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Útdráttur 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Alþjóðabankinn hafa haft mikil áhrif á stefnumótun í Afríku-

ríkjum sunnan Sahara. Þar hafa alþjóðastofnanirnar viljað byggja upp efnahagskerfi að 

vestrænni fyrirmynd með opnum og frjálsum markaði. Þessi ritsmíð fjallar um innleiðingu 

uppbyggingar- og aðlögunarstefnunnar í Gana og Sambíu. Það verður gert með því að skoða 

tilviksrannsókn á Gana og Sambíu sem hafa innleitt þessa stefnu og kanna hvort þar hafi verið 

dregið úr fátækt. Skoðaðar verða kenningar nýfrjálshyggju, gagnrýnar nálganir, kenning um 

nútímavæðingu auk heimskerfiskenningarinnar til að varpa ljósi á þetta ferli.  

Gana innleiddi stefnur AGS og AB á síðustu áratugum. Gana er valið í þessa ritgerð 

því það hefur breytur sem mörg önnur Afríku-ríki vantar. Gana er land sem hefur laðað til sín 

erlenda fjárfestingu, verið nokkuð pólitískt stöðugt og nokkuð laust við alnæmisfaraldurinn. 

Hitt landið sem tekið er til skoðunar er Sambía en það er valið vegna þess hversu ólíkt það er 

Gana en þar hefur verið nokkur pólitískur óstöðugleiki og alnæmisfaraldur leikur lausum hala. 

Sambía hefur líkt og Gana tekið upp uppbyggingar- og aðlögunarstefnuna og opnað markað 

sinn fyrir verslun.  

Eftir yfirferð um tilviksrannsóknir verður því næst umfjöllun um samspil fátæktar og 

frjáls markaðar í Gana og Sambíu og birtingarmyndir þess. Skoðað verður hvort innleiðing 

uppbyggingar- og aðlögunarstefnunar hafi bætt lífskjör fólks í Gana og Sambíu. Til að mæla 

fátækt verður notast við Gini-stuðulinn, algilda fátæktar mælikvarða, lífskjaravísitöluna og 

hagvöxt. Svarað verður spurningunni af hverju uppbyggingar- og aðlögunarstefnan og áhersla 

hennar á frjálsan markað er ekki að bæta lífskjör almennings í Gana og Sambíu. 
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Inngangur 

Sú sæluvíma sem svifið hefur yfir stóran hluta heimsins og fylgir í kjölfar þess sem virðist 

ótakmörkuð neysluhyggja hefur dulið efnahagslegan og félagslegan ójöfnuð í heiminum sem 

er ekki aðeins afleiðing fortíðinnar heldur afleiðing vissrar hugmyndafræði. Á undanförnum 

tveimur öldum hafa orðið miklar tækniframfarir í heiminum sem hafa skapað hagvöxt sem 

hefur svo dregið gríðarlega úr fátækt meðal íbúa í ríkustu löndunum. Þessar hröðu 

tækniframfarir byrjuðu með iðnbyltingunni í Evrópu í lok 18. aldar. Samt sem áður er fátækt 

eitt helsta vandamálið sem steðjar að í heiminum í dag. Meira en milljarður manna er 

bjargarlaus og skortir lífsnauðsynjar.
1
 Stjórnvöld á Vesturlöndum hafa gripið til aðgerða til að 

draga úr fátækt í þróunarlöndum með því að veita þeim lán. Skiptar skoðanir eru meðal 

fræðimanna og stefnumótenda um hvort lánin og skilyrðin sem þeim fylgja hafi dregið úr 

neyð þróunarlanda eða aukið á vandann. Þróunarlönd sem fengu lán hjá 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Alþjóða Bankanum á níunda og tíunda áratugnum þurftu að 

fara eftir nýrri stefnu sjóðsins, svokallaðri uppbyggingar- og aðlögunarstefnu (e.Structural 

Adjustment programs-SAP).  

Árangurinn af innleiðingu uppbyggingar- og aðlögunarstefnu í Afríku hefur fengið 

misjafnan hljómgrunn. Samkvæmt Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Alþjóðabankanum er Gana 

dæmi um velgengni uppbyggingar- og aðlögunarstefnunnar í Afríku. Gana tók upp 

uppbyggingar- og aðlögunarstefnuna árið 1986. Framleiðsla á vörum og þjónustu hefur aukist 

og þar hefur verið stöðugur hagvöxtur frá innleiðingu stefnunnar. Sambía er land sem hefur 

ekki vegnað jafnvel og Gana eftir innleiðingu stefnunnar. Hagvöxtur í Sambíau hefur verið 

sveiflukenndari.  Ekki hefur náðst nógu góður árangur við að draga úr fátækt og lækka skuldir 

Sambíu. 

Í þessari ritsmíð verður árangur aðgerða uppbyggingar- og aðlögunarstefnunnar á 

lífskjör fólks í Gana og Sambíu kannaður. Markmiðið er að skoða hvernig efnahagsstefnur 

hafa haft áhrif á lífskjör fólks í þessum löndum. Hverjir græða og hverjir tapa á breyttum 

efnahagstefnum landanna. Græða íbúar landanna á aðgerðunum eða eru 

Alþjóðargjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn frekar erindrekar alþjóðlegra stórfyrirtækja 

sem hugsia fyrst og fremst um hagmuni stórfyrirtækja 

Þessi rannsókn kannar gegnumgangandi rannsóknarspurningu um áhrif SAP 

stefnunnar á lífskjör almennings í Gana og Sambíu með umfjöllun um veigamestu 

                                                      
1
Alþjóðabankinn, End extreme poverty 2030 promate shared prosperity (Washington DC: Alþjóðabankinn, 

2013), 2. 
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efnahagsaðgerðirnar sem var farið í þessum löndum. Í tilgangi verður rýnt í  mælikvarða sem 

alþjóðastofnanir notast við, eins og  Gini-stuðulinn, algilda fátækt, lífskjaravísitöluna og 

hagvöxt. Skoðað verður hvort staða Gana og Sambíu hefur breyst mikið á þessum 

mælikvörðum á meðan uppbygginar- og aðlögunarstefnan var í framkvæmd og  svo nú 

áratugum síðar hvort stefnan hafi skilað langtímaárangri fyrir ríkin. Niðurstöðurnar sýna svo 

að þessi markvissa áhersla á hagvöxt á kostnað félagagslegra þátta hefur ekki aukið lífskjör 

fólks í Sambíu og aðeins bætt smávægilega lífskjör fólks í Gana.  
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1 Kenningar 

Kenning nýfrjálshyggjunnar (e.neoliberalism) er nauðsynleg til að skilja hugmyndafræðina á 

bak við uppbyggingar- og aðlögunarstefnu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) og 

Alþjóðabankans (AB) sem fjallað verður um í tilvikskaflanum. Samkvæmt nýfrjálshyggjunni 

er frjálsum markaði ætlað að hjálpa til við að rétta fjárhag þeirra landa sem tileinka sér þessa 

hagfræðinálgun og draga einnig úr fátækt til lengri tíma litið. Marxískar/gagnrýnar nálganir 

hafa hins vegar löngum verið gagnrýnar á nýfrjálshyggju og segja að hún hjálpi ekki þeim 

fátækustu heldur auki ítök hinna efnameiri. Heimskerfiskenningin lýsir hins vegar afleiðingu 

ákveðinnar félagsgerðar (e. social structure) sem ríkir í alþjóðakerfinu í dag og skýrir þannig 

veikari efnahagstöðu Afríku. Heimskerfiskenningin er þó þeim vandkvæðum bundin að hún 

lýsir heiminum sem kerfi og hentar því ekki rannsókn sem þessari, sem byggir niðurstöður 

sínar á aðeins tveim löndum, til að alhæfa út frá henni að þannig virki heimurinn. 

Heimskerfiskenningin er engu að síður mikilvæg til að undirstrika mikilvægi þess að lönd 

hafa mismunandi stöðu í alþjóðakerfinu. 

1.1 Nýfrjálshyggja 

Nýfrjálshyggja hefur verið í forystu fyrir hnattvæddari viðskiptamarkaði með áherslu á að 

stjórnvöld hafi sem minnst afskipti af markaðnum og greiði fyrir viðskiptum en hindri þau 

ekki. Þessar grunnforsendur nýfrjálshyggju má rekja aftur til upphafs frjálslyndisstefnunnar á 

átjándu öld. Áhrifamestu  kennismiðir klassískrar frjálslyndisstefnu eru meðal annarra Adam 

Smith (1723-1790) og John Locke (1632-1704).
2
 Nýfrjálshyggja er vítt hugtak og getur birst í 

mismunandi myndum. Auðveldast er því að hugsa nýfrjálshyggju sem samblöndu af 

hugmyndafræði, stjórnarfari og stefnumótun.
3
 

Samkvæmt David Harvey eru öflin sem standa á bak við nýfrjálshyggju; alþjóðleg 

valdaelíta, alþjóðlegir fjármálamenn, opinberir embættismenn, hugsuðir. og fleiri. Þessir 

fyrrnefndu hópar tala um jákvæðar hliðar hins sameinaða alþjóðlega markaðar.
4
  

                                                      
2J.A. Scholte, Globalization: a critical introduction. ( New York: Palgrave, 2005), 37-38. 
3 Manfred B. Steger o.fl. Neoliberalism: A Very Short Introduction, .( Oxford:Oxford University Press, 2005), 30. 
4 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism.( Oxford:Oxford University Press, 2010), 40. 

http://www.amazon.com/Manfred-B.-Steger/e/B001IGO64G/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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1.1.1 Upphaf nýfrjálshyggju 

Nauðsynlegt er að gera greinarmun á nýfrjálshyggju og klassískri frjálslyndisstefnu. Margt 

nýtt þróaðist með nýfrjálshyggju sem er ekki að finna í klassískri frjálslyndisstefnu. 

Nýfrjálshyggja byggir þó á mikilvægum hugmyndum frjálslyndisstefnu Adam Smiths.
5
 

Smith aðhylltist markaðshagkerfi eða markaðsfrjálslyndisstefnuna (e. economic liberalism).
6
 

Markaðsfrjálslyndisstefna er ein elsta útgáfa frjálslyndisstefnunnar. Markaðsfrjálslyndisstefna 

leggur áherslu á frjálst, kapítalískt markaðshagkerfi þar sem vörur og fjármagn ferðast frjálst 

milli manna og yfir landamæri. Samkvæmt þessari stefnu er hraðasta og skilvirkasta leiðin til 

hagsældar sú að stjórnvöld takmarki ekki starfsemi einkaaðila á frjálsum markaði.
7
 

Adam Smith hefur verið kallaður faðir hagfræðinnar eftir að bók hans ,,Auðlegð 

þjóðanna“ (The Wealth of Nations) kom út árið 1776.
 8

 Í þeirri bók setti hann fram helstu 

hagfræðikenningar sínar. Á tíma Smiths var merkantílismi ríkjandi hagfræðistefna en sú 

kenning lýsir því hvernig heildarauður viðskipta sé óbreytanlegur, þannig að gróði eins merki 

óhjákvæmilega tap annars. Samkvæmt kenningu merkantílisma áttu þeir sem fóru með stjórn 

lands að sjá um virka efnahagsstjórn með því að stuðla að auknum útflutningi og söfnun 

góðmálma, en draga að sama skapi úr innflutningi, einkum með notkun á vörutollum. Smith 

var hins vegar andvígur merkantílisma og þótti gæfulegra að frelsa markaði frá 

ríkisafskiptum. Heimsýn Smith var sú að maðurinn væri í eðli sínu rökræn og skynsöm 

manneskja, þar af leiðandi mætti spá fyrir um hegðun manna. Smith trúði á einstaklingsfrelsið 

og verkaskiptingu sem leið til framfara og velmegunar.
9
  

Smith setti fram rök fyrir því að eins manns gróði þyrfti ekki að vera annars manns tap 

og útskýrði þá kenningu með verkaskiptingu (e.division of labour). Smith færir rök fyrir því 

að verkaskipting skapi mikinn ávinning fyrir menn. Hann tekur títuprjóna sem dæmi; einn 

maður getur búið til 20 títuprjóna á dag en tíu menn sem skipta verkum geta búið til 48.000 

títuprjóna. Því eykst framleiðslugeta hvers manns og verður framleiðslugeta að meðaltali 

4,800 títuprjónar með verkaskiptingu. Verkaskiptingu taldi Adam Smith vera náttúrulegs eðlis 

en ekki eitthvað sem mönnum er kennt.
10

  

 

                                                      
5Patrick Morgan, ,,Liberalism,” í Contemporary Security studies 3.útg., ritstj. Allan Collins, (Oxford University Press: 

Oxford, 2007), 223. 
6Eric Aaron, What's Right? (Dural, Australia: Rosenberg Publishing, 2003), 75. 
7Patrick Morgan, “Liberalism,” í Contemporary Security studies, ritstj. Allan Collins, (Oxford University Press: Oxford, 

2007), 30. 
8 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, (London :W. Strahan and T. Cadell) 1. 
9Richard R Wilk og Cliggett . Economies and Cultures: Foundations of Economic Anthropology, 2útg. (Boulder:Westview 

Press; 2007), 49. 
10 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, (London :W. Strahan and T. Cadell) 11-12. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?ie=UTF8&field-author=Richard+R+Wilk&search-alias=books&text=Richard+R+Wilk&sort=relevancerank
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1.1.2 Mótun frjálshyggju á alþjóðavæðingu 

Hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar byggjist á skoðunum ákveðinna hópa sem telja 

hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar raunhæfa og framkvæmanlega. Hugmyndafræðin er 

heildstæð lýsing á samfélaginu ásamt hugmyndum um hvernig skuli breyta því til hins betra. 

