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Útdráttur 

Miklar þjóðfélagsbreytingar hafa átt sér stað á seinustu áratugum með breyttu 

markaðsfyrirkomulagi. Með tilkomu aukinnar hnattvæðingar í heiminum er 

fjármagnsflæði einnig í sögulegu hámarki. Mikið hefur verið fjallað um fátækt og ójöfnuð 

og þau áhrif sem þessir þættir geta haft á samfélög. Í þessari ritgerð er í upphafi farið yfir 

kenningu Karl Marx um stéttaskiptingu og hvernig hún tengist ójöfnuði, fjallað er um 

uppruna kenninga kapítalisma og frjálslyndisstefnunnar. Því næst er fjallað um 

mismunandi hagkerfi og þróun þeirra á líf einstaklinga og markað, ásamt því að skoða 

áhrif hnattvæðingar á líf einstaklinga og markaðsfyrirkomulag. Í seinni hluta 

ritgerðarinnar er byrjað á því að skoðað grunnkerfi markaðsbúskapar og aðgreiningu 

þeirra, því næst er skoðað mismunandi áherslur í vestrænum mörkuðum. Síðan er farið 

yfir mismunandi kapítalsima og uppgang skandinavíska velferðarríkissins. Í lokin er farið 

yfir mannlegar þarfir einstaklinga, skiptingu fátæktar og ójöfnuð.  

Fræðimönnum hefur reynst erfitt að skilgreina hugtakið fátækt og verður því farið yfir 

afleiðingar fátæktar og ójöfnuð. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að það 

markaðsfyrirkomulag sem er við lýði í mörgum vestrænum ríkjum veikir ríkisvaldið til 

muna. Fjármagnseigendur njóta góðs af fremur litlum ríkisafskiptum ásamt því að fátækt 

og ójöfnuður er að aukast á Vesturlöndum. Þessa þróun má meðal annars sjá í því að störf 

eru í auknu mæli flutt til minna þróaðra ríkja.  
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1 Inngangur  

Hagkerfi vestrænna þjóða er umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Riterðin er byggð á 

íslenskum og erlendum heimildum ásamt því að notast er við þingskjöl. Fátækt er ofarlega 

í huga margra einstaklinga á degi hverjum og er hún alþjóðlegt vandamál. Miklar 

breytingar hafa orðið á hagkerfum í vestrænum samfélögum. Áhersla í umfjöllun 

ritgerðarinnar er hvernig hagkerfi heimsins hafa þróast og hvernig stefnurnar kapítalismi 

og frjálslyndisstefna hafa áhrif á líf einstaklinga. Þrjár megin spurningar eru lagðar til sem 

markmið ritgerðarinnar og mun umfjöllun ritgerðarinnar reyna að varpa ljósi á þá. Þessir 

þættir eru hvort frjálshyggjan er að sniðganga mannlegar þarfir einstaklinga? Er 

skandinavíska leiðin að hefta frelsi einstaklinga? Heimshagkerfið að þróast í rétta átt? 

Fyrst er fjallað um stefnurnar tvær kapítalisma og frjálslyndisstefnu, uppruna þeirra 

og hvað þær standa fyrir. Margir tengja kapítalismann við ójöfnuð og minna á að bilið milli 

einstaklinga hafi aukist í kjölfarið. Frjálslyndisstefnan er grundvallarþáttur í stjórnspeki 

allra vestrænna ríkja og tíðkast meðal annars á Íslandi. Í næsta kafla er farið yfir 

þjóðfélagsbreytingar og þróun hagkerfa. Einnig er fjallað um þróun hnattvæðingar og örar 

breytingar sem hafa átt sér stað í kjölfarið. 

Í kafla 3 er komið inn á vestræna markaði og grunn kerfi markaðsbúskapar nútímans. 

Markaðshagkerfi eru borin saman og skandinavíska leiðin höfð að leiðarljósi. Í síðasta 

hluta ritgerðarinnar er fjallað um mannlegar þarfir einstaklinga, fátækt og ójöfnuð. Vel 

uppbyggt hagkerfi á að stuðla að flest allir í samfélaginu hafi aðgang að lífsgæðum. Síðasti 

kaflinn inniheldur lokaorð. 
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2 Kenningarlegur grunnur 

Mikilvægt er að skoða kenningarlegan bakgrunn þegar litið er til nútímasamfélags og 

þeirra breytinga sem orðið hafa á hagkerfi í vestrænum samfélögum á síðustu áratugum.  

Þannig má enn frekar varpa ljósi á stöðu einstaklinga út frá beyttum aðstæðum. Einnig 

hvaða þættir hafa áhrif þegar litið er til fátæktar og ójöfnuðar.  

2.1 Upprunni kapítalisma 

Á 17. öld og fram á 19. öld var tími mikilla þjóðfélagsbreytinga í Evrópu þar sem nýtt 

þjóðskipulag myndaðist hægt og bítandi eftir hæglátar framfarir aldirnar áður. Það sem 

helst kom fram var markaðsskipan efnahagsmála, iðnvæðing atvinnulífsins, vöxtur 

ríkisvaldsins og lýðræðisskipan stjórnmála. Allir þessir þættir eiga það sameiginlegt að 

þeir höfðu sitt að segja fyrir almenning í heiminum. Þar á meðal að framleiðsla jókst og 

barnadauði minnkað nokkuð ásamt því að meðalævi einstaklinga lengdist jafnt og þétt. 

Þessi þróun hélst í hendur við að fólksfjölgun varð mun örari en þekktist á öldum áður. 

Fátækt sat ekki á hakanum og minnkaði talsvert en þannig bötnuðu skilyrði einstaklinga 

til framfara mikið (Stefán Ólafsson, 1996). Þessi þjóðfélagsþróun í Evrópu sem nefnd er 

hér að ofan er talin vera merkileg en meðal annars lýsti sagnfræðingurinn E.L Jones (1981) 

þessu sem kraftaverki í heimssögunni. Þessar breytingar með nýju þjóðskipulagi voru svo 

miklar og ákveðnar að á okkar tímum reyna flestar þjóðir að fara sömu leið, það er að 

stefna að lýðræði, iðnvæðingu og markaðsbúskap. 

Hagsögu hjá vestrænum þjóðum má aðskilja á marga vegu, en fræðimaðurinn Angus 

Maddison fjallar um að tími þróaðs landbúnaðar sé frá 15. öld til 17. aldar. Það tímabil 

sem kennt er við merkantilískan kapítalisma er frá 17. öld til 1820 og tími 

markaðsþjóðfélagsins er frá 1820 (Maddison, 1982). Fræðimenn telja að upp úr miðri 18. 

öld hafi nútímaleg iðnvæðing hafist í Englandi. Maðurinn sem íbúi á jörðinni í sögulegu 

samhengi hefur verið til staðar í um 50.000 ár og hans helstu viðurværi var lengst af að 

lifa sem veiðimaður og svo síðar sem bóndi. Mannskepnan hefur þróast í að verða bóndi 

til þess að leggja stund á skipulagðan landbúnað til þess að geta fullnægt lámarks þörfum 

fyrir sig og sína nánustu. Á tíma þróaðs landbúnaðar voru menn meira háðir umhverfi sínu 

og þeim gæðum sem náttúran hafði upp á að bjóða (Stefán Ólafsson, 1996).  

Fólksfjölgun var ekki mikil og var hún frekar háð veðurfari, náttúruhamförum og 

plágum. Þegar landbúnaður þróaðist enn fremur leiddi það af sér að kjör einstaklinga til 
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lifnaðar bættust og var því grundvöllurinn fyrir fólksfjölgun mun betri (Stefán Ólafsson, 

1996). Samkvæmt Maddison sem vísað er til hér að ofan þá telur hann að með vel 

skipulögðum landbúnaði þá hafi orðið um 0,1% fólksfjölgun að jafnaði til lengri tíma. 

Aukning í þjóðarframleiðslu landbúnaðarsamfélags var þó háð fólksfjölgun (Maddison, 

1982). 

Þegar kemur að langtímaþróun hjá þjóðfélögum í landbúnaðarsamfélögum er eitt 

sem stendur hvað helst upp úr en það er að ákveðinn stöðugleiki myndaðist. Stöðuleikinn 

sést í formi þess að friður myndaðist innan svæða, fólksfjölgun fór upp á við ásamt því að 

ný landsvæði voru notuð til ræktunar og búsetu (Stefán Ólafsson, 1996). Það var svo 

breski klerkurinn Thomas Malthus (1996) sem taldi það eðlilegt misræmi á milli 

fólksfjölgunar og þeim vinnandi vegi sem náttúran hafði upp á að bjóða til þess að veita 

mannkyninu lífsbjörg. Vandamál gat skapast þegar fólksfjölgun tók of mikið við sér ef land 

til ræktunar var hið sama eða jókst einungis örlítið. Þá reyndist mikilvægt að stuðla að 

jafnvægi milli fólks og framfærslugetu umhverfisins. Þessu jafnvægi var komið á með 

ákveðnum og kerfisbundnum hætti eins og stríði, drepsóttum, hungri og jafnvel 

náttúruhamförum. 

