2008). 
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5 Áhrif á viðskipti í heiminum 

Hagfræðingurinn og stjórnmálafræðingurinn Joseph A. Schumpeter, sem uppi var á 

fyrri hluta síðustu aldar, setti fram þá tilgátu að samband væri á milli nýjunga og 

hagsveiflna. Hann hélt því fram að nýjungar sem breiðast út í atvinnulífinu skapi að 

öllu jöfnu uppsveiflu í hagvextinum. Samkvæmt þessari tilgátu eru kreppur fyrirbæri 

sem eru jafn mikilvægar og uppsveiflur í kapítalískri þróun, því að kreppurnar hreinsa 

út það sem orðið er úrelt (Stefán Ólafsson, 2005). Með það í huga og miðað við þær 

upplýsingar sem hér hafa komið fram í köflunum á undan, er athyglisvert að velta því 

fyrir sér hvaða áhrif kreppan muni hafa á heimsviðskipti og hvort einhver breyting 

muni verða á viðskiptaháttum og viðskiptasamningum og ef svo er, hverjar þá 

afleiðingarnar verði. 

5.1 Þróunin á heimsviðskipti í kjölfar kreppunnar 

Í kjölfar kreppunnar hefur borið á umræðu um allan heim, þar sem talað eru 

verndarstefnu12 í innflutningsmálum. Þann 15. nóvember síðastliðinn undirrituðu G20 

löndin samning sín á milli til þess að koma í veg fyrir aðgerðir í verndarstefnu, en 

verndarstefna er að mörgu leyti ekki talin hagkvæmur kostur. Þrátt fyrir þennan fund 

og samning höfðu, í marsmánuði 2009, 17 lönd af þessum 20 framkvæmt 47 aðgerðir 

sem ætlað er að takmarka viðskipti á kostnað annarra landa. Síðan kreppan skall á 

hafa verið ákveðnar 78 viðskipta aðgerðir en af þeim eru 66 sem ætlað er að takmarka 

viðskipti og 47 af þeim aðgerðum hefur nú þegar verið hrint í framkvæmd 

(Gamberoni og Newfarmer, 2009). 

Þegar skoðað er af hvað tagi þessar viðskiptahindranir eru, þá kemur í ljós að þróuðu 

ríkin notast eingöngu við styrki og aðra þessháttar stuðningspakka, en þróunarríkin 

notast aðeins við þá í 31% tilvika. Þar að auki notast þau við innflutningsbönn í 9% 

tilvika, innflutningstolla í 49% tilvika og viðskiptahindranir aðrar en tolla í 11% 

tilvika13. Undirboðstollar hafa einnig farið vaxandi en þar eru það þróunarlöndin sem 

                                                 
12 Verndarstefna (e. protectionism) eru aðgerðir sem ríkið beitir til þess að vernda innlenda framleiðslu 
gegn innflutningi erlendis frá. 

13 Undirboðstollar eða jöfnunargjöld (e. anti-dumping duty) eru ekki talin með í þessum tölum, en það 
eru aðgerðir sem notaðar eru til þess að verjast undirboðum (e.dumping) erlendra framleiðanda. 
Undirboð ganga út á það að selja á undirverði miðað við verð á heimamarkaði  
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hafa hvað mest aukið framkvæmdir þess, en þróuðu löndin eru í meirihluta þeirra 

landa sem eru að vinna í því að sporna við þess háttar starfssemi. (Gamberoni og 

Newfarmer, 2009). 

Talið er að samdráttur verði í útflutningi frá Bandaríkjunum um 11,3% árið 2009, í 

Þýskalandi 16,5%, Bretlandi 9,8% og í Kanada 10,8%. Sömu sögu er að segja um 

innflutning á vörum og þjónustu en búist er við að samdráttur verði í innflutningi um 

rúmlega 10% árið 2009 í Bandaríkjunum, Þýskalandi, Bretlandi og Kanada. Gera má 

ráð fyrir að vöxtur standi í stað árið 2010 og jafnvel beri á áframhaldandi samdrætti í 

sumum löndum (OECD, 2009). 

Þegar skoðaður er vöxtur heimsviðskipta á mynd 4.1 má sjá hvernig viðskipti í 

heiminum eiga eftir að dragast saman á árinu 2009. Eins og sjá má þá er búist við 

samdrætti fram á miðjan síðasta fjórðung ársins 2009 en gert ráð fyrir jákvæðum vexti 

árið 2010 (OECD, 2009). 