Stefnan gefur sig einnig út fyrir að vera heildstæð stefna sem vill koma á „frjálsum 

markaði”.
11

  

Nýfrjálshyggja byggir á hugmyndafræði afskiptaleysisstefnunnar (e.laizzes faire) þar 

sem hreyfilögmál milli framboðs og eftirspurnar kemur jafnvægi á markaðinn. Með öðrum 

orðum þýðir það að á meðan eftirspurn er eftir vöru eða þjónustu er hún framleidd. Dragi hins 

vegar úr eftirspurn eftir vöru minnkar framleiðslan jafnframt. Innleiðing ,,frjáls markaðar” 

felur í sér afregluvæðingu, frjáls viðskipti, frjálst peningaflæði, frjálsar fjárfestingar og 

einkavæðingu. Samkvæmt lögmálum afskiptaleysisstefnunnar þarf markaðurinn að vera laus 

við afskipti ríkisins, hvers kyns höft, tolla, skatta, niðurgreiðslur, ríkisstyrki og gjöld sem 

mismuna framleiðendum.
12

 

  Samkvæmt nýfrjálshyggju gegnir ríkið aðeins litlu hlutverki í samfélaginu. Hlutverk 

ríkisins er að tryggja vörslu einkaréttarins, ýmist með lögreglu- eða hervaldi. Frelsi frá ríkinu 

gerir markaðinn skilvirkari en þjónusta rekin í almannaeigu, á endanum borgi neytandinn 

minna fyrir gæði sem eru búin til fyrir tilstuðlan einkaframtaks.  Ríkið hefur bara það hlutverk 

að sinna geirum sem markaðurinn getur ekki sinnt. Nýfrjálshyggjumenn greinir hins vegar á 

um hvenær og hvort aðkoma ríkisins er réttlætanleg í geirum eins og menntun, heilsugæslu, 

vatnsbirgðum og svo framvegis, sem myndu flokkast undir samgæði.
13

 

1.1.3 Nýfrjálshyggjustefna Freidman og Hayek  

Tveir áhrifamestu fræðimenn og talsmenn nýfrjálshyggjunnar eru Milton Friedman og 

Friedrich von Hayek.
14

 Friedman og Hayek eru sammála um að viðskiptahindranir séu 

skaðlegar og minnki hagkvæmni. Friedman fjallar í bók sinni ,,Free to choose“ um að 

viðskiptahindranir dragi úr afköstum og tekur stáliðnaðinn sem dæmi. Í því dæmi talar 

Friedman um þjóðaröryggi, en þjóðaröryggi er það að ríki vilja upplifa sig örugg og laus við 

ótta eða ógnir.
15

 Þess vegna vilja lönd oft ekki vera háð innflutningi á ýmsum vörum, þá 

sérstaklega nauðsynjavörum. Rök stjórnvalda fyrir mikilvægi þjóðaröryggis eru oft notuð til 

að vernda iðnað eins og landbúnað og stáliðnað, sem oft og tíðum tengist hernaði, gegn 

                                                      
11 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, 30. 
12 J.A. Scholte, Globalization: a critical introduction, 37-38. 
13 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, 30. 
14J.A. Scholte, Globalization: a critical introduction, 38. 
15 Allan Collins, Contemporary Security studies, (Oxford University Pres: Oxford, 2007) ,3. 
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erlendri samkeppni. Friedman heldur fram að innlend framleiðsla verði sterkari þegar hún á í 

samkeppni við erlenda framleiðslu frekar en þegar hún er sett í verndarskjól með tollum á 

innflutningi eða öðrum pólitískum tækjum eins og niðurgreiðslum.
16

 

 Samkvæmt nálgun nýfrjálshyggju væri ódýrara fyrir vestræn ríki að flytja inn 

landbúnaðarvörur heldur en að framleiða þær. Samt sem áður leggja flest ríki  heims áherslu á 

að stunda matvælaframleiðslu. Talsmenn landbúnaðarins nota til dæmis matvælaöryggi þjóðar 

sem rök fyrir því að landbúnaður njóti sérstakra niðurgreiðslna. Matvælaöryggi þarf að hugsa 

til langs tíma og landbúnaður er þannig fæðuöryggi framtíðarinnar. Mögulega skaðsemi 

viðskiptahindrana skýrir Friedman með kenningunni um hlutfallslega yfirburði 

(e.comparative advantage). Kenningin um hlutfallslega yfirburði spáir því að sérhæfing og 

viðskipti séu gagnleg fyrir alla í milliríkjaviðskiptum, ef lönd sérhæfi sig í því sem þau eru 

hlutfallslega best í að framleiða.
17

 Hlutfallslegir yfirburðir eru metnir út frá fórnarkostnaði. 

Fórnarkostnaður er önnur vara eða þjónusta sem hefði verið hægt að framleiða í stað vörunnar 

sem er valin til framleiðslu.
18

 Lönd sem geta framleitt hátæknivörur með minnstum 

fórnarkostnaði ættu þannig að einbeita sér að þeirri framleiðslu. Þannig ættu lönd sem geta 

framleitt banana eða kaffi með minnstum fórnarkostnaði að einbeita sér að banana- eða 

kaffiframleiðslu. Sérhæfing leiðir því til að allir hámarka framleiðslugetu sína og lönd verða 

ríkari.
19

  

1.1.4 Nýfrjálshyggja verður ríkjandi á Vesturlöndum 

Upp úr 1970 hófst blómaskeið nýfrjálshyggju í alþjóðastjórnmálum. Margir af áhrifamestu 

leiðtogum heims aðhylltust nýfrjálshyggju. Þar má nefna Margret Thatcher, forsætisráðherra 

Bretlands frá 1979-1990, og Ronald Reagan forseta Bandaríkjanna frá 1981-1989. Deng 

Xiaopning, aðalritari kínverska komúnistaflokksins á 9. áratugnum, tók fyrstu skrefin í átt að 

opnun kínverska hagkerfisins. Áður höfðu ríki eins og Japan, Taiwan og Suður Kórea hagnast 

á frjálsum viðskiptum.
20

 

Nýfrjálshyggja tók við sem leiðarvísir, af Keynesískri hagfræði, í Alþjóðastjórnmálum. 

Keynesísk hagfræði hafði verið ríkjandi hagsstjórnarstefna á Vesturlöndunum fyrir 1970 og er 

kennd við hagfræðinginn John Maynard Keynes sem leit á ríkisvaldið sem tæki til þess að 

hjálpa fólki frekar en sem hindrun í vegi þess. Keynes lagði áherslu á að ríki ykju ríkisafskipti 

                                                      
16 Milton Friedman o.fl.. Free to choose. 2 Útg. (Chicago: Harcourt,1990), 59-60. 
17 Þorvaldur Gylfason, Markaðsbúskapur, 205. 
18 Þorvaldur Gylfason, Markaðsbúskapur, (Reykjavík Heimskringla, 1994), 266. 
19Þorvaldur Gylfason, Markaðsbúskapur, 204-205. 
20 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism.( Oxford:Oxford University Press, 2005), 1. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_advantage
http://www.google.is/search?hl=is&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%C3%9Eorvaldur+Gylfason%22
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http://www.google.is/search?hl=is&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%C3%9Eorvaldur+Gylfason%22
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og kæmu þannig í veg fyrir alvarlegar efnahagskreppur.
21

   

Upp úr 1970 skullu á alvarlegar kreppur í helstu iðnríkjum heims, frægust þeirra er 

olíukreppan 1973, þegar olíuverð stórhækkaði á einni nóttu. Á þessum tíma héldu Friedman 

og Hayek uppi gagnrýni á kenningar Keynes. Nýfrjálshyggjusinnar héldu því fram að kreppan 

væri komin til vegna ótækra reglugerða ríkistjórnarinnar, uppblásinna skulda almennings og 

háum tollum á alþjóðaviðskiptum. Þetta allt hefði leitt til hárrar verðbólgu og lítils 

hagvaxtar.
22

 

 Þegar ályktanir nýfrjálshyggju höfðu náð víðtækri hylli var rökrétt framhald fyrir 

fylgismenn hennar að halda fram að þeirra ályktanir mundu líka stuðla að hagvexti í 

þróunarlöndum. Þannig var Keynesískri stefnu skipt út hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og 

nýfrjálshyggja tekin upp í staðinn.
23

 

1.2 Gagnrýnar nálganir  

1.2.1 Uppsöfnun með eignarsviptingu 

Fræðimaðurinn David Harvey er gagnrýnin á nýfrjálshyggju og segir hana kerfi sem hagnast 

aðeins fáum á kostnað margra sem birtist meðal annars með auknum tekjuóföfnuði í 

heiminum. David Harvey hefur fjallað í bók sinni ,,A Brief History to Neoliberalism” um 

hvernig hlutverk ríkisins innan hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar hefur í reynd verið til að 

verja viðskiptahagsmuni fyrirtækja frekar en huga að velferð almennings.
24

 

Harvey byggir hugtak sitt ,,uppsöfnun með eignarsviptingu” á hugmyndum Karl Marx 

um hvernig misskipting auðs var upphaflega til með eignarhaldi. Samkvæmt Marx hafa 

kapítalistarnir eignarhald á framleiðslutækjum og fá hagnað af vinnu verkamanna en við þessa 

misskiptingu skapast stéttir sem eiga í átökum. Harvey færir hugmyndir Marx inn í nútímann 

og tekur mið af því að kapítalismi er í dag ríkjandi hugmyndafræði og stéttir takast á í víðari 

merkingu en áður. Stéttir geta verið brotnar á bak aftur með ýmsum hætti, þrátt fyrir að fólk 

telji sig ýmist tilheyra stétt eða ekki hver svo sem raunveruleg staða þess er. Að sama skapi er 

nútíminn áframhald óréttlátrar misskiptingar eignarhalds (þó ekki bara framleiðslutækja) og 

auðs. Með tilliti til þessara skrifa er því hægt að líta á stéttarátök okkar tíma sem átök milli 

ríkra samfélaga þróaðra ríkja og fátækra þróunar ríkja sökum óréttlætis og misskiptingar.
25

  

Harvey hefur búið til hugtak sem lýsir raunverulegri uppbyggingu nýfrjálshyggju og 

kallar það ,,uppsöfnun með eignarsviptingu” (e. accumulation by dispossession). Þetta gerist 

                                                      
21 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism.( Oxford:Oxford University Press, 2005), 1. 
22 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, 12. 
23 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, 11-12. 
24 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, 48. 
25 David Harvey,  The New Imperialism, 155-156.  

http://www.google.is/search?hl=is&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:
http://www.google.is/search?hl=is&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:
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með því að auður og völd safnast samman í hendur fárra með því að svipta almenning auði 

eða landi. Í kerfi nýfrjálshyggjunnar er almenningur sviptur landi eða auði í gegnum fjórar 

meginleiðir; einkavæðingu, fjármálavæðingu (e. financialization), stjórnun og misbeitingu 

valds í kreppu og ríkisendurúthlutun (e.state redistributions).
26

  

Viðhorf Harvey til stjórnunar og misbeitingar valds í kreppu er best lýst þar sem hann 

segir að stofnanir eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn hafi notfært sér 

kreppur til að ráðskast með fátækari lönd með aðgerðum eins og að hækka lánsvexti þannig 

að fátækari ríki hafi staðið frammi fyrir annaðhvort gjaldþroti eða að fara að skilyrðum 

stofnana um að ,,frelsa markaðinn” eins og tíðkaðist í uppbyggingar- og aðlögunarstefnunni. 

Alþjóðastofnanir hafa samkvæmt Harvey vísvitandi komið auði frá fátækari löndum til ríkari 

landa.
27

  

Einkavæðing hefur verið ein mest gagnrýnda stefna nýfrjálshyggjunnar. Einkavæðing 

er þegar eignarhald á fyrirtæki, stofnun, opinberri þjónustu, eða eign í eigu hins opinbera er 

færð yfir til einkaaðila. Einkavæðing ríkisfyrirtækja ásamt afregluvæðingu og lágum sköttum 

á fyrirtæki eigi að skapa umhverfi sem stuðli að vexti fyrirtækja þar sem þau geta framleitt 

vörur og þjónustu með minni kostnaði. Samkvæmt nýfrjálshyggju leiðir vöxtur fyrirtækja til 

aukinnar velsældar fólks. Samkvæmt David Harvey þjónar einkavæðing hins vegar miklu 

frekar hagsmunum kapítalistanna en almennings. Einkavæðing færir auð og völd úr höndum 

almennings til einkaaðila. Engin trygging er fyrir því að hagnaðurinn af fyrirtækjum dreifist 

til allra þegnanna eða fjárfest sé í samfélagsmálum. Með einkavæðingu er markaðinum treyst 

fyrir samfélagsmálum eins og mennatmálum og heilbrigðismálum.
28

  

Ríkið er mikilvægasti gerandinn í að endurúthluta gæðum samfélagsins. Ríkið notar 

tæki eins og skatta til að endurúthluta gæðunum. Harvey segir að í kerfi nýfrjálshyggjunnar 

velji ríki frekar að lækka skatta einkafyrirtækjum í hag frekar en að lækka skatta á 

vinnuframtak verkamanna. Ríki fara oft þá leið að veita fyrirtækjum skattaafslætti, lækka 

skatthlutfallið á fyrirtæki eða koma á söluskatti þar sem á endanum er það aðeins neytandinn 

sem er skattlagður.
29

 

Fjármálavæðing er færsla frá áherslu á raunverulegum framleiðslu vörum og þjónustu 

yfir í áherslu á fjármálaviðskipti eins og verðbréfaviðskipti, lánastarfsemi og 

gjaldeyrisviðskipti, svo fátt eitt sé nefnt. Fjármálavæðing fær sífellt meira vægi í 

efnahagskerfinu með því að stjórnvöld fækki lögum og reglum í fjármálakerfinu og leyfi 

                                                      
26 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, 48 
27 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, 162. 
28 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, 65. 
29 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, 163. 
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frjálst flæði fjármagns milli landa. Fjármálavæðing hefur auðveldað kapítalistum að hagnast á 

fjármálaviðskiptum, brunaútsölum (e. asset stripping), verðbólgu, og eignarnámi í gegnum 

sameiningar og eignartöku fyrirtækja.
30

 

1.2.2 Heimskerfiskenningin 

1.2.2.1 Uppruni heimskerfiskenningarinnar  

Wallerstein hannaði heimskerfiskenninguna (e. world system theory ) til að útskýra  hvers 

vegna mörgum þróunarríkjum mistókst að „þróast“, en þróun var hugtak sem var byrjað að 

nota eftir 1945.
31

 Nútímavæðingarkenningin (e. modernization theory) sem lengi vel var 

ráðandi kenning innan þróunarfræða, segir að öll samfélög gangi sjálfkrafa í gegnum  ákveðin 

stig af þróun. Nútímavæðingarkenningin snýst um að þróunarlönd þurfi að taka upp tækni- og 

iðnvæðingu til að komast á stig þróaðra landa. Samkvæmt kenningunni byrja öll samfélög á 

stigi veiðimanna/safnara en þróa síðar landbúnað, bæi og borgir sem að lokum leiði af sér 

„nútímaleg“ iðnaðarsamfélög. Færsla frá einu stigi til annars er drifin áfram af hlutum eins og 

síauknum íbúafjölda, nýrri tækni og meiri verkaskiptingu sem gerir samfélög sífellt flóknari 

með hverju þróunarstiginu fyrir sig.
32

  

 Samkvæmt nútímavæðingarkenningunni gengu Vesturlöndin í gegnum þessa þróun á 

fyrri öldum. Miklar tækniframfarir urðu á Vesturlöndum í kjölfar iðnbyltingarinnar í Evrópu í 

lok 18. aldar.
33

 Nútímavæðiskenninginn segir að nú sé komið að þróunarlöndunum að ganga í 

gegnum sömu þróunarstig til að fá sömu útkomu og Vesturlönd. Þannig myndi draga úr fátækt 

og lífsskilyrði fólks lagast í þróunarlöndum.
34

 Þar sem öll lönd myndu í grundvallaratriðum 

ganga í gegnum sömu stig þróunar þýddi það að þróuðustu ríkin gátu boðið sig sjálf fram sem 

fyrirmynd fyrir þróunarlönd. Með því að fylgja uppskrift vestrænna ríkja gætu þróunarlönd að 

endingu búist við betri lífskilyrðum og  frjálslyndara stjórnarfari.
35

 

1.2.3 Gagnrýni heimskerfiskenningarinnar 

Wallerstein var ósáttur við nútímavæðingarkenninguna og hélt því fram að jaðarlönd 

(e.periphery) væru ekki eins og Evrópulönd (miðlæg lönd) á fyrri stigum þróunar. 