Svo nefndur svæðisbundinn kapítalismi byrjaði fyrst að þróast í sjálfstæðum borgum 

meðal ríkja í Evrópu og var það borgarastéttin sem var postuli verandlegrar lífsskoðunar 

sem reis sem hæst innan borgarmúra stórborga. Viðskipti jukust og hugarfar breyttist 

með tilkomu kapítalisma hjá borgarastéttinni í Evrópu og varð þrýstingurinn meiri á þá 

verandi stjórnskipulag og atvinnuhætti gamla þjóðfélagsins. Með þessu breytta 

fyrirkomulagi urði flest öll ríki á 19. öld að aðlaga sig að skipulagðri kapítalískri framleiðslu 

og viðskiptaháttum. Framþróun á tímabili markaðsþjóðfélagsins eða tíma hins eiginlega 

kapítalisma varð mikil. Frá árinu 1820 til ársins 1980 var meðalaukning þjóðarframleiðslu 

landa í Vestu–Evrópu um það bil 2,5% á ári á sama tíma og fólksfjölgun var minni eða um 

0,9%, sem útfærist á að lífskjarabatinn jókst um 1,6% á ári að meðaltali. Á þessu tímabili 

má sjá að skilyrði fyrir betra líf í jöfnuði varð mun meira en áður hafði tíðkast. Lönd urðu 

ekki að varanlegri þungamiðju efnagagslífsins en Englendingar tóku til að mynda við af 

Hollendingum sem stórveldi undir lok 18. Aldar (Stefán Ólafsson, 1996). 

Það sem Englendingum tókst að gera var að þeir urðu einskonar verksmiðja heimsins 

á 19. öld. Þeir byggðu upp sína forustu með því að vera framalega á sviði vísinda, verklagni 
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sem og þjóðmála frá 17. öld. Alveldis uppbygging Englendinga var með nýjum viðskiptum 

og buðu þeir heiminum upp á allmargar nýjar og bættar aðferðir í verðmætasköpun er 

afrakstur af þessu varð aukin efnahyggja. En efnahyggjan er sá þáttur sem hefur hvað 

mest áhrif á einstaklinga í nútímasamfélagi. Eitt af því sem einkenndi bæði Englendinga 

og Hollendinga og gerði þessi lönd að efnahagsveldum voru sterk milliríkjaviðskipti ásamt 

því að iðnvæðing hafði mikið að segja fyrir Englendinga. Iðnvæðingin hefur breyst nokkuð 

með tímanum og undir loka 19. aldar voru það Bandaríkjamenn svo voru hvað fremstir 

meðal jafningja í efnahagsþróun Vesturlanda. Í kjölfarið voru það Þjóðverjar sem færðu 

heiminum nýjar útfærslur á iðnvæðingunni og tóku forystuna. Þegar 20. öldin er skoðuð 

kemur í ljós að það eru lönd að hasla sér völl en þar má hvað helst nefna Sviss, 

Norðurlandaþjóðirnar og nokkrar þjóðir  Asíu. Þessar þjóðir hafa náð talsverðum árangri 

í hagþróun (Stefán Ólafsson, 1996). 

2.2 Kapítalismi  

Þær hugmyndir sem við þekkjum um kommúnisma má rekja til kenninga sem 

fræðimennirnir Karl Marx (1818-1883) og Friedrich Engels (1820-1895) settu fram á 19. 

öld. Þeir rituðu bókina Kommúnistaávarpið (Comunist Manifesto) árið 1848. Þessi bók 

kom út á tímum mikilla breytinga í hinu vestræna samfélagi. Þær breytingar sem áttu sér 

stað á þessum tíma voru þær að iðnvæðing var að breiðast út hratt og verkaskipting í 

samfélaginu varð fyrir vikið meiri og dreifðari. Með þeim breytingum sem áttu sér stað í 

samfélaginu sáu Marx og Engles að valdið og skipting lýðræðis var óréttlátt og að 

ójöfnuður varð meiri fyrir vikið. Stéttarmunur varð mikill og ákváðu þeir að skipta 

samfélaginu upp í þrjár stéttir en þær voru verkafólk, millistéttarfólk og svo loks 

kapítalisti. Þeir töldu, en  í grunninn var stærsta gjáin milli atvinnurekenda og verkafólks 

(Vilhjálmur Árnason, 1997).  

Marx fór mikinn í umræðu sinni um að verkamenn væru arðrændir af kapítalistum en 

kapítalistarnir voru þeir einstaklingar sem áttu framleiðslutækin. Verkamenn og allir 

lifandi menn áttu að eiga þann kost á því að þroska hæfileika sína og að virðing ætti að 

vera gagnkvæm. Eitt af þeim atriðum sem Marx lagið upp með var að draga úr ójöfnuði í 

samfélaginu og reyna að byggja upp réttlátt samfélag. Hið félagslega umhverfi sem var og 

er til staðar er þannig í grunninn gert svo að allir eigi möguleika á að láta hæfileika sína 

koma í ljós (Vilhjálmur Árnason, 1997). Draumar Marx voru miklir og dreymdi hann um 
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réttlátt samfélag og setti fram spá um að kapítalisminn myndi á endanum víkja en eins og 

kunnugt er þá gekk spá hans hvað það varðar ekki eftir. Þó rættist spá hans um að 

ójöfnuður myndi verða mikill út frá stéttaskiptingu (Beeghley, Powers og Turner, 2007).  

Marx var ekki aðeins félagsfræðingur heldur var hann einnig titlaður sem 

hagfræðingur. Hugsjón Marx var sú að einstaklingar sem selja vinnuafl sitt með daglegri 

vinnu og fá lítið sem ekkert borgað fyrir verði fyrir arðráni. Ójöfnuður verður því 

óumflýjanlegur í þannig samfélagi og stéttarbilið milli atvinnurekenda og verkafólks 

viðhelst. Það sem Marx og Engels sáu fyrir var að kapítalismi væri ósanngjarn fyrir 

verkalýðinn. Þessi ósanngirni felst í skerðingu á einstaklingsfrelsinu og skerðingu á kjörum 

verkafólks (Haraldur Ólafsson, 1998; Marx og Engels, 2008). 

2.3 Frjálslyndisstefna 

Samkvæmt Sveinbirni Þórðarsyni (2010) þá er frjálslyndisstefnan grundvallarþáttur í 

stjórnspeki allra vestrænna ríkja. Nýfrjálshyggja hefur á seinustu þremur áratugum eða 

svo náð mikilli fótfestu í Evrópu og þá helst í Bretlandi en einnig á Íslandi. Stefnan um 

nýfrjálshyggju á rætur að rekja til gamallar frjálslyndishefðar á 18. öld. Hugmyndafræðin 

kemur úr mörgum hornum samfélagsins og stýrist fyrst og fremst af markaðsöflum.  

Stefnan er byggð þannig upp að umsvif ríkisvaldisins á markaði eiga að vera í algjöru 

lágmarki og að ríkið eigi að lágmarka umsvif sín. Samhliða eigi ríkið að tryggja 

einstaklingum rétt til lífs, frelsis og eigna. Þeir einstaklingar í samfélaginu sem aðhyllast 

þessa hugmyndafræði segja rökin fyrir henni að nýfrjálshyggjan leiði til skilvirks samfélags 

og meiri hagvaxtar, sem er réttlátt og gefur því borgurum samfélagsins frelsi til þess að 

lifa góðu lífi (Nozick, 1974; Friedman, 1962). 

Frjálshyggja er ekki gildislaust hugtak en samkvæmt hugtakinu er einstaklingurinn 

samkvæmur sjálfum sér í að hámarka þarfir sínar á markaði með sanngjörnum og 

skilvirkum hætti. Innan lagalegs ramma og persónuréttar er einstaklingnum frjálst að gera 

það sem honum sýnist. Samfélagið á að byggjast upp á grundvallar reglum þar sem 

ákveðin gildi og hugmyndir eru ekki neyddar upp á einstaklinginn en þvingun stangast á 

við frelsi og gildi einstaklinga í samfélaginu.  

Markaðssamfélagið hefur ákveðin gildi og markmið. Ef einstaklingur í samfélaginu 

velur hreint markaðssamfélag þá er hann að velja allt það sem markaðssamfélagið hefur 

í för með sér. Markaðssamfélagið lokar á ýmsar gerðir af góðu lífi, þannig er hægt að túlka 
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markaðinn er sem síður en svo gildislaus. Einstaklingur getur orðið fyrir mismunun vegna 

markaðarins, því ef ríkið inniheldur að mestu þau lög sem markaðurinn krefst en ekki lög 

um aðrar hugmyndir í samfélaginu um gott líf, þá er mismunun til staðar. Nýfrjálshyggja 

hafnar því algjörlega að markaðssamfélagið sé á einhvern hátt gildishlaðið. Forysta 

markaðar samkvæmt nýfrjálshyggju er að frelsi til framfara sé náttúrulegt ástand og 

eðlilegt. Því einstaklingar eiga að búa við frelsi og markaðurinn á að vera sjálfkrafa út frá 

markmiðum einstaklinga án allra þvingana. Markaðurinn verður þó fyrir ákveðnum 

þvingunum samkvæmt nýfrjálshyggju en það eru til dæmis ríkisstofnanir, reglugerðir og 

skattlagningar. Markaðurinn á að vera byggður upp með tilstilli frjálsa ákvarðana 

einstaklinga í samfélaginu og þannig alveg óheftur. Rökin fyrir frjálsum markaði líta 

framhjá einu atriði og það er að ríkisstjórnir og ríkisstofnanir eiga að standa vörð um líf 

einstaklinga, frelsi og eignarétt þeirra sem kjósa að stunda viðskipti á markaði. Hlutverki 

ríkissins er að standa vörð um eignaréttinn, kjör almennings og persónuréttinn en þess 

vegna er ríkið nauðsynlegur þáttur í markaðsskipulaginu (Sveinbjörn Þórðarson, 2010). 