 

Mynd 5.1 Vöxtur viðskipta í heiminum á milli fjórðunga 2008-2010. 

5.2 Viðskiptahindranir 

Ef verndarstefna verður tekin upp í þeim mæli að hún fari að hafa áhrif á viðskipti, þá 

er fróðlegt að hafa það í huga hverjar afleiðingarnar geta orðið og meta kosti og galla 

þessara viðskiptahindrana.  
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Verndarstefna í innflutningsmálum hefur verið umdeild en hún leggur meðal annars 

upp úr því að vernda ýmiss konar iðnað sem er á frumstigi, oft nefndur vögguiðnaður. 

Hún getur hjálpað innlendum iðnaði sem er á frumstigi að vaxa og verða sjálfbjarga 

innan alþjóðlega hagkerfisins (Daly, 2007). Verndunarstefna hefur þó fengið þá 

gagnrýni á sig að hún er talin skaða þá sem hún á að styðja við (Krugman, 1987). 

Samkvæmt kenningunni um hlutfallslega yfirburði, þá hefur það sýnt sig að ábatinn af 

frjálsum viðskiptum skiptir meira máli en það tap sem þau valda. Frjáls viðskipti 

skapa fleiri störf en þau eyðileggja og það gerir þjóðum fært að sérhæfa sig í 

framleiðslu þeirrar vöru og þjónustu sem hún hefur hlutfallslega yfirburði í. 

Verndarstefna er sögð skila sér í allratapi þar sem enginn hagnast en á frjálsum 

markaði er slíkt tap ekki til staðar (Mankiw, 2008). Verndarstefna er einnig talin draga 

úr þróun þriðjaheims landa vegna þess að með aukinni framleiðslu í þeim heimshluta, 

sem hlýst af auknum útflutningi í fjarveru verndarstefnu, þá eykst samkeppni, laun 

hækka og lífsskilyrðin batna (Krugman, 1997).  

Í því ástandi nú ríkir getur reynst vafasamt að taka upp verndarstefnu í mörgum 

löndum og koma þannig í veg fyrir innflutning inn til landanna í miklum mæli. 

Fróðlegt getur verið að skoða þetta til hliðsjónar við það sem gerðist í kreppunni 

miklu á fjórða áratug síðustu aldar. Því hefur verið haldið fram að þar hafi auknar 

viðskiptahindranir aðeins falið það í sér að áhrif kreppunnar ristu dýpra og sökktu 

hagkerfinu niður í enn meiri samdrátt (Gamberoni og Newfarmer, 2009). Í kreppunni 

miklu er talið að 41% af samdrætti í heimsviðskiptum, á árunum 1929-1932, hafi 

verið af völdum aukinna viðskiptahindrana og 59% hafi stafað af samdrætti í 

nafnlaunum. Viðskiptaaðgerðir gætu meira að segja hafa haft sterkari viðskiptaáhrif 

en raun ber vitni, þar sem að nafnlaun voru undir áhrifum frá viðskiptahindrunum 

(Madsen, 2001). 

Munurinn á heimsumhverfinu þá og núna er sá að þjóðir heims eru í dag mun háðari 

hvor annarri, meðal annars í gegnum aðfangakeðjur innfluttra aðfanga og þjónustu. 

Framleiðendur á heimamarkaði reiða sig í meiri mæli á innflutt aðföng og 

framleiðslukeðjur tengja saman heimsmarkaði. Hagsmunir útflutningsgeirans vega 

þyngra en ella sökum aukinnar samkeppni á innflutningsmarkaði í iðnaðargeiranum 

(Gamberoni og Newfarmer, 2009). Áhrifin gætu því orðið meiri en á fjórða 

áratuginum og afleiðingarnar þar af leiðandi alvarlegri og kreppan tekið lengri tíma. 
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5.3 Afleiðingarnar á heimsviðskipti 

Í ljósi þess sem hér hefur verið rakið, getum við búist við því að viðskiptamynstrið í 

heiminum muni að einhverju leyti breytast. Komið hefur fram að eitt af þeim ráðum 

sem Asíulöndin gætu reynt, væri að auka viðskipti innan álfunnar til þess að viðhalda 

hagvexti og framleiðslu. Með auknum viðskiptahöftum Vesturlanda verður enn 

erfiðara fyrir Asíulöndin að flytja vörur út til þeirra og því er enn meiri ástæða fyrir 

þau að leita á önnur mið varðandi viðskipti. Því er kjörið tækifæri að efla viðskipti 

innan álfunnar. Ef kreppan dregst á langinn, þá er mögulegt að einhver hagkerfi í Asíu 

muni beita verndarstefnu á einn eða annan hátt og gæti það leitt til enn neikvæðari 

áhrifa á heimsviðskipti og hagsæld. 