Þróunarlönd hafi ólíka sögu þar sem þau voru nýlendur Evrópulanda. Þróunarlönd þurfa 

einnig að keppa við mjög háþróuð lönd. Evrópa var vanþróuð og varð þróuð. Þróunarlönd séu 

vanþróuð og eru nú föst í viðjum vanþróunar. Rök Wallerstein eru þau að Evrópa naut 

                                                      
30 David Harvey,  The New Imperialism, (Oxford Oxford University Press, 2003), 157. 
31 Immanuel M. Wallerstein, World-system Analysis:An Introduction,3.útg., (Durham:Duke University Press,   2004), 10. 
32 Katy Gardner, Anthropology development and the postmodern challenge ( London:Pluto Press,1996 ),11-13. 
33 Þorvaldur Gylfason, Markaðsbúskapur, (Reykjavík Heimskringla, háskólaforlag Máls og menningar, 1994), 16. 
34 Katy Gardner, Anthropology development and the postmodern challenge. 6-9. 
35 Immanuel M. Wallerstein,World-system Analysis: An Introduction,3.útg., 10. 
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hagvaxtar vegna arðráns auðlinda frá öðrum löndum. Það að efnahagur Evrópu hafi blómstrað 

og það að efnahagurinn hafi farið út um þúfur í Afríku er enginn tilviljun. Evrópa hafi á 

þennan hátt orðið rík á því að viðhalda efnahagslegum og hernaðarlegum yfirráðum yfir 

öðrum þjóðum.
36

 

 Nýlendustefnan (e.colonialism) er „pólitísk yfirráð“ og „sýnilegt vald“ nýlenduherra 

yfir öðru fólki og þeirra landsvæði í þeim tilgangi að nýta auðlindir nýlendanna í eigin þágu. 

Evrópska nýlendutímabilið stóð frá 15. öld og fram til miðrar 20 aldar, þegar nokkur 

Evrópuveldi stofnuðu nýlendur í Asíu, Afríku, og Ameríku.
37

 Wallerstein segir að ríki sem 

hafi verið nýlendur og þar með arðrændar muni aldrei „nútímavæðast“ svo lengi sem þær eru 

enn þá kúgaðar af vestrænum þjóðum.
38

 

Fræðimenn heimskerfiskenningarinnar gagnrýna nýfrjálshyggju og hafa bent á  

að þróunarlönd séu ekki bara arðrænd af einstökum löndum heldur frekar af öllu kapítalíska 

kerfinu í heild sinni. Nútímaheimskerfið er samræmt kerfi kapítalisma, kerfi þar sem lönd, 

fyrirtæki og einstaklingar keppast um hagnað. Fræðimenn heimskerfiskenningarinnar þurfa 

því að skoða allt hagkerfi heimsins eins og eitt heildar heimskerfi.
39

 

1.2.4 Hugmyndafræði heimskerfiskenningarinnar   

Heimskerfiskenningin fjallar um að það er ekki hægt að skilja hlutskipti eins lands eða ríkis, 

án þess að skilja hvernig það passar inn í heildarkerfið. Samkvæmt kenningunni eru lönd ekki 

illa sett vegna eigin sögu, landfræðilegrar staðsetningar þeirra eða innri eiginleika, öllu heldur 

eru þau fátæk vegna stöðu þeirra miðað við stöðu annarra landa í alþjóðlega kapítalíska 

kerfinu.
40

 Wallerstein skiptir heiminum í þrjú svæði eftir því hve mikill ábati er af 

framleiðsluferli  hvers lands.
41

 Kenning Wallerstein byggði á hugmynd ECLA (United 

Nations Economic Commison of Latin America) frá sjötta áratug 20. aldar, um hvernig 

alþjóðaviðskipti væru ekki sanngjörn. ECLA kom með þá sýn að efnahagskerfi heimsins væri 

ekki ein heild heldur tvö afmörkuð svæði, miðlæg lönd (e. core) og jaðarlönd (e. periphery). 

Wallerstein bætti síðan við hálf-jaðarsvæðum (e. semi-periphery) sem eru þau lönd sem finna 

má mitt á milli miðlægra landa og jaðarsvæða.
42

 Í fyrsta lagi er um að ræða miðlæg lönd sem 

eru þróuð ríki sem í sjálfu sér stjórna heimsviðskiptunum. Miðlæg lönd framleiða og versla 

með þær vörur sem þau geta selt á tiltölulega einokuðum markaði, það er að segja þau eru 

                                                      
36 Immanuel M. Wallerstein,World-system Analysis: An Introduction,3.útg., 55-56. 
37 Neta C. Crawford, Argument and Change in World Politics: Ethics, Decolonization, and. Humanitarian. Intervention, 

(New York: Cambridge University Press, 2002 ), 131. 
38 Immanuel M. Wallerstein,World-system Analysis: An Introduction,3.útg. 56. 
39 E.J Keller, ,, Africa and europe before 1900“. Í Africa ritstýrt af P.Martin.( Bloomington Indiana University Press, 1995), 

156. 
40 Darryl C. Thomas, The Theory and Practice of Third World Solidarity, ( Westport:Praeger Publisher, 2001), 142. 
41 Immanuel M. Wallerstein, World-system Analysis:An Introduction,3.útg., 28. 
42 Immanuel M. Wallerstein, World-system Analysis:An Introduction,3.útg., 11-12. 
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vernduð frá samkeppni og skila því mun meiri ábata. Í öðru lagi er um að ræða hálf-

jaðarsvæði en þau flytja út vörur eins og tækjaíhluti, stál og lyf til jaðarsvæða en flytja einnig 

inn hátæknivörur frá kjarnasvæðum. Jaðarlönd er helst að finna í Afríku. Þessi lönd framleiða 

mest varning sem verður fyrir mikilli samkeppni og gefur lítinn ábata. Jaðarsvæðislönd 

framleiða mikið af hrávörum, fyrir bæði hálf-jaðarsvæðislönd og miðlæg lönd.
43

  

Miðlæg lönd eða rík lönd eru efnahagslega sterkari en jaðarlönd eða þróunarlönd. Þau 

eru betur sett með að semja um verð sem lætur þau fá tekjuafgang (e. surplus value) sem  

flæðir frá þróunarlöndum til ríkari landa. Það eru ríkustu löndin sem framleiða og selja þann 

hluta framleiðslunnar sem gefur mestan virðisauka. Þróunarlönd selja mest hrávörur sem skila 

minnstum virðisauka.
44

 

  Hvað viðkemur þessari ritgerð er sú megin röksemd Wallerstein mikilvæg að í kerfnu 

eins og hann lýsir því er í sjálfu sér hægt að færast frá einu stigi til annars, það er að segja 

lönd geta færst frá því að vera jaðarsvæðis yfir að vera hálf jaðarsvæðis eða kjarnalönd. Hong 

Kong og Singapore tókst að færa sig til í framleiðslustiganum og eru því fyrirtaks dæmi þess 

að tilfærslan sé raunverulegur möguleiki, engu að síður telur Wallerstein það almennt mjög 

erfitt fyrir jaðarlönd að rífa sig upp vegna ytri og innri hindrana, hindranir sem oft og tíðum er 

að finna í fyrrverandi nýlendum kjarna landanna í Afríku.
 45

 

Nokkrar ástæður geta verið fyrir því að jaðarlönd standi í stað. Þau geta haldist sem 

jaðarlönd því þau hafa lágt tæknistig. Jaðarlönd geta haft lítið að segja um gang mála í sínu 

eigin landi vegna þess að stofnanir landsins eru veikar eða vegna þess að landið hefur verið 

undir stjórn annars land. Megin hluti útfluttningstekna jaðarlanda felst í sölu hrávörur til 

kjarna landa. Jaðarlönd ná oft ekki jafnvægi á útflutningstekjum og innflutnings kostnaði. Þar 

sem hrávörur eru oft lítið unnar eru þær einnig misverðmætar og standa útflutningstekjur af 

þeim oft ekki undir kostnaðinum af innflutningi af verðmætari vörum.
46

 

 Samkvæmt Wallerstein getur kapítalismi ekki lifað af án nokkuð frjáls markaðar. 

Kapítalismi þarf ekki algerlega frjálsan markað heldur dafnar best í mörkuðum sem eru að 

hluta til frjálsir. Í alveg frjálsum mörkuðum hefði fólk betri upplýsingar til að semja um verð 

og laun sem myndi skapa minni tekjur fyrir atvinnueigendur. Almennt er fjármagn og 

tækjaeign álitin rétthærri heldur en vinnuframlag í kapítalísku kerfi. Kapítalismi þarfnast 

uppsöfnunar fjármagns, það að penning sé fjárfest í þeim tilgangi að skapa meira fé. Hafa ber 

hinsvegar í huga að það er einkum tvennt sem gerir mönnum kleift að framleiða mikið af 

gæðum, annað er verkaskipting og hitt er uppsöfnun fjármagns.
47

 

                                                      
43 Immanuel M. Wallerstein,World-system Analysis:An Introduction,3.útg., 30. 
44 Immanuel M. Wallerstein,World-system Analysis:An Introduction,3.útg., 18. 
45 Immanuel Wallerstein, ,,Dependence in an Interdependent World: The Limited Possibilities of Transformation within the 

Capitalist World Economy“, African Studies Review tbl.17, 1974), 9. 
46 Immanuel M. Wallerstein,World-system Analysis:An Introduction,3.útg., 18. 
47 Immanuel M. Wallerstein,World-system Analysis:An Introduction,3.útg., 25. 
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2 Mælikvarðar/Aðferðir 

Í þessum kafla verður umfjöllun um þá mælikvarða sem stuðst er við í greiningu á tilvikshluta 

ritgerðarinnar. Notast verður við algild fátæktaramörk, hagvöxt og Gini-stuðulinn.  

2.1 Algild fátæktarmörk 

Algengast er að tengja fátækt við skort á efnislegum gæðum, einkum að mati og húsaskjóli 

vegna ónógra tekna. Almennt gildir að eftir því ríkari sem lönd eru, er hærra fátæktarmarka 

viðmið í landinu. Til að mæla fátækt í þróunarlöndum og til að geta gert samanburð milli 

landa nota alþjóðastofnanir gjarnan algild fátæktarmörk (e. absolute poverty) sem 

mælikvarða.
48

 

Á Vesturlöndum hefur þó verið vinsælla að notast við afstæð fátæktarmörk (e. relative 

poverty line) til mælingar á fátækt innanlands. Þegar notast er við afstæð fátæktarmörk er fólk 

skilgreint sem fátækt ef tekjur þess fara undir ákveðið tekjuhlutfall sérstaks viðmiðunarhóps, 

oftast miðjuhópsins. Því er skipting gæða meira tekinn inn í afstæð fátæktarmörk en í 

algildum fátæktarmörkum. Hins vegar skiptir dreifing gæðanna ekki máli í algildum fátæktar–

mörkum, heldur eru þau einungis mælikvarði á hvort fólk hafi nægar tekjur til að lifa af.
 49

 

Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint algilda fátækt sem skort á nauðsynjum. Fátækt 

getur falist í skorti á matvælaum, hreinu drykkjarvatni, hreinlætisaðstöðu, heilsu, húsaskjól, 

menntun eða aðgangi að upplýsingum. Algild fátækt veltur ekki aðeins á tekjum heldur einnig 

á hvort fólk hafi aðgang að þjónustu.
50

 Frá árinu 2005 hefur verið miðað við að fólk hafi 1,25 

bandarískan dollara til framfærslu til að lenda ekki undir algildum fátæktarmörkum en 

reglulega þarf að uppfæra viðmiðið vegna verðbólgu í heiminum. Sem dæmi má nefna að 

1.25 bandarískur dollari miðað við verðlagið í dag samsvarar 1 bandarískum dollar á 

verðlaginu sem var í Bandaríkjunum 1996.
51

 

2.2 Hagvöxtur 

Til þess að skilja í hverju hugtakið ,,hagvöxtur“ felst þurfum við fyrst að skoða hugtakið 

,,verg landsframleiðsla”. Verg landsframleiðsla er markaðsvirði allrar tilbúnar vöru og 

þjónustu sem framleidd er í landi, þannig eru eigur og tekjur erlendra ríkisborgara eru 

reiknaðar með í verga landsframleiðslu.  Hagvöxtur mælir einfaldlega hvort verg 

                                                      
48 Tatyana P. Soubbotina, Beyond Economic Growth. An Introduction to Sustainable Development 2.útg. 

(Alþjóðabankinn:Washinghton D.C., 2004 ), 33-34. 
49Martin Ravallion o.fl, Dollar a day revisited (Washington DC: Alþjóðabankinn, 2005), 15-16. 
50Sameinuðu þjóðirnar, The Copenhagen Declaration and Programme of Action, World Summit for Social Development, 

(New York:Sameinuðu þjóðirnar, 1995). 
51Martin Ravallion o.fl, Dollar a day revisited (Washington DC: Alþjóðabankinn, 2005), 15-16. 

https://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.worldbank.org%2Fdepweb%2Fbeyond%2Fbeyond.htm&ei=_5F2U9jtCqa50QWowICYCw&usg=AFQjCNGe66Wo19jdT52zZ7B7ivJ3Km_2EQ&bvm=bv.66917471,d.bGE
https://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.worldbank.org%2Fdepweb%2Fbeyond%2Fbeyond.htm&ei=_5F2U9jtCqa50QWowICYCw&usg=AFQjCNGe66Wo19jdT52zZ7B7ivJ3Km_2EQ&bvm=bv.66917471,d.bGE
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landsframleiðsla hafi aukist eða minnkað frá ári til árs og er hagvöxtur er alltaf mældur sem 

prósentutala. Svo dæmi sé tekið þýðir 5% hagvöxtur að framleiðsla hafi aukist frá 100 

miljarða dollara í það að vera 105 miljarðar dollara á einu ári. Þegar rætt er um hagvöxt í 

ákveðnu landi þýðir það að landsframleiðsla er meiri heldur en árið áður.
52

  

Stefna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans gekk, á tímum uppbygginagar og 

aðlögunarstefnunnar, út frá þeirri frjálshyggju kenningu að hagvöxtur dragi úr fátækt. 