Það er stór hluti einstaklinga í heiminum sem aðhyllist nýfrjálshyggju og á sama tíma 

eru þessir einstaklingar að afneita fátækt, eymd og volæði í samfélaginu. Þetta eitt og sér 

gefur til kynna að nýfrjálshyggja getur verið öfgastefna og oft er sagt að stefnan sé 

öfgasnúinn marxismi. Kenningar Marx eru langt frá því að vera fullkomnar eins og sást 

með falli kommúnismans. Ástæðan fyrir falli kommúnismans var ekki vegna hugmynda 

Marx heldur var ástæðan fyrir fallinu hvernig kommúnisminn var framkvæmdur. Eitt 

skírasta dæmið sem hægt er að finna um kommúnisma eru austantjaldslöndin. Fall 

kommúnismans í þeim löndum var vegna þess að stjórnvöldum tókst ekki að lyfta 

verkalýðnum upp á hærra plan en þeir náðu ekki að fylgja stefnunni um kommúnisma 

nægilega vel eftir. Eftir fall sambandslýðveldisins í sovétsríkjunum urðu sósíalismi og 

ráðstjórnarbúskapur að engu og í kjölfarið af fallinu í seinni tíð urðu vinstri flokkar að 

einskonar íhaldsflokkum. Þessir flokkar vildu verja þau samkomulög sem voru gerð í 

kjölfar stríðs en þau voru að vernda ríkisvaldið, vinna gegn einkavæðingu og 

markaðsstefnu ásamt því að stuðla að áframhaldandi ríkisafskiptum á markaði. Í dag 

standa vinstri menn fyrir því, með misjöfnum árangri, að verja blandaða hagkerfið vegna 

þess að íhaldsmenn gera fátt annað en að halda uppi hugmyndum um óheftan markað. 

Samkvæmt lögmálum heftra umbótarsinna er það nýfrjálshyggjan sem er eina lausnin til 

að byggja upp samfélag. Það sem hefur sett mestan svip á vestræn samfélög á seinustu 
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áratugum er hugmyndir um hefta frjálshyggju. Þessar hugmyndir er að finna hjá flest 

öllum stjórnmálaflokkum í Evrópu þar sem flokkar styðjast helst við markaðsbúskap, 

umburðarlyndi og fjölhyggju (Sveinbjörn Þórðarson, 2010). 

Hugmyndafræðingurinn Isaiah Berlin (1969) sem er oftast talinn einn helsti 

stuðningsmaður frjálslyndisstefnunnar, taldi að stefnan gæti valdið miklum skorti meðal 

einstaklinga. Það frelsi sem ákveðnir einstaklingar hafa á markaði getur á sama tíma skert 

frelsi annarra með þessu yrði fjöldinn undir. Berlin talaði mikið fyrir einstaklingsfrelsinu, 

það er að segja að fólk ætti að geta lifað lífi sínu án þess að verða fyrir afskiptum frá öðum 

og taldi hann að markaðurinn hefði sínar dökku hliðar. Siðferði mannsins ætti að vera það 

mikið að slíkt óréttlæti á ekki að koma niður á einstaklingum þó svo að það komi niður á 

einstaklingsfrelsinu. Berlin er því að vinnu leyti með sömu hugmyndir og þeir sem fylgja 

frjálslyndisstefnunni, það er að frelsi einstaklings skerðist þegar annar einstaklingur öðlast 

meira frelsi.  Samfélagið verður að vera sanngjarnt, allir einstaklingar verða að njóta jafns 

frelsis svo að afstaða þeirra frjálslyndu hafi þýðingu. Ákveðnir einstaklingar geta ekki notið 

meira frelsis en aðrir og telur Berlin sem svo að það þurfi að leita ákveðinna úrbóta gegn 

þessu. Ágætis dæmi um mismunað frelsi er mikið frelsi fjármálafyrirtækja á markaði sem 

geta leikið sér að hagkerfum þjóða. Almenningur stendur frammi fyrir því að frelsi þeirra 

skerðist ef fjármálafyrirtæki hafa of mikið frelsi á markaði. Einnig hafa hafa þeir efnameiri 

almennt meira frelsi á markaði vegna meiri kaupgetu sinnar (Giorgio Baruchello, 2010). 

Á nítjandu öldinni var frjálshyggjan vinsæl meðal menntamanna enda var þessi 

hugmyndafræði í mikilli sókn í hugmyndaheiminum. Frjálshyggjan hefur þó sína galla eins 

og flest öll hugmyndafræði og sáust gallarnir einna besta þegar heimskreppan brast á 

árunum 1929-1940. Lengi vel hefur verið talað um að sú kreppa hafi verið kreppa hins 

hefta markaðar og þar með frjálshyggjunnar. Það sem olli þessari kreppu var að það tókst 

ekki nægilega vel að samstilla neysluþörf einstaklinga og framleiðslugetu fyrirtækja en 

þannig varð lítið sem ekkert jafnvægi á markaðshagkerfinu. Markaðurinn var með 

offramboð á vörum sem tók fram úr neysluþörf einstaklinga. Á einum tímapunkti í 

alheimssögunni voru frjálshyggjumenn og samhyggjumenn sammála um að hagvöxtur 

væri mikilvægur fyrir samfélagið. Þó eru þessir tveir pólar ekki sammála um hvor stefnan 

er betur til þess fallin að gæta efnislegra kjara almennings og skilyrða til auðsköpunar. Á 

endanum völdu frjálshyggjumenn markaðskerfið meðan samhyggjumenn veðjuðu á 
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miðstjórnarkerfið. Frjálshyggjumenn telja markaðshagkerfið betur til þess fallið að fara 

með fé einstaklinga í samfélaginu en ástæða þess er sú að í markaðshagkerfinu þekkja 

menn sjaldnast aðstæður sínar best og eiga því að treysta sjálfir með eigin hag. Með 

markaðshagkerfinu verður frelsi meira og einstaklingar geta notað frelsið til þess að skapa 

sér hærri tekjur. Þó svo að tekjur skapi ekki hamingju þá geta lægri tekjur skapað 

óhamingju (Hannes H. Gissurarson, 1979). 

Það er ekkert leyndarmál að frjálshyggjumenn eru á móti afskiptum frá ríkinu. 

Samkvæmt þeim er ákveðin andúð gegn því að lúta forsjá annara einstaklinga, þó svo það 

sé manninnum eðlislægt. Ef bönn og valdboð eru farinn að hafa of mikil áhrif á líf 

einstaklinga telja frjálshyggjumenn það óumflýjanlegt að óhlýðni aukist. Þess vegna telja 

þeir sem svo að það sé nauðsynlegt fyrir lýðræði mannsins að stilla ríkisafskiptum í hóf. 

Ríkisafskipti eru bæði talin óæskileg og ógni lýðræði einstaklinga í heimi frjálshyggjunnar. 

Frjálshyggjumenn gagnrýna nokkuð svokallaða lýðræðissinnaða frjálshyggjumenn. Þeir 

héldu því á lofti að hófleg afskipti frá ríkinu gæti verið jákvæð en þó aðeins ef takmarkanir 

á frelsi athafna sé ákvarðað með lýðræðislegum hætti. Þetta getur aldrei staðist 

samkvæmt frjálshyggjumönnum vegna þess að þegar ríkisafskipti fara að hafa ákveðin 

áhrif á einstaklinginn verði áhrifin þannig að það lýðræðislega aðhald sem byggist á 

óbundnu og sjálfstæðu viðhorfi manna til nauðsynjar ríkissins hverfur. Þótt að 

frjálshyggjumenn séu á móti afskiptum frá ríkinu þá viðurkenna þeir að hlutverk ríkissins 

er mikilvægt. Hlutverk ríkisvaldsins á þó aðeins að vera að ákvarða lög og reglur í landinu 

en jafnframt að vera kraftmikið starfssvið þar sem samtakamáttur manna getur notið sín 

til hlítar. Því með ríkisvaldinu getur samfélagið náð sameiginlegum markmiðum sem ef til 

vill væri ekki hægt að ná með öðrum hætti. Þessum markmiðum væri mögulega hægt að 

ná með hagkvæmari framkvæmdum ef ríkið myndi koma að málinu, eins og með því að 

byggja upp heilbrigðisþjónustu og menntakerfið (Jón St. Gunnlaugsson, 1979). 