Líklegt er þó að þessar verndunaraðgerðir á Vesturlöndunum hafi hingað til eingöngu 

haft jaðaráhrif á viðskipti og sá mikli samdráttur sem átt hefur sér stað á síðastliðnum 

mánuðum sé alfarið af völdum kreppunnar en ekki vegna verndarstefnu. Samt sem 

áður er mikilvægt að fylgjast nánar með þróun þessara mála, því að þetta getur skipt 

miklu máli fyrir þá útflytjendur sem meinaður verður aðgangur að vernduðum 

mörkuðum. Hingað til hafa flest lönd ekki hækkað tolla á þann hátt að þeir virki á 

einhvern hátt hamlandi, en eftir því sem að kreppan dýpkar gætu mörg lönd átt það til. 

Bætur og styrkir, til að mynda í landbúnaði, gætu dregist saman og þar með myndi 

lokast á ýmsa markaði (Gamberoni og Newfarmer, 2009). 
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6 Lokaorð 

Í ritgerð þessari var farið yfir það hvernig hrun fjármálakerfisins á Vesturlöndunum 

hefur áhrif á fjármálalegt umhverfi, útflutningsgeirann og samfélagið í Asíu. Í 

kjölfarið var veitt innsýn í það hver áhrifin gætu orðið á viðskiptamynstur þessara 

tveggja heimshluta og velt upp spurningum um það hvort þetta geti haft áhrif á 

heimsviðskiptin.  

Það liggur ljóst fyrir að útflutningur frá Asíu yfir til Vesturlandanna mun dragast 

verulega saman í kjölfar samdráttar í neyslu Vesturlandabúa. Neysla þeirra hefur, eins 

og fram hefur komið, leikið stórt hlutverk í heimshagkerfinu síðastliðna áratugi. 

Fjármálakerfi Asíu stendur þó enn vel að vígi á meðan það hriktir í stoðum 

fjármálakerfisins vestan megin. Vesturlandabúar búa þó við ágæt lífskjör og mörg 

lönd þar státa af tiltölulega sterkum velferðarkerfum sem líklega munu draga úr mesta 

skaðanum. Asíubúar búa aftur á móti við lélegt velferðarkerfi og víðast hvar í álfunni 

búa margir við bág kjör og mega því vart við meiri lífskjaraskerðingu og örbirgð. Það 

getur því reynst þeim dýrkeypt að missa niður þá starfssemi sem fylgir útflutningnum 

til Vesturlandanna. Þeir myndu þar tapa einum af þeim mikilvægu þáttum sem skilað 

hafa álfunni vænum hagvexti og bætt lífskjör þeirra til muna síðastliðna áratugi.  

Afleiðingarnar af þessu gætu meðal annars orðið þær að Asíulöndin yrðu að róa á ný 

mið, því þær lausnir sem gagnast hafa þeim hingað til munu ekki duga. Að standa á 

tímamótum á erfiðum tímum hefur þó oft opnað dyr að nýjum tækifærum og án 

breytinga yrði lítið um þróun. Afdrifaríkar breytingar í þróunarferlum eiga sér oft ekki 

stað fyrr en í harðbakkann slær. Hlutverk heimsálfanna munu taka breytingum. 

Vesturlönd þurfa að stíga á bremsuna hvað varðar neyslu og auka sparnað en Asía þarf 

að stíga á bensíngjöfina og gefa í varðandi neyslu og halda aftur af sparnaði. 

Þetta gefur það til kynna að viðskiptamynstrið muni að öllum líkindum breytast. 

Mikilvægt er að halda útflutningsgeiranum gangandi í Asíu og því þurfa Asíulöndin 

að virkja neyslu innan álfunnar og auka viðskipti sín á milli. Vesturlöndin munu 

líklega reyna að anna sinni eftirspurn sjálf og draga úr innflutningi. Þau þurfa þó að 

fara að með gát því ekki getur talist vænlegt ef lokað verður á viðskipti milli 

heimsálfa. Þrátt fyrir vankanta, þá hafa frjáls viðskipti og opnun hagkerfa í heiminum 
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lagt góðan grunn og gert heiminum kleift að auka hagsæld og lífskjör íbúanna og það 

að draga úr viðskiptum á milli heimshluta myndi eingöngu vera afturför fyrir heiminn. 
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