Samkvæmt kenningunni eiga þeir sem er umhugað um þá fátæku að leita efitir því að; 1) auka 

hagvöxt, 2) hafa aðhald í ríkisútgjöldum og opna markaði fyrir alþjóðaviðskiptum. Þessar 

aðgerðir munu auka tækifæri og tekjur hinna fátækustu. Aðrir fræðiskólar telja hins vegar að 

það sé ekki nóg að skapa hagvöxt nema þeir fátæku taki þátt í að skapa hagvöxtin og fái 

þannig einnig að njóti ábata af hagvextinum.
53

  

2.3 Tekjudreifing 

Tekjuójöfnuður hefur verið mældur með Gini-stuðlinum. Gini-stuðullinn er alþjóðlega 

viðurkenndur mælikvarði á tekjudreifingu innan og milli landa. Alþjóðabankinn og aðrar 

alþjóðastofnanir hafa gegnum árin reynt eftir bestu getu að samræma mælikvarðann til að 

hægt sé að gera samanburð milli landa Gini-stuðull sem mælist 0 sýnir fullkomna 

jafnskiptingu þannig allir hafa jafnar tekjur. Gini-stuðull sem mælist 1 sýnir hámarks 

misskiptingu þar sem 1% þýðisins hefur allar tekjurnar. Í raunveruleikanum er hvorki 

fullkomin jafnskipting né hámarks misskipting möguleg. Á Vesturlöndum er algengt að Gini-

stuðullinn sé á bilinu 0,25-0,40.
54

 Hár Gini-stuðull getur stuðlað að aukinni fátækt og hindrað 

framfarir í mennta- og heilbrigðiskerfinu.
55

 

2.4 Lífskjaravísitala (HDI) 

Lífskjaravísitalan (e. Human Development Index - HDI) er stuðull sem Sameinuðu þjóðirnar 

nota til að mæla lífskjör mismunandi landa. HDI mælir þrjá þætti félagslegrar þróunar; tekjur, 

menntunarstig og lífslíkur. Tekjur eru reiknaðar út frá kaupmáttarleiðréttum þjóðartekjum á 

mann (PPP$). Menntunarþátturinn inniheldur tvo liði; meðallengd skólagöngu sem stendur að 

baki hverjum íbúa og hver sé að jafnaði væntanleg skólaganga barna. Þriðji þátturinn sem er 

svo reiknaður inn í lífskjaravísitöluna eru lífslíkur fólks. Árið 2013 voru 187 lönd í 

                                                      
52 Þorvaldur Gylfason, Markaðsbúskapur,72. 
53 David Korboe, Jody Williams and Benjamin Addo, Implications of IMF Loans and Conditionalities on the Poor and 

Vulnerable in Ghana, (Accra: ActionAid Ghana, 2010),7. 
54 Tatyana P. Soubbotina, Beyond Economic Growth. An Introduction to Sustainable Development 2.útg. 

(Alþjóðabankinn:Washinghton D.C., 2004 ), 29-30. 
55 Tatyana P. Soubbotina, Beyond Economic Growth. An Introduction to Sustainable Development 2.útg., 31. 
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vísitölunni.
56

 Lífskjaravísitalan er mikilvæg að því leiti að hana er hægt að nota milli 

mismunandi landa. Stuðullinn er mjög einfaldur enda mælir hann bara meðaltal þriggja þátta 

og gefur því ekki ýtarlega mynd af stöðu þjóðfélags. Upptaka stuðulsins var samt 

tímamótaskref því hugsunin á bak við vísitöluna var að víkka út mælingar á þróun frá því að 

mæla einungis efnahagslega þróun í það að taka líka mið af heilsu og menntun fólksins í 

landinu.
57

 

 

                                                      
56United Nations Development Programme. „International Human Development Indicators.“ Countries. 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles (sótt 3. maí. 2014). 
57 UNDP.,,Zambia” Human development report 2013:The Rise of the South The Rise of the South: Human Progress in a 

Diverse World. (New York: UNDP, 2013.), 1-4. 
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3 Stefnupakki  Bretton Woods stofnananna 

Hinar svokölluðu Bretton Woods stofnanir voru stofnsettar í lok seinni heimsstyrjaldar. Þrátt 

fyrir að stofnaninnar hafi tekið stakkaskiptum og jafnvel nafnaskiptum, er enn þann dag í dag 

að ræða um Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, Alþjóðabankann og vettvang samninga (áður General 

Agreement on Trade and Tariffs, eða GATT, og síðar arftakinn World Trade Organization, eða 

WTO). Megin áhersla þessarar ritgerðar er á tvær fyrrnefndu stofnanirnar, AGS og AB en 

GATT umræðuvettnagurinn lýsir frekara ljósi á sögu efnhagsbreytinga í tilviksrannsóknunum.  

Frá upphafi var þessum stofnunum ætlað að koma á stöðugleika í alþjóðlega hagkerfinu og 

koma í veg fyrir alþjóðlegar fjármálakreppur í kjölfar Heimstyrjaldarinnar.
58

 

 Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var upphaflega settur á laggirnar til þess að koma á 

stöðuleika á veikt gengi gjaldmiðla þeirra ríkja sem áttu í erfiðleikum með endurgreiðslu lána.  

Alþjóðabankanum var upphaflega ætlað að greiða fyrir einkaframtaki og endurreisn í Evrópu. 

Auk þess var bankanum ætlað það verk sem hann gegnir einna helst í dag, að veita 

þróunaraðstoð. Til þess að tryggja að þessi markmið næðu fram að ganga var GATT síðan 

ættlað að vinna að samningum milli sem flestra ríkja sem leyfðu frelsun alþjóðamarkaða.
59

 

Bandaríkin voru og eru enn valdamest innann þessara stofnanna en þau hafa 15,85% 

atkvæðisrétt, byggt á því hvað þau eiga stóran hlut í bankanum, þar sem mikilvægustu 

ákvarðanir bankans þurfa samþykki 85% eiganda hlutafjár í bankanum hafa Bandaríkin í raun 

neitunarvald í ákveðnum málum.
60

 Þessi útbreiðsla frjálshyggjunnar og síðar 

nýfrjálhyggjunnar, hjá þessum alþjóðastofnununum hefur oft verið kölluð „The Washington 

Consensus“, sem vísar til þess að þó þær séu alþjóðlegar stofnanir eru þær báðar með aðsetur 

í Washington og undir áhrifum þaðan.
61

 

 Umrót á áttunda áratugnum í alþjóða hagkerfinu olli miklum breytingum á starfsemi 

Bretton Woods stofnananna. Sökum stöðnunar (og á tíðum hnignunar) á alþjóðlegum 

mörkuðum brugðust vestræn ríki við í mótsögn við sjálf sig á ófrjálslyndann hátt. Ein af 

meginn áherslum GATT samstarsvettvangins var að stuðla að því að komið yrði í veg fyrir 

mismunun þróaðra og þróunarlanda. Þessi meginn áhersla var brotin á bak aftur í kjölfar 

stöðnunarinnar á áttunda áratugs síðustu aldar. Þróuðu löndin settu hömlur á innflutning, þá 

einna helst textíls og fatnaðar, frá þróunarlöndum. Þróunarlönd reyndu að afla sér 

                                                      
58Ngaire Woods. „International Political Economy in a Age of Globalization. “Í The Globalization of World Politics, ritstýrt 

af John Baylish, Steve Smith og Patricia Owens, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 244-245. 
59 Ngaire Woods. „International Political Economy in a Age of Globalization. “Í The Globalization of World Politics, 

(Oxford: Oxford University Press, 2008), 244-247. 
60 Alþjóðabankinn (2010), Voting Power Realignment Report”  Wahinghton D.C.: Alþjóðabankinn,2010. 
61 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism.( Oxford:Oxford University Press, 2005),72. 
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hljómgrunns innan Allsherjarþings Sameinuðu Þjóðanna. Þar vissu þau að hvert ríki hefði eitt 

atkvæði ólíkt Bretton Woods stofnananna þar sem ríki hafa ítök í takt við fjárhagslegt framlag 

sitt.
62

     

 Kröfur vanþróuðu ríkjanna fólu í sér gagngerar breytingar á alþjóða fjármálakerfinu 

sem afrakstur GATT samstarfsins hafði sýnt fram á að var ekki að virka fyrir alla. 

Þróunarlöndin sóttust eftir auknu umboði innan fjármálstofnananna, regluvæðingu erlendra 

fjárfestinga, auk annarra atriða sem öll myndu stuðla að efnahagslegu sjálfstæði og réttlátara 

fjármálakerfi. Þessu kalli eftir hjálp náðist ekki svarað af samúðarfullum ríkisstjórnum 

Vesturlanda í tæka tíð, það er að segja áður en nýfjrálshyggja hóf innreið sína í stjórnmál 

Vesturlanda í byrjun níunda áratugarins. Í kjölfar þessara ryskinga milli þróðara og þróunar 

landa dettur GATT út úr sögunni en er í sjálfu sér breytt í WTO í lok síðustu aldar.
63

  

 Ólíkt kröfum þrónuarlandanna leiddu hagfræðinálganir nýfrjálshyggjumanna heima 

fyrir á Vesturlöndum til töluverðra breytinga á starfsemi alþjóða fjármálastofnananna. Minni 

ríkisafskipti þýddi að hlutverk AB sem endurreisnarsjóður Evrópu eftir stríð var úr sögunni. 

Eins og áður var komið inn á stóð þróunaraðstoð upp úr sem aðal verkefni bankans. 

Skuldakreppan 1979 kom í kjölfar nýu hagfræðinálgana Vesturlandanna og koma harkalega 

niður á þróunarlöndunum sem mörg hver voru mikið skuldsett að tilstuðlan AGS og AB. Að 

tilskipan valdamestu þjóða innan AGS fékk sjóðurinn því þá nýju stefnu sjá til þess að koma í 

veg fyrir að þróunar löndin stæðu í skilum við lánadrottna sína.  Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

og Alþjóðabankinn hafa alla tíð síðan stuðlað að því að koma áherslum nýfrjálshyggjunnar á 

laggirnar í alþjóðakerfinu.
64,65

 

3.1 Uppbyggingar- og aðlögunarstefnan (SAP) 

Þannig var það hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar sem lá á bak við uppbyggingar- og 

aðlögunarstefnu (e. structural adjustment programs - SAP) Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á síðari 

hluta áttunda áratugarins, sem fól í sér meira frelsi í viðskiptum milli landa. Inn í þessi ferli 

gengu mjög skuldsett þróunarlönd sem tóku við lánum frá AGS og AB. Sjóðurinn setti 

skilyrði eins og til dæmis að ríki þyrftu að opna fyrir frjáls viðskipti, koma á aðlaðandi 

skattaumhverfi fyrir erlenda fjárfesta, minnka umfang ríkisreksturs svo sem útgjöld til 

                                                      
62 Ngaire Woods. „International Political Economy in a Age of Globalization. “Í The Globalization of World Politics, 
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velferðarkerfisins, og hafa starfandi sjálfstæðan seðlabanka til að stjórna verðbólgu.
66,67

 

Uppbyggingar- og aðlögunarstefnan eða SAP er þannig stefna sem Alþjóðabankinn og 

Alþjóðagjaldeyrisstofnunin hafa notað í samstarfi sínu við þróunarlönd. Lönd sem vilja taka 

ný lán eða fá betri vexti á eldri lán verða að uppfylla ákveðinn skilyrði. Opinbert markmið 

uppbyggingar- og aðlögunarstefnunnar er að auka hagvöxt og tekjur fyrir ríkissjóði 

samstarfslandanna. Útrýming fátæktar hefur verið helsta markmið stefnunnar síðan á áttunda 

áratugnum. Uppbyggingar- og aðlögunarstefnan hefur verið gagnrýnd fyrir að gagnast ekki 

þróunarlöndum.
68

  

 Megin markmið stefnunnar ásamt aðgerðum sem er oft farið í til að ná fram 

markmiðunum eru eins og hér birtist: 

1. Draga úr skuldahalla ríkissjóðs. Framkvæmd með aðhaldi í ríkisfjármálum og 

niðurskurði í ríkisútgjöldum, til dæmis á ríkisstyrkjum. 

2. Bæta efnahagslega samkeppnishæfni ríkjanna. Framkvæmd með því að leggja 

áherslu á framleiðslu til beins útflutnings og gengisfellingar til að auka útflutning. 

Áherslu á einkavæðingu og skilvirkari nýtingu á auðlindum með því að draga úr 

ríkisrekstri á framleiðslufyrirtækjum og flytja starfsemi margra ríkisrekna 

þjónustufyrirtækja yfir í einkageirann. 

3. Laða að og tryggja erlenda fjárfestingu. Framkvæmd með því að bæta stöðu 

erlendra fjárfesta í lagalegum skilningi og .með því að opna hlutabréfamarkaði fyrir 

erlendri fjárfestingu. 

4. Frelsa markaðinn. Framkvæmd meðal annars með því að afnema; verndartolla, 

verðstjórnun (e.control price) og útflutningshömlur. 