Eins og fram hefur komið vilja frjálshyggjumenn hafa lítil sem engin ríkisafskipti nema 

þegar hennar er þörf eins og með heilbrigðiskerfi eða menntakerfi. Þegar kemur að 

atvinnulífinu telja frjálshyggjumenn sem svo að með markaðshagkerfinu verði árangurinn 

mun betri en undir forsjá ríkisvalds. Einstaklingar í samfélaginu eiga að hafa kost á að geta 

skapað sér sjálfir sín tækifæri og náð fram markmiðum sínum á markaði með frelsi. Þannig 
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má telja rökrétt að markaðurinn sem ríkið leggur upp með er aldrei annar en þau markmið 

einstaklinga sem byggja hann (Jón St. Gunnlaugsson, 1979). 

3 Breyting markaða 

Tíðar breytingar hafa átt sér stað á hagkerfum í vestrænum samfélögum á síðustu 

áratugum. Markaðir hafa þróast mikið frá tíma iðnríkis til hnattvæðingar.   

3.1 Frá iðnríkis til þjónustuþjófélags 

Frá árinu 1960 til 2000 áttu sér stað þjóðfélagsbreytingar sem kenndar eru í dag við 

þjónustusamfélagið (e. post- industrial society). Þetta er ákveðin sýn um að iðnríkið 

breytist yfir í að vera þjónustusamfélag og kemur hún upphaflega frá tveimur 

fræðimönnum, þeim Daniel Bell og Alan Touraine. Kenningar þeirra eiga lítið sameiginlegt 

en þó merkja þeir ákveðnar grundvallarbreytingar sem áttu sér stað á þessum tíma á 

svipaðan hátt. Hugmynd Alan Touraine um hið nýja þjóðfélag snýr að þeim breytingum 

sem áttu sér stað í félagsgerð og hvernig nýjar þjóðmálahreyfingar urðu til. Meðan 

hugmynd Daniel Bell‘s fjallar um hvernig atvinnugreinin þjónustustarf óx til muna í 

bandarísku hagkerfi og hvernig menntun einstaklinga og þekking varð mikilvægari í 

atvinnulífinu. Hugmyndir þeirra félaga byggðu á að skeið iðnríkisins væri senn að ljúka og 

breytt hugarfar í samfélaginu væri að rísa upp með breyttum atvinnuháttum. 

Bandaríkjamaðurinn Bell er sá fræðimaður sem næst hefur komist því að spá fyrir um 

innreið þekkingar hagkerfisins. Hann taldi sem svo að það væri barátta einstaklinga í 

landbúnaðarsamfélaginu við náttúruna sem einkenndi gamla samfélagsgerð. Með 

tilkomu iðnríkisins tóku vélarnar forystu með hagsýni að leiðarljósi og tækniframförum. 

Þegar komið var á tíma þjónustusamfélagsins voru samskipti og menntun einstaklinga 

mikið í brennideplinum. Í þekkingarhagkerfinu er það einmitt þekking sem stuðlar að 

meiri hagvexti og ýtir undir betri og hagkvæmari nýsköpun í samfélaginu (Stefán Ólafsson 

og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

Samkvæmt US Bureau og Labor Statistic þá breyttist atvinnuskipting heilmikið í 

Bandaríkjunum á árabilinu 1800 til 2000. Þessi breyting fólst í því að landið væri 

landbúnaðarhagkerfi og breyttist yfir í iðnaðarhagkerfi, sem síðan þróaðist yfir í 

þjónustuhagkerfi. Þeir helstu framleiðsluþættir sem voru til staðar í landbúnaðar 
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hagkerfinu voru náttúruauðlindir. Þegar iðnhagkerfið þróaðist voru megin 

atvinnugreinarnar byggingariðnaður og iðnaðarframleiðsla og helstu framleiðsluþættirnir 

voru vinnuafl og fjármagn. Þeir atvinnuhættir sem eru svo mest áberandi í 

þjónustuhagkerfinu eru störf tengd verslun og þjónustugreinum. Alveg fram á níunda 

áratuginn fór vægi landbúnaðarins mikið niður á við og hlutur iðnaðar tók ekki að lækka 

almennilega fyrr en um árið 1960. Þó svo að hlutur iðnaðar fari minnkandi í vestrænum 

heimi þá er ekki síður mikilvægur fyrir þróuð hagkerfi heimsins. Með iðnaði eykst 

verðmætasköpun á hvern starfsmann með framleiðsluaukningu. Hefðbundin störf eins og 

áður þekktust innan iðnaðarfyrirtækja hafa breyst töluvert á seinustu áratugum en þessi 

störf hafa færst nokkuð yfir í að verða upplýsingastörf þegar búið er að hagnýta 

upplýsingatæknina. Ein helsta ástæða þess að þjónustustörfum hefur fjölgað eins og raun 

ber vitni má tengja við upplýsingabyltinguna. Þessi upplýsingabylting hefur aukið umsvif 

upplýsingagreina á borð við tölvu- og boðskiptagreina, framleiðslu og mikilvægi 

upplýsinga auk menntunar (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

3.2 Þekkingarhagkerfið 

Þekkingarhagkerfið (e. the knowledge economy) einkennist hvað mest af því hvaða 

viðskipti eru áberandi með upplýsingar. Þekking í dag og í öllum samfélögum er ekki 

fullnægjandi en þekking er í linnulausri framþróun. Með nýjum atvinnugreinum í 

þjóðfélaginu breytast grunnþættir ört. Eins og nafnið þekkingarhagkerfi gefur til kynna þá 

er það hlutverk þekkingarhagkerfisins að þekking virkar eins og vatn á myllu milli 

nýsköpunar og hagvaxtar. Gömlu atvinnugreinarnar breytast og nýjar atvinnugreinar 

koma í staðinn með þeim afleiðingum að aðstæður breytast á markaði. Með 

lýðræðiskerfinu tók nútímasamfélagið á sig nýja heildarmynd sem og í markaðskerfinu 

með tilliti til viðskipta og stjórnmála (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

Þeir Karl Marx og Friedrich Engels áttu sér draum um mikilfenglegar tækniframfarir 

með borgarastéttinni, en þeim óraði ekki fyrir því sem gerðist á næstu áratugum eftir 

þeirra tíma. Það var þó ekki fyrr en á 20. öldinni sem einstaklingar byrjuðu að njóta 

verulega góðs af bættum lífskjörum með nýjum og breyttum tímum. Til dæmis var bílvélin 

fundinn upp rétt fyrir aldamótin 1900 en bílar urðu ekki eign almennings fyrr en nokkrum 

áratugum síðar. Stórvirk nýlunda tekur sinn tíma í heimssögunni (Mokyr, 2002). Með 

nýjum framleiðsluþáttum í samfélögum hafa þeir mikil áhrif á hvernig hagkerfi breytast, 



15 

þekking og nýsköpun í þekkingarhagkerfinu virkar eins og náttúruauðlindir og vinnuafl í 

iðnríkinu sem uppspretta verðmætasköpunar. Iðnaður, viðskipti og vaxandi þjónusta var 

ráðandi á gullöld iðnríkisins á meðan áherslur í þekkingarhagkerfinu eru það viðskipti, 

þjónusta og iðnaður sem hafa meiri áhrif en áherslan er þó mest á þekkingarbúskap. 

Markaðsskipan hefur breyst þó nokkuð en í iðnríkinu voru fyrirtæki frekar sér á báti, 

samsteypur voru stórar og samkeppni á markaði var lítil. Með tilkomu aukinnar 

hnattvæðingar í þekkingarhagkerfinu hasla stórfyrirtæki sér stærri völl á heimsmarkaði 

ásamt því að smáfyrirtæki eiga meiri möguleika á því að ná langt. Með tilkomu 

internetsins myndast svo fyrirtækjanet sem gefur fyrirtækjum víðari grundvöll fyrir 

verslun og viðskiptum (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

Markaðurinn í iðnríkishagkerfinu var fyrst og fremst gerður út á samkeppni en 

kostnaður lækkaði með aukinni vélvæðingu og nýtingu á stærðarhagkvæmni. Áhersla 

þekkingarhagkerfisins var að nýsköpun skipti meira máli en venjulega eins og fram hefur 

komið. Einnig var lögð áhersla á að gæði yrðu betri ásamt því að framleiðsla jókst og 

þjónusta sem viðskiptavinir fengu varð meiri. Það sem skilur þessi tvö hagkerfi einnig í 

sundur er að þau fyrirtæki í þekkingarhagkerfinu eru ekki fyrst og fremst að leita leiða til 

að spara með því að fá til sín láglauna starfsfólk. Heldur býður kerfið upp á það að 

einstaklingar eru vel menntaðir og með góða hæfni til þess að takast á við störfin. Þau 

fyrirtæki sem tilheyra þekkingarhagkerfinu eru einmitt þannig fyrirtæki sem borgir og ríki 

í dag sækjast eftir. Margt er gert fyrir þessi fyrirtæki í þeim tilgangi að heilla þau til sín 

(Kotkin og DeVol, 2001). Með þekkingarhagkerfinu hagnýtast flest öll svið í atvinnulífinu 

þar sem tæknibreytingar á borð við tölvu-, boðskipta- og nettengslatækni eru miklar og 

sjálfsvirkni eykst með nýjum og betri vélum sem betrumbæta framleiðsluna á 

hagkvæmari hátt. Stakkaskipti verða í samfélögum og þar á meðal í atvinnustarfssemi 

þegar þekkingarbúskapur eykst. Breytingar sjást í stjórnsýslu hins opinbera, almennu 

félagsstarfi sem og á fleiri sviðum. Þeim fer fækkandi í dag þeim klassísku reykspúandi 

skorsteina byggingum sem voru hvað mest lýsandi fyrir tímann sem iðnríkis reis sem hæst 

og mikla fjölgun er að sjá í snyrtilegum glerbygginum sem eru mest lýsandi fyrir 

samfélagið í dag (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005).  