5. Bæta stjórnarfar og verjast spillingu.
69,70

 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur  með tíu megin markmiðum sínum þannig aðhyllts stefnu 

nýfrjálshyggjunnar sem vill takmarka ríkisútgjöld (e. fisical constraint). Þannig hafa AGS og 

AB í anda nýfrjálshyggju krafist þess að ríkisútgjöld séu skorin niður til að koma í veg fyrir 

ríkishalla og skuldasöfnun til þess að hægt verði að lækka skatta á einstaklinga og fyrirtæki.
71
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4 Afríka 

Lönd í Afríku sem áður höfðu verið nýlendur en hófu flest hver að fá sjálfstæði um miðja 

tuttugustu  öldina. Á þessum tíma  voru flest öll Afríku-ríki mjög illa búin undir sjálfstæði, 

það vantaði innviði í löndin. Í mörgum löndum upphófst uppgjör við fyrra þjóðskipulag, 

valdabarátta ríkti milli ættbálka og gömlu nýlendustjórnirnar reyndu hvað þær gátu að halda 

ítökum sínum í löndunum.
72

 

Mörg Afríku ríki undir stjórn þjóðernis-þróunarsinna (e. national-developmentalists) 

gerðu hvað þeir gátu til að efla velferðarkerfi ríkja sinna. Oft voru þó styrkir til 

velferðarkerfisins umfram fjármagnsgetu ríkjanna. Verð á afrískum afurðum var nokkuð hátt  

stuttu eftir sjálfstæðistímabilið en eftir það hnignaði hins vegar efnahag Afríku stöðugt. Þegar 

hins svokallaða „þriðja skuldakreppa“ skall á 1992 skulduðu Afríku-ríki litla 235 milljarða 

Bandaríkjadala og höfðu skuldir þeirra þrefaldast frá því sem þær voru fyrir 1950. 

Skuldasöfnun ríkja í Afríku má að hluta til rekja til verðfalls á afrískum vörum. Áður en 

níundi áratugurinn var úti höfðu 29 skuldsett Afríku ríki leitað á náðir AGS og höfðu neyðst 

til að fara eftir skilyrðum SAP. Gana og Sambía voru tvö þeirra landa sem tóku upp SAP. Þar 

var kunnugleg áhersla á afnám reglna, einkavæðingu og frjálsan markað. SAP lagði meiri 

áherslu á útflutning náttúruauðlinda og einsleita uppskeru (e. monoculture crops) heldur en 

áherslu á útflutning hefðbundnar landbúnaðarvörur.
73
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5 Gana 

Gana hefur oft verið tekið sem dæmi um velgengni SAP stefnunnar.
74

 Lýðveldið Gana er ríki 

í Vestur-Afríku sem þekur 238.540 ferkílómetra. Í Gana búa yfir 20 milljónir íbúa og verg 

þjóðarframleiðsla á hvern íbúa á ári er um 150.000 íslenskar krónur (1,400$).
75

 Portúgalar 

hófu verslun við landið á 15.öld og þekktu Evrópumenn landið þá undir nafninu Gullströndin 

vegna þess að þar var gnægð gulls að hafa.
76

 Árið 1874 hófu Bretar að leggja landið undir sig 

með hervaldi. Gana varð fyrsta síðan breska nýlendan sunnan Sahara til að öðlast sjálfstæði 

árið 1957
77

. Hlutfall þeirra sem starfa við landbúnað í Gana er hátt, líkt og í öðrum 

þróunarlöndum. Í tilfelli Gana er um 50% íbúanna sem vinna í landbúnaðar tengd störf sem 

skila um 30% af vergri landsframleiðslu Gana Sá atvinnuvegur sem stendur nú fyrir næst 

hæsta hlutfall vergrar landframleiðslu eða um 25%, er námuiðnaðurinn.
78,79

 Suður-Afríka 

hefur löngum verið stærsti framleiðandi gulls í Afríku en þrátt fyrir smæð sína situr Gana í 

sæti númer tvö.  Fyrir ganverska þjóðarbúskapinn skiptir námuiðnaðurinn því einnig miklu 

máli en um 10% tekna ríkisins koma þaðan. Hins vegar er námuiðnaðurinn ekki mjög 

atvinnuskapandi og aðeins 1% vinnuafls Gana vinnur í formlegum námugreftri.
80

 

5.1 Gana fyrst eftir sjálfstæði 

Þegar Gana fékk sjálfstæði var það ríkt land miðað við önnur þróunarlönd og miklar vonir 

voru bundnar við að það mundi vísa veginn fyrir önnur Afríku-ríki. Fyrsti forseti landsins hét 

Kwame Nkrumah og hann var þjóðernis- og þróunarsinni. Stjórnmalaflokkurinn sem 

Nkrumah tilheyrði hét CPP (e. The Convention Peoples' Party ). Nkrumah hafði efasemdir um 

vestrænan kapítalisma og vildi vernda nýtilkomin innlendan iðnað gegn erlendri samkeppni 

og einangraði því Gana efnahagslega.
81

 

Fyrst eftir sjálfstæði naut Gana um tíma hagvaxtar, ríkið átti verulegan gjaldeyrisforða 

og hafði nokkuð skilvirka opinbera stjórnsýslu til að standa undir hagvexti. Stjórnvöld styrktu 

félagskerfið með því að gera mennta- og heilbrigðiskerfið gjaldfrjálst. Stjórnvöld notuðu 

hagvöxtinn sem var í landinu til að; byggja ný hús, fjölga störfum, lengja skólagöngu og til að 
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endurbæta heilbrigðiskerfið. Einnig fóru stjórnvöld í framkvæmdir til að koma á iðnvæðingu.  

Leiðtogi ríkisins Nkrumah varð öfundaður út um allan heim af velgengni Gana.
82

 

Brátt hvarf hagvöxturinn eins dögg fyrir sólu. Rýrnun á heimsmarkaðsvirði kakós varð til þess 

að ástandið í Gana versnaði til muna. Efnahagurinn byggðist aðallega á kakóútflutningi og var 

Gana var með flest egg sín í sömu körfu og því afar viðkvæmt fyrir verðsveiflum á þessari 

tilteknu hrávöru.
83

 

5.2 Gana hefur samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn  

Samband Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Gana byrjaði eftir að Nkrumah hafði verið komið frá 

völdum. Gana leitaði til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um lán 1966 og var landið þá þegar 

samþykkt sem lánshafi. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn krafðist í staðinn að skorið yrði niður í 

ríkisútgjöldum til að geta barist við verðbólgu því hún hafði þanist út. Verðbólgan hafði 

þannig farið frá því að vera 0,98% árið 1964 í að vera 26,4% árið 1965.
84

 Á árunum 1966-

1983 tóku nokkrar herstjórnir við völdum í Gana. Flugherforinginn Rawlings komist til valda 

í Gana árið 1981 og átti eftir að halda þeim völdum allt þar til í kosningunum árið 2000.
85

 

Gana hefur þrívegis leitað á náðir AGS. Samstarf þeirra stóð yfir á tímabilinu 1966-1972, 

1983 til 2006 og svo hófst það aftur árið 2008 og stendur enn yfir.
86

 

5.3 Uppbyggingar- og  aðlögunarstefnan 

Uppbygginga- og aðlögunarstefnan var innleidd í Gana í stjórnartíð Jerry Rawlings. 

Upphaflega hafði flokkur Rawlings gefið sig út fyrir að vilja meiri efnahagslegan jöfnuð og 

naut pólitísks umboðs þess hluta þjóðarinnar sem hafði lágar tekjur. Þessar lágstéttir voru 

hópar eins og námsmenn og stéttarfélagsmeðlimir. Sá einkennandi atburður fyrir ganversk 

stjórnmál gerðist hins vegar að stjórn Rawlings sneri baki við þeirri stefnu að leggja áherslu á 

jöfnuð og tók upp þá efnahagstefnu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn lögðu 

fram, til að koma efnahagnum aftur á réttan kjöl. Ein af ástæðum þess að Rawling ákvað að 

gefast upp á þjóðernislegri afstöðu sinni og hefja samskipti við AGS var að hann sá hversu illa 

gjaldeyrisforði Gana var staddur. Hann gekkst við að fylgja eftir skilyrðum AGS og fella 

gengið en slæm staða gjaldeyrisforða Gana var þegar farin að leiða til þess að verð á 
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innfluttum vörum var hærra en opinbert gengi sagði til um.
87

 

Fyrstu fjögur árin í stjórnartíð Rawlings var í framkvæmd ERP ferlið (Economic 

Recovery Program), fyrir tilstuðlan AB og AGS, sem var undanfari SAP stefnunnar. ERP 

ferlið fól í sér að draga úr skuldum og bæta stöðu Gana í heimsviðskiptum, SAP kom svo í 

kjölfarið og byggðist að hluta til á ERP stefnunni. Gana tók upp uppbyggingar- og 

aðlögunarstefnuna árið 1986. Lánastofnanir og alþjóðleg fyrirtæki juku áhrif sín undir 

uppbyggingar og aðlögunarstefnunni, sérstaklega í geirum eins og námuiðnaði.
88

 

 Efnahagsleg markmið Rawlings samræmdust hugmyndum frjálshyggjunnar að 

umbreyta þyrfti hinu opinbera kerfi í öflugt atvinnulíf með því að einkavæða það sem áður 

hafði verið ríkisrekin fyrirtæki. Þessari aðgerð var ætlað að skapa þúsundir nýrra starfa, 

hækka tekjur og auka streymi erlendra fjárfestra til landsins og í kjölfarið voru 48 

ríkisfyrirtæki seld á  árunum 1993-1997.
89,90

 

 Helsta gagnrýnin á þessa stefnu í Gana var að of lítil framlög voru hins vegar sett í 

heilbrigðiskerfið, menntakerfið og landbúnaðarmál. Þvert á tilætlanir Rawlings og alþjóðlegra 

aðstoðarstofnana hans leiddi nýja stefnan til þess að atvinnuleysi jókst um 36,2% á árunum 

1983-2006. Laun fólks á vinnumarkaði hækkuðu hins vegar mikið á árunum.
91

 Auk þess að 

lækka verulega útgjöld til velferðarkerfisins og draga úr matarstyrkjum, lækkaði ríkisstjórnin 

einnig tolla á innflutning og afregluvæddi bankakerfið í Gana. Verðbólga minnkað vissulega 

mikið, var yfir 100% í byrjun 1980 en var komin niður í um 30% í lok fyrsta áratugar 21. 

aldar.
92

  

5.3.1 Einkavæðing gullnáma  

Vegna þrýstings frá AGS fór Gana að einkavæða gulliðnaðinn á níunda áratug síðustu aldar.
93

 

Einkavæðing gullnáma í Gana ásamt verulegum skattaafsláttum fyrir væntanlega fjárfesta 

hafa, gert það sem AGS lagði upp með, laðað að einkafjárfestingu. Í kjölfar þessara 

einkavæðinga markmiða hefur gullnámuiðnaðurinn í Gana gengið í gegnum miklar breytingar 

síðan um miðjan níunda áratug tuttugustu aldar. Bein erlend fjárfesting fyrir um fimm 

milljarða dollara hefur flætt inn í Gana í gegnum gulliðnaðinn, það er meiri fjárfesting en í 
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öllum öðrum atvinnugeirum í Gana samanlagt.
94

 

 Ríkistjórn Gana seldi árið 1994 hlut í gullvinnslufyrirtækinu Ashanti Golfields 

company, til breska stórfyrirtækisins Anglo American. Salan snerist um 25% hlut ganverska 

ríkisins í fyrirtækinu og var hlutur ríkisins, eftir söluna, kominn niður í 30%.
95

 Árið 2004 var 

Ashanti Golfields Company sameinað AngloGold og var þá fyrirtækið AngloGold Ashanti 

stofnað en það er í dag nærst stærsti gullframleiðandi heims og skilaði hagnaði upp á 924 

milljónir dollara árið 2012.
96

 

 Alþjóðabankinn áætlaði að gullframleiðsla hafi áttfaldast í Gana á síðustu árum, frá 

því að vera 8,5 tonnum árið 1985, upp í að vera 66,2 tonn árið 2001.
97

 Þegar allt útstreymi 

fjármagns hefur verið tekið með inn í viðskiptajöfnuð (e. net foreign exchange) eru tekjurnar 

af gulliðnaði Gana hins vegar aðeins hógvær tala. Það kemur því ekki á óvart að skýrsla 

Alþjóðabankans segir að heimamenn á svæðinu finni ekki fyrir hagvexti eða bættri 

samfélagsþjónustu á svæðinu í kjölfar meiri umsvifa námuiðnaðarins. Eins og áður hefur 

komið fram hefur námuiðnaðurinn heldur ekki skapað mörg störf almenning í landinu.
98

 

5.3.2 Ríkissjóður  

Ríkisjóður Gana hefur gegnum árin tapað tekjum á þrenna vegu  með einkavæðingu 

gullnámuiðnaðarins. Í fyrsta lagi hafa skattar á námuvinnslufyrirtæki verið lágir en almennt 

eru fyrirtækjaskattar 25%. Nokkur svæði í Gana eru skattaparadísir en fyrirtæki sem starfa 

innan skattaparadísa þurfa ekki að borga skatta. Í samráði við AGS var þessum skattlágu 

svæðum komið á í Gana með löggjöf ganverska þingsins frá 1995 sem kallast ,, The Free 

Zone act”. Fyrirtæki fá undanþágur frá skatti í allt að 10 ár og þar eftir er skattahlutfallið af 

tekjum þeirra einugis 8%.
99

 

Lög frá 2006 segja hinsvegar til um að námufyrirtæki þurfi aðeins að borga 3%-6% 

þóknun fyrir afnot af réttindum á auðlindum. Ekkert dæmi er um að í Gana hafi fyrirtæki þó 

borgað meira en 3% þóknun. Gana missti því af 388 milljónum dollara á árunum 1990-2007 

miða við ef fyrirtæki hefðu greitt 6% þóknun.
100

 Þar að auki hefur erlendum fyrirtækjum verið 

gefnar undanþágur og skattaafslættir frá ýmsum reglum að frumkvæði Alþjóðabankans og 

Alþjóða-gjaldeyrissjóðsins. Þessir skattaafslættir eru samkvæmt nýfrjálshyggju hugmyndum 

                                                      
94 James Ferguson, Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order, 36. 
95 Geoge J. Coakley, „The Mineral Industry of Ghana“. Í Minerals Yearbook, Area Reports: International 2000, Africa and 

the Middle East. 3.útg, ritstýrt af Geoge J. Coakley og  Phillip M. Mobbs, ( Reston: Geological Survey, 2002), 1.  
96 AngloGold Ashanti.,,AngloGold annual earnings of $924m, second-highest ever” http://www.anglogold.com/ 

/Press/2013/AngloGold_Annual_Earnings.htm (sótt 14.maí 2014). 
97Alþjóðabankinn, Project Performance Assestment Report no 26197:Ghana. (Washinghton D.C.: Alþjóðabankinn, 1.júlí 

2003), 2. 
98Alþjóðabankinn, Project Performance Assestment Report no 26197:Ghana. (Washinghton D.C.: Alþjóðabankinn, 1.júlí 

2003), 21-23. 
99 KPMG, Doing business in Ghana, (Accra:KPMG, 2012), 42-45. 
100 David Korboe, Jody Williams and Benjamin Addo, Implications of IMF Loans and Conditionalities on the Poor and 

Vulnerable in Ghana, (Accra: ActionAid Ghana, 2010), 9. 

http://en.wikipedia.org/wiki/AngloGold
http://en.wikipedia.org/wiki/AngloGold_Ashanti
http://www.anglogold.com/%20/Press/2013/AngloGold_Annual_Earnings.htm
http://www.anglogold.com/%20/Press/2013/AngloGold_Annual_Earnings.htm


  

30 

rökstuddir með því að þeir tryggi erlenda fjárfestingu. Þessir tilteknu skattaafslættir í Gana 

hafa laðað að fjölda erlendra námufyrirtækja frá Ástralíu, Kanada, Hollandi, Bandaríkjunum 

og Bretlandi. 
101

 Gana er þó ekki einsdæmi þar sem AB hefur komið svipuðum 

skattaafsláttum að í mörgum afrískum löndum. Í þriðja lagi reyna alþjóðleg fyrirtæki oft að 

komast hjá sköttum með skattsvikum og fölsun reikningsgerðar.
102

 

5.3.3 Gjaldeyrisfelling 

Gjaldmiðill Gana „Cedi“ var felldur um 58% á móti bandaríska dollaranum, þetta var 

framkvæmt í stigum milli 1986 og 1991.
103

 Útflytjendur græddu á gengisfellingunni þar sem 

útflutningur eykst með gengisfellingu. Aftur á móti hækkar verð á innfluttum vörum með 

gengisfellingu þannig að innflytjendur tapa. Útflytjendur hagnast einnig á því að 

launakostnaður miðað við útflutningstekjur lækkar. Kaupmáttur rýrnaði töluvert hjá 

lágtekjufólki í Gana vegna gengisfellingarinnar.
104

 Undir uppbyggingar- og 

aðlögunarstefnunni vænkaðist hagur margra ganverskra útflytjenda á hrávörum þar sem 

hlutfall hagnaðar af rekstrartekjum fyrirtækja jókst töluvert. Aðgerðir ríkisins skullu 

sérstaklega hart á fólki í þéttbýli þegar laun hækkuðu ekki jafnt við hækkun verðs á 

innfluttum vörum. Þeir sem græddu helst á gengisfellingu gjaldmiðilsins voru stórir 

landeigendur og erlendir fjárfestar sem fengust við framleiðslu á kakó og skógræktun, eða 

gull-námuvinnslu.
105

 Bændur sem framleiddu kakó græddu því og stórir landeigendur græddu 

mun meira en smábændur. Uppbyggingar- og aðlögunarstefnan hjálpaði hins vegar ekki 

sérstaklega konum og landlausum verkamönnum. Helstu sigurvegarar stefnunnar voru stórir 

innlendir og erlendir kapítalistar sem fjárfestu í útflutningsiðnaði eins og gullnámum, 

timburiðnaði og öðrum fjármagnsfrekum hrávöru-iðnaði.
106

 

5.3.4 Niðurskurður á styrkjum  og afnám verndartolla 

Landbúnaður missti spón úr aski sínum í aðhaldsaðgerðum sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

fyrirskipaði. Rískisstyrkir voru skornir niður árið 1988 en þeirra á meðal voru niðurgreiðslur á 

áburði sem voru lækkaðar frá því að 66% væri niðurgreidd fyrir niðurskurð í það að einungis 

45% væri niðurgreidd eftir. Styrkirnir héldu síðan áfram að lækka út áratuginn og var 15% af 
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verði áburðs niðurgreidd árið 1989.
107

 Þetta olli því að að margir bændur sáu ekki lengur fram 

á að geta haft lífsviðurværi af landbúnaði. Þar að auki misstu margir smá kaupmenn og 

handverksmenn atvinnuna sökum niðurfellingu tolla sem gerði þá ósamkepnishæfa við 

erlenda innflytjendur. Ekki kom nóg af erlendri fjárfestingu inn í starfsgeira, sem skapa mörg 

störf eins og ferðamannaiðnað, landbúnað og framleiðsluiðnað (e. manufacturing industry). 

Auk niðurskurðar á ríkisstyrkjum til bænda var opinberum starfsmönnum einnig fækkaði.
108

 

5.3.5 Atvinna  

Stjórnvöld í Gana fylgdu eftir lánsskilyrðum AGS og hófu því hófu niðurskurð í ríkisrekstri 

og fækkuðu reglugerðum. Meðal þeirra reglna sem voru teknar úr gildi voru reglur um 

vinnumarkaðinn sem kváðu á um almenn réttindi launþega.
109

 Frá 1987 var sameiginlegt 

markmið Alþjóðagjaleyrissjóðsins, Alþjóðabankans og ríkistjórnar Gana að segja uppp 

12.000 opinberum starfsmönnum á ári yfir fimm ára tímabil 1987-1992. Á þessu fimm ára 

tímabili var því 60.000 opinberum starfsmönnum sagt upp.
110

 

Í Gana fækkaði einnig starfsfólki á hinum formlega vinnumarkaði mikið. Munur á 

milli hins formlega markaðar og hins óformlega markaðar felst í því að ríkið setur reglur og 

hefur  eftirlit með formlega markaðinum en nær ekki að fylgjast á nokkurn hátt með hinum 

óformlega. Laun og vinnuaðstaða eru yfirleitt verri í óformlega geiranum þar sem starfsöryggi 

og vinnulöggjöf er ekki undir eftirliti.
111

 Áður umræddur niðurskurður í ríkisrekstri fækkaði 

starfsmönnum í formlega geiranum úr því að vera 18% fólks á atvinnumarkaðinum 1987 í það 

að vera 14 % árið 1999. Árið 2007 var  hlutur starfsmanna í formlega geiranum sokkinn niður 

í 10%.
112

     

Atvinnuleysi er almennt lágt í þróunarlöndum í alþjóðlegum samanburði þar sem 

enginn hefur efni á því að vera lengi atvinnulaus því aðeins lítill hluti fólks á 

vinnumarkaðinum á rétt á bótum frá félagslega tryggingarkerfinu í Gana. Þeir sem vinna á 

óformlega vinnumarkaðinum falla ekki undir almannatryggingakerfi, fá ekki 

atvinnuleysisbætur, hafa ekki aðgang að lífeyrissjóðum og svo framvegis.
113

 Ekki voru margir 
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atvinnulausir lengi þó þeir hefðu misst vinnu sína hjá hinu opinbera í Gana. Margir þeirra sem 

misstu vinnuna færðu sig yfir á óformlega vinnumarkaðinn. Óformlegi vinnumarkaðurinn 

inniheldur til dæmis ólaunaða vinnu í fjölskyldufyrirtæki eða eigin fyrirtæki. Margir sem 

misstu vinnuna áttu þann úrslitakost einan að snúa aftur til gamla þorpsins síns og fá þar 

útdeildu landi. Landbúnaður í Gana er þannig oft eina atvinnan sem aðgengileg er fyrir fólk ef 

allt annað hefur brugðist og neyðist það því einfaldlega  til þess að hefja sjálfsþurftarbúskap. 

Vissulega er það áhyggjuefni að af þeim sem var sagt upp og starfa sem bændur í dag fá 

almennt lægri laun en þeir sem störfuðu sem bændur fyrir.
114

      

 Á sama tíma og ríkti hagvöxtur í Gana hafði fjöldi atvinnulausra vaxið verulega. 

Atvinnuleysi árið 1987 var undir 2% en fór vaxandi til ársins 2002.
115

 Árið 1991 hafði 

atvinnuleysi aukist lítilega, vegna uppsagna á opinberum starfsmönnum, og var 3,6%.
116

 

Atvinnuleysi varð sífellt meira út áratuginn og náði hámarki og var yfir 10% í lok níunda 

áratugarins.
117

 Atvinnulausir og fólk í hlutastarfi varð verr sett en áður auk þess sem færri 

börn voru skráð í skóla vegna gjaldtöku í skóla og heilbrigði barna versnaði vegna upptöku 

heimsóknargjalds í heilbrigðiskerfinu. Árið 1980 voru 80% barna í skóla, Árið 1988 hafði 

skólasókn barna lækkað niður í 73% og 66,8% barna í Gana voru í skóla á tíunda 

áratugnum.
118

 

Neikvæðar afleiðingar innleiðingu stefnu AGS hafa fylgismenn 

nýfrjálshyggjustefnunnar oft viljað útskýra með þeim rökum að það taki fólk tíma að finna 

nýja vinnu þegar færsla á sér stað á opinberum störfum til einkageirans.
119

 

Raunveruleikinn er hins vegar sá að margir þeirra sem héldu vinnu sinni, eða fundu aðra, afla 

samt undir tveim dollurum á dag.
120
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5.4 Gini-stuðullinn í Gana 

 

 

Mynd 1 Gini-stuðullinn í Gana 1988-2006 

Heimild: Alþjóðabankinn (2014) 

 

Gini-stuðullinn í Gana hefur vaxið með hverju ári síðan mælingar hófust 1988 (sjá mynd 1). 

Samkvæmt mælingum Alþjóðabankans hefur Gini-stuðullinn farið úr því að vera 0, 35 árið 

1988 í það að vera 0, 43 árið 2006. Könnun á lífsskilyrðum Ganverja, gerð af tölfræðistofnun 

ganverska fjármálaráðneytisins sýnir hins vegar enn dekkri mynd. Þær tölur segja að Gini-

stuðullinn hafi rokkað frá því að vera 0,48 árið 1992 í að vera 0,60 árið 1999, og þar með 

Gana skipað sér á bekk með þeim löndum þar sem ójöfnuður í tekjuskiptingu er hvað mestur. 

Fátækt í Gana er samkvæmt þessum tölum enn mjög útbreidd.
121

 

5.5 Algild fátækt í Gana 

Algild fátækt hefur dregist saman í Gana frá innleiðingu frjáls markaðar (sjá mynd 2). Árið 

1988 bjuggu 50,6% landsmanna í Gana við algilda fátækt. Samkvæmt nýjustu tölum frá 2006 

hefur tekist að lækka algilda fátækt niður í 28,6%.
122

 Þótt fátækum hafi fækkað á árunum 

1991-1998, fjölgaði fátækum aftur á móti í dreifbýli um 6% eftir innleiðingu uppbyggingar- 
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og aðlögunarstefnunnar. Árið 2006 bjó megin þorri þess fólks, eða um 86%, sem lifðu undir 

fátæktarmörkum í dreifbýli Gana.
123

 Niðurskurður á landbúnaðarstyrkjum og niðurskurður í 

ríkisútgjöldum kom mest niður á viðkvæmum hópum eins og konum, börnum, þá sérstaklega 

þeim sem bjuggu í dreifbýli. Að skera niður styrki til bænda hafði viðamikil áhrif og jók 

algilda fátækt í Gana þar sem niðurskurðurinn hafði bein áhrif á þann mikla fjölda 

landsmanna sem starfaði í landbúnaði.
124

 

 

Mynd 2 Algild fátækt í Gana 1988-2006 

Heimild: Alþjóðabankinn (e.d) 

5.6 HDI 

Lífskjaravísitalan í Gana var 0,391 árið 1980, áður en SAP verður tekin upp. Árið 1990 var 

Gana í sæti 100 af 130 mældum löndum á lífskjaravísitölunni en hún var þá 0,427 fyrir 

Gana.
125

 Lífskjaravísitalan í Gana leitaði síðan í jákvæða átt og fór hækkandi út 10. áratuginn 

og var komin upp í 0,461 árið 2000. Samkvæmt útreikningum lífskjarvísitölunnar er Gana í 

dag í sæti 135 af 187 mældum löndum. Jákvæð þróun var í menntun, meðallengd skólagöngu 

á mann jókst um 3,4 ár og væntanleg skólaganga jókst um 4,1 ár. Árið 2012 var vísitalan í 

Gana 0,558 og þrátt fyrir talsverða bætingu var landið því enn frekar neðarlega, eða í neðri 

fjórðungsmörkum, á listanum í 135 sæti af 187 löndum.
126

 Gana flokkast í næst neðsta 
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flokknum á lífskjaravísitölunni sem kallast miðju þróunarlönd þar var meðal hækkun á HDI 

var 1,37 % á árunum 1980-2012 en í meðal hækkun Gana á sömu árum var 1,1%.
127

 

Þjóðartekjur á mann (e.Gross national income) hækkuðu um 71 %. Lífslíkur hækkuðu um 

11,5 ár á tímabilinu 1980-2000, fóru frá því að vera 53,1 árið 1980 , 58,4 ár 2000, í það að 

vera 64 ár árið 2012.
128

 

5.7 Hagvöxtur 

Mynd 3 Hagvöxtur í Gana 1965-2012 

Heimild: Alþjóðabankinn (e.d) 

 

Eftir innleiðingu SAP árið 1986 hefur hagvöxtur í Gana verið stöðugur, eða um 5% á ári á 

tímabilinu 1983-1991 (sjá mynd 3). Þennan stöðuga hagvöxt má að miklu leyti rekja til 

aukinnar gullframleiðslu í landinu.
129

  

Hagfræðileg greining UNECA (United Nations Economic Commission for Africa) 

segir að til að hagvöxtur minnki fátækt verði atvinnustig í landinu að haldast hátt og nokkuð 

sanngjörn dreifing gæðanna að vera til staðar.
130

  

Fólk sem býr nálægt námunum segist ekki finna neinn merkjanlegan efnahagslegan 

ágóða af nýtingu auðlinda á nálægðum svæðum þar sem það býr. Það að fólk í nágrenni 

námuvinnslu finni ekki neinn merkjanlegan efnhagslegan mun gefur því vísbendingu um að 

aukinn hagvöxtur í landinu skili sér aðeins í fárra hendur en ekki til almennings.
131
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6 Sambía 

Sambía er frekar þéttbýlt land miða við önnur Afríku-ríki. Þar búa um 11 milljónir manna á 

753 þússund ferkílómetra svæði. Sambía er landlukt land og því ekki með aðgang að sjó. 