Sá framgangur sem komið hefur með þekkingarhagkerfinu er að störfum menntaðra 

einstaklinga hefur fjölgað ásamt störfum sérfræðinga á sama tíma og ófaglært fólk á 
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erfiðara að verða sér úti um vinnu. Störfin sem ófaglærðir einstaklingar sækjast eftir í dag 

eru hvað helst tengd þjónustu þar sem ómenntuð framleiðslustörf eru á undanhaldi. Sú 

þróun hefur átt sér stað að störf í hærri og lægri stétt starfsumhverfisins fjölgar á meðan 

störf sem flokka mætti sem millistéttarstörf fer fækkandi. Efling millistéttar er í hættu því 

langt inn í 20. öldina voru störf tengd millistéttarhópnum mörg, en breyting hefur orðið 

þar á. Þegar tekjuhópar í dag eru skoðaðir, kemur í ljós að það er samdráttur til staðar í 

millistéttarstörfum. En á sama tíma er mikil eftirspurn eftir vel menntuðum einstaklingum 

sem sækjast í hærra launuð störf ásamt því að einstaklinga vantar í lægra launuð störf 

(Sassen, 2001, Esping-Andersen, 1999 og Castells, 1996 og 2001). Fátækari lönd eins og 

þróunarríkin taka við af efnameiri ríkjum í framleiðslu á vörum og er það meðal þeirra 

breytinga sem orðið hafa frá iðnríki til þekkingarhagkerfis. Þau ríki sem eru efnameiri sjá 

hag sinn í því að efnaminni lönd sjái um framleiðsluna fyrir sig. Að auki eru breytingar 

innan framleiðsluiðnaðar með betri og nýrri tækni er mun meiri sveigjanleika og 

sjálfsvirkni sem breytir gerð framleiðslukerfisins (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005). 

3.3 Hnattvænt samfélag 

Félagsfræðingurinn Anthony Giddens (2002) byrjar bók sín „Runaway World“ á því að 

segja litla sögu um vinkonu sína. Þessi vinkona hans ferðaðist til Afríku í þeim tilgangi að 

leggja stund á nám. Þann dag sem hún lendir í Afríku er henni boðið í heimahús til 

kvöldskemmtunar, hún bjóst við því að læra um það hvernig heimamenn eyða sínum 

frítíma í þessu einangraða samfélagi. Annað kom þó í ljós en hún byrjaði fyrsta kvöldið sitt 

í Afríku á að horfa á kvikmyndina „Basic Instict“. Á þessum tíma var sú kvikmynd ekki 

komin í kvikmyndahús í London. Lærdómurinn er sá að við búum á tímum umbreytinga 

og hraða. Þessar breytingar snerta alla þætti í lífi okkar hvort sem þeir eru til góðs eða ills. 

Við sem einstaklingar í heiminum í dag erum knúin áfram í hnattrænu umhverfi sem afar 

fáir virðast skilja til fulls. 

Tíðar þjóðfélagsbreytingar hafa átt sér stað á 20. öldinni, hvort sem þessar 

þjóðfélagsbreytingar hafa átt sér stað á Vesturlöndum eða annars staðar í heiminum 

(Hobsbawm 1994). Vel flestir fræðimenn eru sammála um að þáttaskilin á 20. öldinni séu 

ákaflega ör og mikil á seinustu þremur áratugum aldarinnar (Stefán Ólafsson og Kolbeinn 

Stefánsson, 2005). Heimsmyndin sem er til staðar í dag einkennist af miklu flæði. 
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Landamæri eru hreyfanlegri þar sem einstaklingar, hugmyndir og fjármagn eru öllum 

stundum á hreyfingu óháð tíma og rúmi (Appadurai, 2000). Hreyfanleiki í nútíma 

samfélagi er ágætis dæmi um þær miklu breytingar sem hafa átt sér stað í félagslegri 

uppbyggingu samfélagsins og menningu. Breytingarnar hafa auðvitað áhrif á samfélagið 

og menningin tekur sinn tíma í að aðlagast þeim. Þær breytingar sem verða fyrst fyrir 

barðinu í breyttu samfélagi eru hlutlægar breytingar, síðan menning, venjur og siðir. Hvort 

sem þessar breytingar eru góðar eða slæmar fyrir samfélagið vita fáir. En eitt er þó víst að 

samfélagsleg þróun er sífelld og tekur stöðugum breytingum (Giddens, 2002). 

Á seinni hluta áttunda áratugar seinustu aldar voru afar fáir fræðimenn sem notuðust 

við hugtakið hnattvæðing (e. Globalisation). En nú á okkar tímum er þetta hugtak 

heimþekkt og all margir fræðimenn sem notast við það. Hugtakið hefur þó reynst afar 

erfitt til skilgreiningar þó svo það sé heimsþekkt og fjölmargir noti það. Ein skilgreiningin 

hljóðar svo að hnattvæðingu væri hægt að útskýra með þeim hætti hvernig heimurinn er 

orðinn að einni stóri heild, en að hvaða leyti er óljóst. Það eru til einstaklingar sem trúa 

ekki á hugtakið hnattvæðing og kallast þeir einstaklingar efasemdarmenn. Samkvæmt 

þessum einstaklingum er umræðan um hugtakið hnattvæðing ekkert annað en orðræða. 

Þeir telja sem svo að heimsmarkaðurinn sé ekki mjög frábrugðin mörkuðum fyrri tíma, 

heimurinn haldi áfram með sama hætti og hann hefur ávallt gert með nýjum hugmyndum 

og leiðum. Efasemdarmenn telja sem svo að flest lönd fái lítinn hluta af sínum viðskiptum 

við önnur lönd. Viðskiptasamningar eru frekar á milli tveggja eða fleiri landa sem bundnir 

eru við ákveðin svæði eins og Evrópusambandið virkar. 

Svo er til annar hópur einstaklinga sem hefur sitt til málanna að leggja og aðra sýn, 

þeir kallast ofsatrúarmenn. Þessir einstaklingar telja sem svo að hnattvæðing sé ekki 

einungis raunveruleg, heldur að hægt sé að finna fyrir afleiðingum hennar allstaðar og á 

öllum sviðum. Samkvæmt þeim er heimsmarkaðurinn í dag mun þróaðari en á sjötta og 

sjöunda áratugnum og er óháður landamærum ríkja. Ríkin hafa glatað því óskorðaða valdi 

sem þau höfðu áður og stjórnmálamenn hafa glatað getu sinni að hafa áhrif á atburði í 

daglegu lífi. Það er því engin tilviljun að fáir beri virðingu fyrir lýðræðiskostnum 

stjórnmálamönnum lengur eða hafi áhuga á því hvað þeir hafi að segja. Heimsviðskipti 

erum mun víðáttumeiri í dag en þekkst hefur í heimssögunni og inniheldur mun betra og 

víðáttumeira þjónustustig og vöruúrval. Það tímabil sem má kenna við tímabil þjóðríkis er 
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lokið samkvæmt þessum ofsatrúarmönnum (Giddens, 2002). Ofsatrúarmenn hafa nokkuð 

til síns máls um hvort hnattvæðing sé raunveruleg eður ei. Frá árinu 1970 hafa viðskipti 

milli ríkja aukist gríðarlega og mun hraðar heldur en heimsframleiðslan sjálf (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

Hnattvæðingar ferlið hefur tekið langan tíma en allmargir fræðimenn líta á landa 

fundi á öldum áður sem hluta af hnattvæðingar ferlinu. Með slíkum hætti er hægt að segja 

sem svo að siglingar Kólumbusar og Vasco de Gama hafi verið ákveðin þáttaskil í 

hnattvæðingar ferlinu. Eitt af því sem gerir landafundina fyrr á öldum áhugaverða er að 

þeir urðu vegna þess að ný samgöngutæki urðu til ásamt aukinni þekkingu. Ágóðinn af 

þessum landafundum var sá að viðskipti milli landa jukust ásamt því að samskipti urðu 

meiri. Immanuel Wallerstein fjallaði um í heimsskipunarkenningu sinni að evrópskur 

heimsmarkaður hafi orðið til á 16. öld, sem byggðist upp á kapítalískum framleiðslumáta 

(Wallerstein, 1974; Frank, 1998). Efasemdarmenn gera minna af því að hægt sé að tala 

um landafundi með nýjum og bættum samgöngum sem einstaka tímamótaþróun í 

heimssögunni. Þeir telja sem svo að hagkerfi Evrópu fyrir 19. öld hafi almennt verið 

einskonar lokuð hagkerfi. Þetta hagkerfi á lítið sameiginlegt við nútíma hagkerfum sem 

eru undir áhrifum hnattvæðingar. Hagkerfi fyrir 19. öld voru svæðisbundin en þó svo að 

landafundir hafi haft efnahagslega þýðingu þá bættu þeir ekki lífskjör einstaklinga 

almennt né hagvöxt (O´Rurke og Williamson, 1999). 