Auðlindir eins og gull, kopar og kol er að finna í landinu og hefur kopar þar af verið 

mikilvægasta útflutningsvaran í gegnum tíðina. Breska fyrirtækið BSAC (British South 

African Company) tók Sambíu til yfirráða í kringum 1890, þá aðalega til að öðlast þar 

námuréttindi en fyrirtækið hafði verið að stunda verslun í Sambíu um nokkurt skeið. Bresk 

stjórnvöld tóku svo yfir stjórn landsins árið 1923. Þegar Sambía var undir nýlendustjórninni 

máttu aðeins Evrópubúar, samkvæmt lögum, vinna faglærð störf og atvinna Afríkubúa var 

takmörkuð við ófaglærð störf. Árið 1964 voru meðaltekjur evrópsks verkamanns í 

námuiðnaðinum í Sambíu, sjöfaldar meðal tekjur afrísks verkamanns.
132

 Hagkerfið byggist 

enn mikið á landbúnaði. Um 70% starfandi fólks vinnur í landbúnaði. Eftir efnahagsstöðnun í 

kringum 1990, hefur hagvöxtur verið á uppleið á undanförnum árum. Helsta uppspretta 

hagvaxtar hefur verið námuvinnsla, aðallega koparvinnsla. Útflutningur af námuvinslu nemur 

nú um 80% af útflutningstekjum þjóðarbúsins.
133

 

6.1 Sambía fyrst eftir sjálfstæði 

Forrystumaður sjálfstæðisbaráttu Sambíu var Kenneth Kaunda en Sambía fékk sjálfstæði 

1964 undir stjórn flokks hans United National Independence Party. Strax árið 1969 tók 

flokkur Kaunda vinstri beygju í átt að sósíalisma og ríkisvæddi marga iðnaði svo sem 

námuiðnaðinn. Á árunum 1968-1976 stofnuðu sambísk stjórnvöld námufyrirtæki. Ríkisrekin 

fyrirtæki stóðu að baki mestum hluta af þjóðartekjum Sambíu.
134

 Fyrst eftir að landið fékk 

sjálfstæði var hagvöxtur í landinu vegna þess að námufyrirtækin gáfu af sér miklar tekju sem 

skiluðu sér til samfélagsins. Í kjölfar þessa góðæris voru aukin ríkisútgjöld lögð í menntamál, 

heilsugæslu og félagsþjónustu.
135

 Námufyrirtæki veittu starfsfólki sínu húsaskjól, byggðu upp 

skóla, spítala og jafnvel afþreyingarsvæði.
136

  Veikleiki sambíska hagkerfisins var hversu háð 

það var útflutningi á kopar. Á áttunda og níunda áratugnum versnaði útflutningstaða kopars 

og hagkerfið hrundi í kjölfarið. Kaunda gegndi embætti forseta frá 1964 til ársins 1991. Þegar 
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fyrstu lýðræðislegu kosningarnar voru haldnar í Sambíu, árið 1991, hafði Kaunda misst 

vinsældir vegna ásakana um spillingu og vegna efnahagskreppunar sem varð í Sambíu í 

kjölfar hruns á heimsmarkaðsvirði kopars og missti hann við það embætti sitt.
137

 

6.2 Uppbyggingar- og aðlögunarstefnan í Sambíu 

Margir voru vongóðir um að efnahagurinn í Sambíu myndi snúa á betri veg eftir  

stjórnarskiptin 1991 þegar stjórnmálaflokkurinn MMD (Movement for Multiple Democracy) 

náði meirihluta á þinginu. Nýi stjórnarflokkurinn var mun opnari fyrir hugmyndum 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans en Kaunda og sneri frá sósíalískri stefnu hans í 

átt að nýfrjálshyggju. Leiðtogi MMD flokksins var Frederick Chiluba og hann átti eftir að 

leiða flokkinn þar til 2001. Megin stefnumál nýja ríkisstjórnarflokksins voru að ,,frelsa 

markaðinn” og til að endurbyggja efnahaginn voru skattar lækkaðir og hróflað var við 

útgjöldum ríkisins.
138

 

6.2.1 Áhrif verndartolla 

Verndartollar voru lækkaðir í Sambíu á árunum 1992-1993, en sú stefna að draga úr 

verndartollum var samþykkt í samningi ríkisstjórnnar Sambíu og AGS og AB.
139

 Verndartollar 

á innflutning hrávara voru nánast afnumdir en tollar á unnum vörum voru lækkaðir í 15-25 

%.
140

 Mikið af ríkisreknum iðnaði Sambíu var í frjálsu falli á tíunda áratugnum. Ein 

meiginástæðan var einmitt afnám verndartolla sem gerði iðnað viðkvæman fyrir 

samkeppni.
141

 Afleiðing þess að verndartollar voru afnumdir var sú að vefnaðar- og 

fataiðnaðurinn hreinlega hrundi. Ástæða þess var að iðnaðurinn var ekki nógu 

samkeppnishæfur við erlenda framleiðslu, þá aðallega frá Asíu.
142

 Gengisfellinginn sem á 

undan hafði komið gerði það að verkum að innfluttar hrávörur urðu mjög dýrar. Þetta kom 

sérstaklega harkalega niður á vefnaðariðnaði í Sambíu var verulega háður þessum innflutningi 

á grunnefnum og hrávörum. Fólk sem hafði atvinnu af framleiðsluiðnaði fækkaði gífurlega. Á 

sama tíma voru lánsvextir einnig mjög háir en það fældi fólk í Sambíu frá því að fjárfesta í 

iðnaðinum.
143

 Árið 2004 voru aðeins 10 textíl fyrirtæki starfandi af 60 stærstu textíl- 
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fyrirtækjunum sem störfuðu 1991 í Sambíu.
144

 

6.2.2 Atvinna 

Um helmingur starfsfólks í Sambíu vann í námuiðnaðinum fyrir árið 1991. Eftir kosningarnar 

1991, og valdatöku nýrra aðila í ríkisstjórn landsins, misstu um 40% fólks atvinnuna bæði í 

koparnámum og öðrum iðnframleiðslugeirum. Kopariðnaðurinn var í frjálsu falli á níunda 

áratugnum og var seldur á brunaútsölu til erlendra fjárfesta.
145

 Námuvinnsla er orðin mun 

fjármagnsfrekari (e.capital intensive) en áður var, það er að segja námuvinnsla þarf mikla 

fjármögnun til að framleiða vöru og þjónustu, samanborið við hlutfall þess vinnuafls sem 

framleiðsluiðnaður eins og textíliðnaði krefst. Áður fyrr var námuvinnsla oft tengd velferð, 

námufyrirtæki lögðu áherslu á meira en bara hagnað til að merkja var algengt að eitt einstakt 

námufyrirtæki í Sambíu réði um 100.000 heimamenn fyrir tíma einkavæðingarinnar. Nú til 

dags er námuvinnsla fjármagnsfrek og veltur á mun færra starfsfólki, og þá í auknum mæli 

faglærðu starfsfólki (e.highly skilled worker). Oft kemur þetta faglærða starfsfólk erlendis frá, 

á skammtíma sammningum. Ágóða af námuvinnslu má því oft frekar sjá í fjarlægrum 

stórborgum eða hjá stórfyrirtækjum heldur en í nærsamfélaginu í Sambíu.
146

 

6.2.3 Einkavæðing  

Upp úr 1990 hóf ríkisstjórnin viðræður um möguleikann á að einkavæða kopar- 

námuvinnslur, þessi áhersla á einkavæðingu hafði eins og áður hefur komið fram verið 

ráðlögð stefna af hálfu Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá 1993. Eftir 1991 

stefndu stjórnvöld í Sambíu á einkavæðingu en fóru hægt í sakirnar. Árið 1997 var því búið 

að einkavæða 224 ríkisrekin fyrirtæki þar á meðal flestar námur landsins og 

framleiðsluiðnaður.
147

 Ríkisstjórnin í Sambíu hafði þó verið treg til að einkvæða stærstu 

koparnámurnar. Einkavæðing kopar-iðnaðarsins var hins vegar skilyrði fyrir því að Sambía 

fengi skuldarniðurfellingu úr sjóðum uppbyggingar- og aðlögunarstefnunnar (e.structural 

adjustment fund) árið 1999.
148
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Í byrjun áttunda áratugarins var framleiðsla á kopar í Sambíu um 700,000 tonn á ári 

Árið 2000 hafði framleiðsla fallið niður í 260,000 tonn, vegna þess að heimsmarkaðsverð á 

kopar féll og lítil endurfjármögnun var lögð í námuiðnaðinn.
149

 

Námusamstæðu ríkisins (ZCCM) var skipt í hluta og seld til mismunandi fjárfesta árið 2001. 

Áðurnefnt Anglo American, sem á fyrirtæki í mörgum Afríku-ríkjum keypti stærsta hluta 

samstæðunnar. Ríkið hélt eftir einhverjum hluta í samstæðunni og á enn í dag hlut í nokkrum 

námum í gegnum eignarhaldsfélagið ZCCM-Investment Holdings (ZCCM-IH).
150,151

 

6.2.4 Ríkissjóður 

Eins fljótt og einkavæðingu var lokið fór framleiðsla á flug. Árið 2001 var fyrsta árið sem 

framleiðsla jókst síðan í olíukreppunni 1973, sem hafði leikið efnahag Sambíu grátt. 

Heimsmarkaðsverð kopars hefur veriðið rísandi frá 2004 til dagsins í dag.
152

 

Það að einkavæða námurnar hefur þau áhrif að bein tengsl ríkisins og ágóða af sölu 

námuvinnsluvara rofna, ágóði ríkisins er þá bara í gegnum skatta lagða á fyrirtækin. Það var 

alltaf hugsanlegt að fyrirtæki myndu blása nýju lífi í kopariðnaðinn án þess að blása nýju lífi í 

sambískan efnahag. Og sú varð einmitt raunin, að á þennan hátt byrjuðu koparfyrirtæki að 

skila meiri gróða með því að fækka starfsmönnum, lækka laun starfsmanna, koma koparnum í 

verð og koma ágóðanum úr landi án þess að Sambía hagnaðist neitt sértaklega. Þetta hafði að 

hluta til gerst í stáliðnaðinum í Sambíu þannig að lög voru sett sem skylduðu koparfyrirtæki 

til að fjárfesta í Sambíu í fimm ár. Fyrirtækjum ber samt enginn skylda til að hafa 

langtímamarkmið fyrir Sambíu.
153

 

Árið 2005 voru tekjur ríkisins af námuiðnaðinum 75 milljónir Bandaríkja dollara, sem 

var samt bara einn þriðji af framlaginu sem ríkissjóður fékk frá ZCCM árið 1991.
154

 Erlend 

fjárfesting var meiri í nágrannaríkinu Angola þótt þar geisaði stríð, vegna þess að þar gerði 

fólkið í landinu minni kröfur.
155
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6.2.5 Gjaldeyrisfelling 

Gjaldmiðill Sambíu „kwacha“ var felldur um 30% á mót dollaranum 1992.
156

 Eins og áður 

hefur komið fram hefur gengisfelling gjaldmiðils tvennskonar áhrif; aukning útflutnings þar 

sem innlendar vörur verða ódýrari fyrir útlendinga svo eftirspurn eykst og lækkun á virði 

innlendra launa miðað við erlendan gjaldeyri þannig að innfluttar vörur verða dýrari fyrir 

neytendur. Gengisfellingin í Sambíu hefur haft í för með sér ógnvænlegar afleiðingar fyrir 

stóran hluta samfélagsins. Það er vegna þess að alnæmisfaraldurinn hefur verið eitt stærsta 

samfélagsvandamál Sambíu síðan á 9. áratugnum. Þar hefur einn af hverjum sex smitast af 

alnæmi og stór hluti íbúanna sem þarfnast því lyfja.
157

 Í kjölfar gengisfellingarinar hækkaði 

lyfja kostnaður töluvert.
158

  

6.2.6 Niðurskurður  ríkisstyrkja  

Í takt við fyrirætlanir SAP afnam sambíska ríkið allar niðurgreiðslur á matvörum eins og til 

dæmis maís-korni.
159

 Matvöruverð hækkaði umtalsvert í kjölfarið og leiddi til þess að óeirðir 

brutust út meðal óánægðra og hungraðra borgara. Því var hætt við afnám niðurgreiðslna á 

maís til að reyna að koma aftur á stöðugleika í samfélaginu.
160

 Matvöruverð hækkaði samt 

sem áður fyrir fólk í þéttbýlinu en bændur fengu þó greitt eitthvað hærra fyrir vörur sínar. 

Afnám niðurgreiðslna á áburði, kom sér verst fyrir bændur sem bjuggu í afskekktustu 

sveitunum. Einnig voru tekin upp gjöld í heilbrigðis- og menntageiranum.
161,162

 

Verndartollar voru lækkaðir og í kjölfarið varð innlendur iðnaður ekki lengur 

samkeppnishæfur við erlenda markaði. Vefnaðarverksmiðjur nánast hurfu, árið 1991 voru 140 

slíkar verksmiðjur í Sambíu en þær voru orðnar aðeins átta samkvæmt nýjustu tölum.
163
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6.3 Hagvöxtur í Sambíu  

 

Mynd 4 Hagvöxtur í Sambíu 1965-2012 

Heimild: Alþjóðabankinn (2014) 

Hagvöxtur í Sambíu hefur verið stöðugur frá því 2000 (sjá mynd 4) en hann hefur haldist í 

hendur við hækkandi heimsmarkaðsverð á kopar. Hagvöxtur tók mikla dýfu 1994, einmitt 

sökum sveiflna á heimsmarkaðsverði, og fór niður í -8,4% en hefur verið jákvæður síðan 

1999.
164
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6.4 Algild fátæktarmörk í Sambíu 

 

Mynd 5 Hagvöxtur í Sambíu 1965-2012 

Heimild: Alþjóðabankinn (2014) 

 

Þrátt fyrir fyrirheit stjórnvalda í Sambíu og AGS um bættan efnahag með ,,frelsun 

markaðarins“ drógst verg þjóðarframleiðsla í Sambíu saman. Fjöldi fólks sem lifði undir 

fátæktarmörkum hélt því áfram að aukast (sjá mynd 5), eins og vikið verður að síðar.
165

 

 Þegar stjórnmálaflokkurinn MMD tók við stjórnartaumnum í Sambíu árið 1991 lifðu 

61,1% þjóðarinnar undir algildum fátæktarmörkum, sjö árum seinna hafði tekist að draga úr 

fátækt en 1998 var hlutfall fólks sem lifði við fátækt komið niður í 55,7%. Upp úr síðustu 

aldamótum hefur leiðin legið niður á við, því árið 2006 lifðu 68,5% þjóðarinnar á minna en 

1,25 dollurum á dag. Árið 2010 var nýtt met sett, síðan Alþjóðabankinn hóf mælingar, því 

74.5% þjóðarinnar lifðu þá á minna en 1,25 dollurum á dag.
166

 Það ríkir því gífurleg fátækt og 

neyð í Sambíu og meira en helmingur sambískra barna voru vannærð í lok 10.áratugarins.
167

 

 Fyrstu árin eftir innleiðingu SAP var fátækt bæði í þéttbýli og dreifbýli að aukast. 