Giddens (2002) er þó sannfærður um að hnattvæðingin sem er að eiga sér stað núna 

á okkar tímum sé ekki aðeins nýtt fyrirbæri í heimssögunni heldur sé þessi hnattvæðing 

byltingarkennd. Upplifun hans er sú að efasemdarmenn og ofsatrúarmenn séu ekki alveg 

að gera sér grein fyrir merkingu þessa fyrirbæris sem hnattvæðingin er. Báðir þessir hópar 

gera mistök með því að horfa á hnattvæðinguna út frá efnahagslegum einingum. 

Hnattvæðing er ekki einungis efnahagsleg heldur er hún einnig stjórnmálaleg, 

menningarleg og tæknilegt fyrirbæri. Fyrirbærið hnattvæðing hefur áhrif á alla þætti sem 

nefndir eru hér að ofan og hafa gert það síðan seint á sjötta áratugnum. Margskonar 

áhrifa er að gæta í hnattvæðingunni en fyrirbærið getur skapað ný efnahagssvæði, 

menningarleg svæði meðal ríkja eins og Kísildalurinn í Kaliforníu í Bandaríkjunum er dæmi 

um. Kísildalurinn er lítið efnahagssvæði með mikil áhrif út um allan heim. Svæðið er 

einstakt fyrir margar sakir en til eru fleiri hundruð önnur svæði eins og Kísildalurinn út um 
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allan heim. Þessi svæði kallast þekkingarþyrpingar og hafa slík þekkingarsvæði vaxið mikið 

á seinustu áratugum. Þekkingarþyrpingarnar eru oft á tíðum byggðar upp með aðstoð frá 

stjórnvöldum því hefðbundið hlutverk stjórnvalda er að stuðla að uppbyggingu atvinnulífs 

og nýsköpun (Wade, 1990; Weiss, 2003). 

4 Núverandi markaðsfyrirkomulag 

Það markaðsfyrirkomulag sem þekkist á okkar dögum er kapítalískt og í okkar vestræna 

heimi eru til nokkrar gerðir af markaðshagkerfum sem eru með mismunandi áherslur. 

4.1 Vestrænir markaðir 

 Á fyrri tímum voru fjárfestingar fjármagnseigenda einungis bundnar við þjóðhagkerfi 

þeirra landa sem fjárfestar áttu heima í og því var samkeppni á markaði aðeins bundinn 

við heimamarkað. Á þessum tíma var vaxtastefna ríkisstjórna hvers lands fyrir sig þannig 

gerð að hún stýrði arðsemi fjárfestinga einkaaðila og hvernig atvinnutækifæri þróuðust í 

landinu (Wilensky, 2002). Á seinustu áratugum hefur þetta sjónarhorn breyst tiltölulega 

mikið en í dag hefur ríkisvaldið takmarkaðari áhrif á það þegar fjárfestar og fyrirtæki flytja 

fjármagn sitt milli landa eða heimsálfa. Þær stefnur sem ríkisstjórnir vestrænna ríkja í 

nútíma kapítalísku markaðsskipulagi leyfa eru mismunandi, sumar ágætar og aðrar 

slæmar. Stefnurnar geta verið hliðhollari fjárfestum í vissum tilfellum og haft afdrifarík 

áhrif á arðsemi fjárfestinga. Fjárfestar hafa oft á tíðum góð spil á hendi og geta stefnur 

ríkisstjórna verið undir áhrifum fjárfesta á markaði. Það að missa fjárfesta eða fyrirtæki 

úr landi getur haft í för með sér gífurlega mikið fjárhagslegt tjón. Það hnattvædda 

umhverfi sem hefur myndast í heiminum í dag hefur mikil áhrif á stefnur ríkja og 

ríkisstjórna, sem sagt miðast við hagsmuni fjárfesta. Þessir hagsmunir eru því oft ofar en 

hagsmunir almennings. Eitt af því sem stjórnvöld ríkja í dag standa frammi fyrir í hinu nýja 

hnattvædda umhverfi er að búa til sem best skilyrði fyrir fjárfesta, hvort sem er með því 

að fá fjárfesta til sín eða að halda fjárfestum hjá sér. Samkeppnin á markaði er því ekki 

lengur bundin innan landamæra, heldur er samkeppnin núna á milli landa. Ríki í dag 

keppast því um að skapa sem best fjárfestingarumhverfi fyrir fjárfesta með hagstæðum 

skilyrðum. Máttur fjárfesta getur því verið mikill og leitast þeir eftir sem mestum hagnaði 

og eru fræðimenn farnir að túlka markaðinn þannig að hægt og sígandi þurfi þjóðir, 
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ríkisstjórnir og launþegar að víkja fyrir kröfum fjárfesta. Afleiðingar þess að heilla fjárfesta 

hvort sem er með því að fá þá til sín eða halda þeim eru margs konar. Þessar afleiðingar 

sjást í að hlutverk ríkisvaldsins minnkar á markaði og einkavæðing verður meiri, skattar 

lækka, skerðing verður í velferðarforsjá, grunngerð þjóðfélagsins verður síðri, fátækt og 

ójöfnuður eykst, vinnuöryggi skerðist ásamt því að laun launþega lækka (Stefán Ólafsson 

og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

Heimurinn í dag hefur farið á þá leið að ríkisvald veikist og eru leiðir frekar farnar til 

þess að heilla fjárfesta með ofangreindum gylliboðum. Þessi atriði hafa verið kölluð 

„félagslegt undirboð“ eða kapphlaup til verri kjara. Svartsýnismenn í dag á það hvernig og 

hversu hnattvænn heimurinn er orðinn sjá mikla ókosti við núverandi fyrirkomulag. 

Auðæfi, fjármagn og skyldur fjárfesta eru oft ekki bundin neinum hömlunum. Það frelsi 

sem fyrirtæki hafa á heimsmarkaði er orðið býsna mikið og eru fjárfestar ekki neinum 

vandræðum að flytja fyrirtæki og fjármagn milli landa, og þá til þeirra sem bjóða upp á 

arðvænlegustu skilyrðin og lægstu launin. Yfirburðir fjárfesta og stórfyrirtækja eru því 

orðnir nokkuð miklir (Hutton, 2002). Yfirráð fjármagseigenda um kröfur og skilyrði 

þóknast þeim því oftar en ekki. Ríkisstjórnir standa frammi fyrir því að svigrúm þeirra er 

það lítið að þær verða að þóknast fjármagns- og fyrirtækjaheiminum. Þannig hefur staða 

þeirra versnað með fjölgun skattaparadísa á seinustu árum (Gray, 2002). Ef stórfyrirtæki 

taka upp á því að flytja allan sinn hagnað yfir til skattaparadísa eða alla starfssemi 

fyrirtækja sinna til minna þróaðri ríkja þar sem þeir komast upp með að borga lægri laun, 

getur það aukið þjóðfélagsleg vandamál eins og atvinnuleysi heima fyrir (Beck, 2001). 

Til eru þeir sem líta svo á að hnattvæðing eða hið hnattvædda umhverfi mætti túlka 

sem einskonar afleiðingu útbreiðslu hugmynda um markaðshyggju. Þessar afleiðingar eru 

sjáanlegar í ýmis konar niðurfellingum á viðskiptahindrunum milli ríkja og fjármagns frelsi 

hefur aukist geysilega mikið. F en leiri fræðimenn sem halda þeirri hugmynd á lofti að það 

séu gallar á ríkisafskiptum af hvaða toga sem er. Þær hugmyndir um neikvæð ríkisafskipti 

fengu byr undir báða vængi þegar sósíalisminn hrundi í Austur-Evrópu árið 1991. Margir 

fræðimenn eru sem sagt á þeirri skoðun að markaðskapítalismi sé hin eina framleiðslu og 

viðskipta skipan sem virkar almennilega í nútímalegu þjóðfélagi (Hannes H. Gissurarson, 

2001). Með aukinni alheims markaðsvæðingu eru allmargir fræðimenn, þá helst á vinstri 

og miðju væng stjórn- og þjóðmála, sem óttast neikvæðar félagslegar afleiðingar. Þessar 
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afleiðingar geta verið þó nokkrar og geta komið fram með síauknum ójöfnuði og fátækt, 

einstaklingar búa við lakari kjör ásamt því að þeir ríku verða ríkari (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005). Frjálsir markaðshættir hafa þó sína kosti samkvæmt Tomas 

Friedman (2000). Þau ríki sem búa við fyllilega opið hnattvæðingar umhverfi eru í raun að 

veita fjármagnseigendum aðstoð. Ríkisstjórnir geta haft stjórn á flæði peninga á markaði, 

þó eru ríkisafskipti lítil sem enginn, skattar lágir, einkavæðing er ríkuleg sem og afnám 

opinberra reglugerða. En með opnari hnattvæðingar umhverfi ríkja getur tvennt leitt af 

sér samkvæmt Friedman. Það er að vettvangur stjórnmála skreppur saman á sama tíma 

og efnahagslífið verður sterkara. Það vægi sem stjórnvöld hafa í efnahags- og 

stjórnmálum verður sem sagt töluvert minna en áður og þess vegna er erfiðara að sjá mun 

á ríkisstjórn og stjórnarandstöðu í löndum sem búa við frjálsari markaðshætti. 