Hluti af ástæðunni var innleiðing SAP og niðurskurður á matarstyrkjum önnur ástæða var 
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þurrkatímabil í landbúnaði 1991-1992.
168

 SAP lagði enga áherslu á fjárfestingar í landbúnaði. 

Þrátt fyrir að tveir þriðju hlutar vinnuafls stunduðu landbúnað. Landbúnaður í Sambíu var illa 

undirbúinn til að takast á við þurrkatímabil. Árið 1998 voru þó merki um að draga myndi úr 

fátækt, þá var efnahagurinn að byrja að rétta aftur úr kútnum út af auknum útflutningstekjum 

Sambíu af kopar. Heimsmarkaðsvirði kopars hefur verið á uppleið frá síðustu aldamótum en 

ljóst þykir nú að það er ekki að skila sér til fólksins því algild fátækt eykst.
169

  

6.5 Gini Stuðullinn Sambíu 

Mynd 6 Gini-stuðullinn í Sambíu 1993-2006. 

Heimild: Alþjóðabankinn ( e.d) 

 

Gini stuðullinn í Sambíu er hár miðað við alþjóðlegan samanburð en hann var 0,53 árið 1993 

(sjá mynd 6). Nokkrum árum eftir innleiðingu uppbyggingar- og aðlögunarstefnunnar, árið 

1996, var hann kominn niður í 0,49. Má því ætla að ójöfnuður hafi minnkað þegar 

ríkisstarfsmönnum var sagt upp, en þeir höfðu haft hærri laun en fólk á almenna 

vinnumarkaðinum. Samkvæmt nýjustu gögnum Alþjóðabankans árið 2006 var Gini stuðullinn 

aftur á uppleið og var 0,55. Ójöfnuður í skiptingu tekna milli manna hefur því aftur aukist í 

Sambíu seinasta áratuginn og stór fjöldi fólks býr þar enn við algjöra fátækt. Tekjuójöfnuður í 
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Sambíu er með þeim hæsta sem gerist og gengur í Afríku sunnan Sahara.
170

 

6.6 Lífskjaravísitala í Sambíu 

Árið 1990 var Sambía í 87 sæti af 130 löndum á lífskjaravísitölunni en hún var þá 0,398.
171

 

Lífskjaravísitalan í Sambíu leitaði síðan í neikvæða átt og fór lækkandi út 10. áratuginn og var 

komin niður í 0,376 árið 2000. Nokkrum árum eftir að einkavæðing kopariðnaðarins hafði 

gengið í gegn hafði HDI hins vegar náð sama staðli og árið 1990 eða 0,399. Jákvæð þróun í 

félagslegum þáttum eins og til dæmis menntun, var ekki nóg til að Sambía bæti stöðu sína 

verulega á lífskjaravísitölunni. Árið 2012 var vísitalan í Sambíu 0,448 og var landið því enn 

mjög neðarlega á listanum eða í 163 sæti af 187 löndum.
172

 Á árunum 1980-2012 hækkaði 

HDI í Sambíu um 0,3%  á ári sem er undir meðaltali landa, sem flokkast undir lægsta 

þróunarstigið, eins og Sambía þar sem meðaltalið hjá þeim var 1,3%.
173

 Skólaganga hélst í 

stað frá 1990 til 2000 en væntanleg skólaganga barna á 10. áratugnum var um 7,9 ár. 

Meðalengd skólagöngu fullorðins fólks var 4,7 ár 1990, hækkaði í 5,9 ár 2000 og var orðin 

6,7 ár 2012. Þjóðartekjum á mann lækkaði um 5 %. Lífslíkur lækkuðu um 5,5 ár á tíunda 

áratugnum, fóru frá því að vera 47,5 árið 1990 í það að vera 42 ár árið 2000 og má kenna 

alnæmisfaraldrinum um skertar lífslíkur sambískra íbúa.
174
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7 Umræða 

Ójöfnuður í heiminum hefur ekki aðeins aukist innan landa heldur einnig milli landa. Árið 

1960 var ójöfnuður milli ríkustu og fátækustu landa heims einn á móti 30. Árið 1999 var bilið 

komið í einn á móti 74.
175

  Gana og Sambía eru meðal fátækari ríkja heimsins og þróun þar 

hefur verið hæg. 

Skiptar skoðanir eru um hvort stofnanir eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og 

Alþjóðabankinn hafi náð árangri í að bæta lífskjör fólks í Gana og Sambíu. Gagnrýnendur 

nýfrjálshyggju eins og Harvey vilja meina að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn 

hafi starfað sem erindrekar erlendra stórfyrirtækja og valda-elíta frekar en almennings. Svo 

eru aðrir sem segja að nýfrjálshyggju hafi komið hagkerfi landanna á rétta braut, þar sé nú 

hagvöxtur sem mun til lengri tíma bæta lífskjör fólks.  

Í ræðu og riti hljómar sú hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar sem uppbyggingar- og 

aðlögunarstefnan byggist á ef til vill ekki illa en raunin er sú að framkvæmd hennar fylgir 

aldrei bókstaf kenningarinnar. Þannig tók SAP stefna alþjóðastofnananna ekki nógu mikið 

mið að aðstæðum í þeim löndum sem innleiddu stefnuna. Þannig var það stefna SAP að laða 

að erlenda fjárfesta  en innlendir fjárfestar voru vannfundir en fjármálavæðing hafði ekki fest 

sig í sessi í Gana og Sambíu. Fjármálakerfið í þessum tveim löndum hefur ekki verið 

drottnandi í efnahagslífinu heldur skipa hefðbundinn námuiðnaður og landbúnaður stærsta 

sess í efnahagskerfi landanna samt var var lítil áhersla var lögð á að byggja upp 

landbúnaðarkerfið í SAP stefnunni. Fjármálavæðing hefur samt aukið alþjóðlegt 

fjármagnsflæði þannig að auðveldara hefur verið fyrir erlenda fjárfesta að færa fjármagn milli 

ríkja. Stefnan hefur leitt til verulegs félagslegs kostnaðar fyrir þróunarlöndin vegna þess að 

það hefur auðveldað flutning fjármagns frá fátækum löndum til ríkari, í stað þess að stuðla að 

fjárfestingu í þeim tilgangi að efla innviði. 

Fréttir af góðum árangri einkavæðingar virðast flestar berast frá háþróuðum, hátekju- 

löndum. Auðvelt virðist að koma á einkavæðingu fyrirtækis og hún er líklegri til að skila 

góðum árangri ef fyrirtækið starfar á samkeppnismarkaði og samstíga því þarf  ríkið að vera 

fært um að setja og framfylgja nothæfu regluverki. Gana og Sambía uppfylltu ekki þessi 

skilyrð. Helsti gallinn við einkavæðingu námufyrirtæka þessara landa er að ríkisstjórnir 

landanna fá ekki lengur beinan hagnað af einkavæddum fyrirtækjum. Í mörgum tilfellum hafa 

þessi fyrirtæki sem um er rætt sýnt dágóða arðbærni meðan þau voru í ríkisrekstri því missir 
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ríkið í kjölfar einkavæðingar af mögulegum framtíðar tekjum sem komu áður frá fyrirtæki í 

eigu almennings. Annar galli við einkavæðingu fyrirtækja í Gana og Sambíu er að hún kom 

mikið niður á fjölda mögulegra starfsmanna og atvinnuleysi jókst.  

Með aðhaldi í ríkisrekstri fær ríkið færri tækifæri til að útdeila gæðum samfélagsins. 

Stuðningsmenn nýfrjálshyggju sem vilja minni ríkisafskipti kunna að fagna því að ríkið hafi  

minni afskipti af tekjum fólks og fyrirtækja. Skattalækkanir eins og voru boðaðar í SAP þýða 

minni ríkisútgjöld, því þarf ekki að koma á óvart að ójöfnuður í bæði Gana og Sambíu  

löndunum hafi aukist í kjölfar minni ríkisafskipta og lægri skatta. 

 Það virðist vera rétt sem heimskerfiskenningin spáir fyrir um að þróuð/kjarna lönd 

hagnist meir á frjálsum markað en þróunarlönd/jaðarsvæðis lönd. Bæði í Gana og Sambíu er 

frjáls markaður ekki að skila sér í aukinni atvinnusköpun eða hærri tekna bænda. Ein af 

ástæðunum er að þróuð ríki hafa krafið afrísk þróunarlönd eins og Gana og Sambíu um að 

opna markaði sína, það sé gott fyrir þau. Sjálf hafa Vesturlönd oft verndarstefnu með háum 

innflutningstollum á landbúnaðarvörur frá þriðja heiminum. Vesturveldin viðhalda styrkjum 

til innlends landbúnaðar sem setur verslun með afrískar landbúnaðarvörur úr skorðum. Háir 

verndartollar á vörum eins og bómul, jarðhnettum og sykri gera stöðu Afríku verri.
176

 Afríku-

ríki sunnan við Sahara er föst í framleiðslukerfi sem skilar litlum ábata.  

Þó stefnumörkun um frjálsan markað Afríku, í takt við nýfrjálshyggju, hafi átt að auka 

viðskipti var reynslan önnur fyrir Afríku í heild. Afríka sunnan við Sahara flutti út 3,5 % af 

heimsviðskiptum um 1980 en á tíunda áratugnum féll hlutur Afríku í heimsviðskiptum niður í 

1,5%.
177
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8 Niðurstaða 

Opnun alþjóðlegra viðskipta sem hefur einkennst af sífellt nýrri tæknivæðingu, miklu flæði 

fjármagns, vöru, þjónustu og fólks, hefur hingað til ekki verið að bæta lífskjör almennings í 

Sambíu og Gana. Þjóðhagsbreytur fyrir Gana sýna mjög misjafnan árangur SAP stefnunnar.  

Gana hefur sífellt bætt sig á skala lífskjaravísitölunnar, þá sérstaklega í lífslíkum og 

þjóðartekjum á mann. Opnun frjáls markaðar, hefur lítilega dregið úr þeim sem lifa undir 

fátæktarmörkum í Gana en hefur hins vegar ekki dregið úr fátækt í Sambíu. Einkavæðing í 

Sambíu hefur þvert á móti aðeins aukið neyð þeirra fátæku Einkavæðing í Gana og Sambíu 

hefur leitt til atvinnumissis og verri lífsviðurværis einkum fyrir hinn almenna verkamann sem 

hefur oft og tíðum neyðst til þess að taka upp sjálfsþurftarbúskap. Niðurskurður í ríkisrekstri 

hefur einnig haft áhrif á fyrrum opinbera starfsmenn. Uppsagnir opinberra starfsmanna voru 

byggðar á grundvelli hagræðingar eða skipulagsbreytinga undir áhrifum hugmyndafræði 

nýfrjálshyggjunnar en leiddi til þess að tugþúsundir misstu lífsviðurværi sitt.  

Tengsl Gana við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn hafa komið á stöðugleika og hagvexti í 

Gana. Hins vegar hefur áhersla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á hagvöxt aukið atvinnuleysi. Gana 

hefur innleitt stuðningskerfi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins síðustu fjóra áratugi og hagkerfið hefur 

haldist nokkurn veginn óbreytt, það er háð útflutningi á kakó og gulli og er mjög viðkvæmt 

fyrir sveiflum á hrávöruverði. Hagvöxt á tíunda áratug seinustu aldar í Gana og Sambíu  má 

að mestu rekja til námugraftrar. Þótt námugröftur hafi laðað mikið af erlendri fjárfestingu til 

sín skapar hann mjög fá störf fyrir heimamenn. Útflutningstekjur Gana og Sambíu eru enn 

þann dag í dag bundnar við útflutning á hrávörum. Ekki kom nóg af erlendri fjárfesting inn í 

starfsgeira sem skapa mörg störf eins og framleiðsluiðnað og landbúnað.  

Formælendur nýfrjálshyggju halda þó enn þann dag í dag fast í það að óheft viðskipti 

og fjármagnsflutningar komi fyrst og fremst þeim fátæku og alsnauðu til góða. Ekki er 

raunhæft að ætla að frelsun markaðarins virki eins í ríkjum eins og Gana og Sambíu og hann 

hefur virkað á Vesturlöndum. Aðstæður og saga þessara landa er allt önnur en Vesturlanda. 

Skortur er á faglærðum starfsmönnum, innviði og tækni sem er til staðar á Vesturlöndum.  

Margt er til í því sem gagnrýnendur uppbyggingar- og aðlögunarstefnunnar benda á. 

Opnun markaða milli landa geri alþjóðafyrirtækjum auðveldara að komast yfir 

náttúruauðlindir lands. Þetta sést glögglega í tilvikum Gana og Sambíu er hinn nýlegi 

hagvöxtur að miklu leyti byggður á námu-útflutningi, sem stórfyrirtæki og pólitískar elítur 

njóta mest góðs af og hafa því áherslur á einkavæðingu í þróunarlöndum frekar verið í hag 

stórfyrirtækja heldur en almennings í landinu. Í báðum þeim löndum, sem þessi rannsókn nær 
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til, hefur ójöfnuður aukist verulega. Mikil áherslu hefur verið lögð á markaðs- og 

einkavæðingu en ekki á landbúnað sem þó meirihluti íbúanna í þessum löndum hefur 

framfærslu af. 

Þó að raunin hafi verið sú að áhersla SAP á frjálsan markað og erlendar fjárfestingar 

hafi örvað hagvöxt í Gana og í Sambíu til lengri tíma litið er ekki öll sagan sögð. Ríkin urðu 

vissulega samkeppnishæfari í útflutningi á hrávörum en þessi áhersla á frjálsan markað en 

kom öðrum innlendum atvinnuvegum lítið til góða,  innlend framleiðsla í þessum löndum er 

oft einfaldlega ekki samkeppnishæf við erlenda framleiðslu.   

Án meiri vaxtar landbúnaðar og framleiðsluvara hafa þessi tvö lönd í Afríku sunnan Sahara 

litla möguleika á að uppskera ávöxt af opnun markaða og vinna bug á örbirgð. Örmulegar 

aðstæður heimamanna í Gana og Sambíu eru augljóslega blákaldur raunveruleiki. Óæskilegt 

væri þó líklegast að nota einungis tvö ríki Afríku til alhæfa um áhrif alþjóða 

fjármálastofnananna á lífskjör almennings heimsálfunnar í heild sinni en það væri augljóslega 

fyrirtaks verkefni fyrir mun lengri rannsókn.  
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