Nútíma þjóðir hafa þróað með sér aðra leið í dag til styðjast við en sú leið er kölluð 

hnattræn sambandsríki. Þessi leið er þannig háttað að þjóðirnar eru fullkomlega opnar 

fyrir hnattrænni opnun. Þjóðirnar takmarka þó það fullveldi sem þær hafa til sambandsins 

og í staðinn leggja þeir mun meiri áherslu á að taka þátt í stjórnmálum með hnattrænu 

fyrirkomulagi. Þessi leið sambandsríkjanna á ekkert skylt við hugmynd Friedmans hér að 

ofan um lítinn sem engin ríkisafskipti, heldur eru þjóðir að færa hlutverk sitt yfir á 

alþjóðavettvang. Þessi leið er marg þekkt í dag með tilkomu Evrópusambandsins en að 

auki þekkist þessi leið í innanríkismálum í Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum er starfssemi 

ríkja að nokkru leiti sjálfstæð þegar kemur að lagasetningu og skattinnheimtu þó svo að 

ríkin búi öll að sameiginlegri stjórnarskrá og sameiginlegri alríkisstjórn. Hlutverk 

þjóðstofnana innan Bandaríkjanna er þannig að tryggja að markaðir séu einn og stór 

alþjóðarmarkaður (Dani Rodrik, 2002). 

Það hvernig hnattvæðingar umhverfið hefur áhrif á framkvæmd og starfssemi 

ríkisvaldsins er með tvenns konar hætti. Þau áhrif sem hnattvæðing getur leitt af sér á 

starfssemina er hvetjandi annars vegar og hamlandi hins vegar. Þegar talað er um að 

áhrifin frá hnattvæðingunni hafi hvetjandi áhrif á starfssemi ríkisvaldsins þá eflist 

blandaða hagkerfið til muna. Þessi hvetjandi áhrif auka þarfir í samfélaginu fyrir 

lífskjaratryggingar, auka þarfir fyrir nýsköpun og menntun sem og vinna gegn fátækt. 

Seinni áhrifin sem hnattvæðingin hefur á starfssemi ríkisvaldsins eru sögð vera hamlandi. 

Með þessum hamlandi áhrifum er peningafrjálshyggjan efld til muna. Fjármagnsflótti 
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fyrirtækja getur orðið mikill, þar sem fyrirtæki sjá hag sinn í því að flytja fjármuni sína til 

annara landa sem bjóða upp á betri hagstæðari vaxta skilyrði. Við þetta má bæta að 

fyrirtækjaflótti milli landa er einnig algengur. Með aukinni hnattvæðingu breytist 

samkeppni mikið á markaði eins og með ytri áhrifum, reglum fer fækkandi sem og að 

skattar verða lægri. Forsendan fyrir vestrænni frjálslyndisskipan er samvist lýðræðislegra 

stjórnmála og markaða. Stöðuleikanum er ógnað ef markaðurinn gengur of langt í 

þjóðfélaginu og sama gengir um stjórnmálin. Ákveðin málamiðlun þarf að vera til staðar 

milli fjármagnseigenda á markaði og vinnandi einstaklinga í samfélaginu svo að jafnvægi 

sé til staðar. Þessi málamiðlun á að koma frá lýðræðislega kosnum stjórnmálamönnum 

sem eiga að tryggja hag hins vinnandi manns í samfélaginu og stuðla að því að 

verðmætasköpun dreifist jafnt á milli allra þegna í hagkerfi nútímans (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005) 

4.2 Mismunandi kapítalsimi 

Bandaríska hagkerfið er byggt upp þannig að afskiptin frá hinu opinbera eru afgerandi lítil. 

Þátttaka einstaklinga í kosningum er fremur lítil ef miðað er við Norðurlöndin þar sem 

afskipti frá ríkinu eru meiri. Með lítilli kosningaþátttöku almennings í Bandaríkjunum má 

gera ráð fyrir að áhrif frá kjörnum fulltrúum á þingi muni minnka jafnt sem áhuginn á 

stjórnmálum. Afleiðingarnar af þessu gætu komið fram í því að vegið verði að lýðræðinu 

í samfélaginu. Fræðimenn hafa varað við því að nútíma þjóðir séu að ganga sama veginn 

í gerð og þróun sinna hagkerfa. Meginn munur milli hagkerfa er fyrirferð markaðshátta. 

Hvort sem markaðshættir aukast eða minnka þá fer þjóðfélagsgerðin eftir einsleitnum 

kvarða hvort sé hægt sé að flokka þær sem minni eða meiri markaðsþjóðfélag (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Andrew Shonfield (1965) sundurgreindi hvernig 

stjórnun var háttað í efnahagsmálum hjá Bretum, Frökkum og Þjóðverjum. Niðurstaða 

hans gaf til kynna að Bretar fari mest í átt að frjálsum markaðsháttum frekar en hinar 

þjóðirnar. Þjóðverjar byggðu upp sterkt samráðskerfi þar sem ríkisvaldið hafði þó nokkur 

afskipti sem og að launþegasamtök og atvinnurekendasamtök unnu náið saman. 

Markaðskerfi Frakka leggja svo upp með sterka ríkisforsjá. Þessi aðgreining sem Shonfield 

útlistar er menningarleg, söguleg og stjórnmálaleg í gruninn. Ef flokka ætti Skandinavísku 

löndin og Bandaríkin þá myndi Bandaríkjamenn vera nær Bretum í markaðsháttum og 

Skandinavísku ríkin nær Þjóðverjum. 
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4.3 Grunnkerfi markaðsbúskapar 

Fjölbreytaleikiskólinn gaf út bókina „Varities of Capitalism“ árið 2001. Bókin byggir á því 

hvernig ólíkt skipulag er í nútíma ríkjum með tilliti til efnahags- og þjóðmála. Greiningin 

fellst í því að útlista hversu mikið markaðsskipan er ofin í samfélagsgerð ríkja. Tvö 

grunnkerfi eru til staðar, annars vegar hreint markaðshagkerfi (e. liberal market economy) 

og hins vegar samfélagsleg markaðshagkerfi (e.coordinated market economy) (Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Það ríki sem er skýrasti fulltrúi hreinna 

markaðshagkerfa eru Bandaríkin á meðan helsti fulltrúinn í samfélagslega 

markaðshagkerfinu er Þýskaland. Í Bandaríkjunum er að finna hreinustu markaðshættina 

en hagsmuna samtök launafólks eiga erfitt uppdráttar og því eru lítil sem engin 

samfélagsleg samráðskerfi. Hlutverk stjórnvalda í hreina markaðshagkerfinu er lítið þegar 

horft er til markaðar og framleiðslukerfa. Afleiðing af þessu er að samkeppni er mun meiri 

en í samfélagslegu markaðshagkerfi. Í hreina markaðshagkerfinu er mikil áhersla lögð á 

að verðsamkeppni sé hin mesta sem og að nýting á stærðarhagkvæmni eins og 

fjöldaframleiðsluskipan sem aðstoðar fyrirtæki á markaði að ná vexti. Í samfélagslegu 

markaðshagkerfi eins og í Þýskalandi er mikið lagt upp með að samtök atvinnulífsins og 

launþegahreyfingar vinni saman sem gerir þau að sterkri einingu. Markaðurinn hefur 

verið uppbyggður með góðri gæðasamkeppni og sérhæfingu í iðnaði í staðinn fyrir 

ofuráherlsu á verðsamkeppni eins og þekkist í Bandaríkjunum. Til að finna fjármagn á 

Bandarískum markaði verða fyrirtæki mest megnis að fjármagna sig á hlutabréfamarkaði 

þannig að upplýsingagjöf og gegnsæi er nokkuð mikið. Með þessari fjármögnun dreifist 

eingarhaldið á fyrirtækjum oft milli margra aðila eða annara fyrirtækja. Uppgangur 

fyrirtækja á markaði er algjörlega háður því hvernig því gengur á hlutabréfamarkaði. 

Fyrirtæki eru undir mikilli pressu að sýna skjóta innkomu og hagnað til þess að og fá greitt 

verð fyrir hlutabréf. Þjóðverjar eru þolinmóðari í þessum efnum og eru fyrirtæki á markaði 

þarlendis oft í tengslum við banka með fjármögnun í formi bankalána ásamt fjárlögum frá 

ríkinu eins og í gegnum fjárfestingarsjóði og þróunarsjóði. Þar af leiðandi er fjármögnun 

með viðskipti á hlutabréfamarkaði mun minni og eignarhaldið dreifist ekki eins mikið og í 

Bandaríkjunum (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005; Vitols, 2001). 
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4.4 Skandinavíska Velferðarríkið 

Samanburður tveggja markaðshagkerfa þykir oft á tíðum ekki fullnægjandi og hafa 

fræðimenn gripið til þess ráðs að taka skandinavísku þjóðirnar út úr skiptingunni um 

samfélagsleg markaðshagkerfi og flokka þau meðal annars með hliðsjón af 

velferðarríkinu. Þannig er hægt að draga upp þriggja flokka kerfi í nútíma markaðsbúskap. 

Þessi skipting væri þá engilsaxneskt kerfi, meginlandskerfi og skandinavískt kerfi eða 

velferðarríki (Esping- Andersen, 1990; Esping- Andersen, 1999). Eitt af því sem aðgreinir 

hagkerfin í Skandinavíu frá meginlandskerfinu og engilsaxneska kerfinu er að þau eru 

samtengd gríðarlega sterkbyggðum velferðaríkjum. Aðgreiningin sést einna best á 

ríkisvaldinu en það sér um stóran hluta af menntasviðinu, velferðarþjónustunni, 

lífskjaratryggingunum og nýsköpunarumhverfinu. Á markaði njóta fyrirtæki góðs af 

bönkum frá ríkinu sem og að samfélagshagsmunir eru burðarmiklir. Vinnuverndin í 

velferðarríkinu er með eindæmum góð og hafa launþegar mikið öryggi á vinnumarkaði, 

sem lýsir sér í því að atvinnustig er eitt það hæsta í heiminum. Launþegar leggja fram 

ákveðnar áherslur sem skipta miklu máli, atvinnuöryggi og almennt öryggi í vinnu er frekar 

mikið ásamt því að jöfnuður í samfélaginu er góður. Þessi atriði sem nefnd eru skilgreina 

skandinavíska hagkerfið vel og aðgreinir það frá hinum tveimur kerfunum ásamt því að 

sýna að efnahagslífið er mjög hagkvæmt (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

Þjóðirnar sem tilheyra engilsaxneska kerfinu bjóða almennt upp á lægri laun á 

vinnumarkaði heldur en þjóðirnar í velferðarríkinu og meginlandskerfinu. Engilsaxnesku 

þjóðirnar skerða velferðarútgjöld í meira mæli en í hinum tveimur hagkerfunum ásamt 

því að skattar eru yfirleitt lægri sem hugsað er sem innspýting til þess að efla nýsköpunina 

í atvinnulífinu. Hærri laun eru að finna á vinnumarkaði í meginlandskerfinu heldur en 

hinum tveimur hagkerfunum, en réttindi einstaklinga í meginlandskerfinu eru mun meiri 

en þeirra í engilsaxneska hagkerfinu. Það þýðir að einstaklingar geta hætt fyrr á 

vinnumarkaði og farið á lífeyri. Ástæðan fyrir þessu er sú að ungir einstaklingar sem hafa 

ekki vinnu geta komist fyrr út á vinnumarkaðinn. Þetta fyrirkomurlag kemur þó niður á 

því hvernig nýsköpun og samkeppni í atvinnulífinu þróast. Að auki verður kostnaður oft 

mjög mikill og skapar þessum þjóðum mörg vandamál. Það sem skandinavísku þjóðirnar 

hafa gert er að það hefur verið ákveðin samstilling í velferðarkerfinu sem skerðir ekki 

réttindakerfið að ráði sem og að þeim hefur tekist mun betur til en mörgum öðrum 
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þjóðum að búa til ný störf og viðhalda mest megnis þeim lífskjörum og jöfnuði sem 

einstaklingar hafa búið við í áratugi (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

Skandinavíska leiðin byggðist hægt og rólega upp í það að verða velferðarríki og má 

skipta þessari byggingu niður í tvö stig. Fyrra skrefið í uppbyggingunni átti sér stað frá 

seinni heimsstyrjöldinni til 1960. Í þessu skrefi var helsta áherslan á að byggja upp alhliða 

félagslegt forsjárkerfi fyrir einstaklinga samfélagsins með jöfnum lífeyrisgreiðslum. Með 

seinna skrefinu sem var á sjöunda áratugnum  var farið í breytingar á lífeyrissjónarmiðinu, 

þannig að allir fengu sinn hlutfallslega skerð. Lífeyrinn varð því tekjutengdur. Með þessu 

skrefi var ef til vill vegið að jafnaðar markmiðinu, en á móti kom að reynt var að stuðla að 

jöfnuði með meiri skattheimtu og að láglaunafólk fékk viðbótargreiðslur (Esping- 

Andersen og korpi, 1987). 

Skandinavíska leiðin hefur sína kosti og galla sem hún hefur bæði hlotið hrós og gagnrýni. 

Þeir jafnaðarmenn sem búa utan Skandinavíu og aðhyllast þessa leið hrósa henni í hástert. 

Einnig eru aðrir sem gagnrýna skandinavísku leiðina og bendla hana við sósíalisma vegna 

þess hve ríkisforsjáin ermikil (Skocpol, 1995). Fjölþjóðlegur samanburður á milli þjóða er 

reglulega gerður. Samkvæmt þessum samanburði koma skandinavísku þjóðirnar oftar en 

ekki vel út þegar mælingar eru gerðar á lífsgæðum, jöfnuði og lýðræði. Það var á sjöunda 

áratugnum sem skandinavísku þjóðirnar byrjuðu að leggja mikla áherslu á jöfnuð í 

samfélaginu sem skapaði þeim ákveðna sérstöðu í heiminum öllum. Þessi leið sem var 

farinn í að bæta jöfnuð í samfélaginu kom fram með bættri velferðarþjónustu hins 

opinbera og betrum bættra lífskjaratrygginga. Það sem er talið eitt merkasta við 

skandinavísku þjóðirnar er hvað þær hafa byggt upp þróttmikið og hagkvæmt efnahagslíf 

ásamt því að veita öryggi og mikinn jöfnuð hjá launþegum. Skandinavíska hagkerfið er 

tengt gríðarsterkum velferðarríkjum þar sem mikið fer fyrir velferðarþjónustu, 

lífskjaratryggingum, menntun og nýsköpun. Búið er að byggja hagkerfið þannig upp að 

það er ekki aðeins sjónarmið hluthafa sem skiptir máli, heldur einnig almennings. 

Launþegahreyfingar eru sterkar og virkar í þeirri stefnumótun sem á sér stað í þessum 

samfélögum. Það eru margar leiðir til þess að nálgast fjármagn og er aðgengi að 

þolinmóðu fjármagni fyrir hendi. Atvinnustig skandinavísku þjóðanna hefur lengi verið 

eitt það hæsta í heiminum, sem er mælt þannig að það er hlutfall þeirra sem eru á 
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vinnualdri og eru í launaðri vinnu. Afleiðing af þessu er að launþegar búa við mikið öryggi 

á vinnumarkaði (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005).  

Skandinavíska velferðarleiðin einkennist einna mest af víðfeðmum velferðar 

réttindum fyrir alla einstaklinga þess samfélags eins og fram hefur komið. Engu breytir 

um starfssvið einstaklings eða önnur svið, ávallt er mikið lagt upp úr samheldni og jöfnuði. 

Þó svo að skandinavíska velferðarríkið hafi oftar en ekki verið tengt við pólitísk áhrif frá 

vinstri væng stjórnmála þá voru það einmitt hægri sinnaðir frjálslyndismenn, íhaldsmenn 

og bændur sem tóku sig saman og mótuðu almannatryggingar og velferðarforsjá á fyrri 

hluta seinustu aldar í Skandinavíu meðan jafnaðarmenn gerðu velferðarríkið að sínu 

málefni. Hægt er að ganga enn lengra í greiningunni á uppgangi skandinavísku leiðarinnar. 

Það var árið 1881 sem Danir settu fram lög um að greiða skyldi ellilífeyri, sem færði 

öldruðum og þeim sem þurftu framfærsluréttindi. Þessi áfangi hjá Dönum var merkilegur, 

og þá helst fyrir þær sakir að þeir voru eitt fyrsta landið til þess að láta eftir að fátækir og 

aldraðir ættu rétt á fjárhagslegri framfærslu frá ríkisvaldinu (Stefán Ólafsson, 1999). 

5 Nauðsyn og efnaskortur 

Hagkerfi heimsins eiga að vera byggð upp þannig að almenningur verður aldrei fyrir skort 

á lífsgæðum sem og heldur ekki komandi kynslóðir. 

5.1 Mannlegar þarfir 

Samkvæmt McMurtry (2005) er vel uppbyggt hagkerfi þannig að flest allir í samfélaginu 

hafi aðgang að lífsgæðum. Peningar skipta ekki mestu máli í því samhengi heldur eru það 

þarfir og árangur einstaklinga sem er megin áherslan þegar hagkerfi eru skoðuð. 

Samkvæmt Kroll og Fass (2006) standa málin þannig að á seinustu árum hefur 

alþjóðasamfélagið skapað gríðarlega stóran hóp af milljarðamæringum. Á sama tíma býr 

stór hluti mannkyns við fátækt og hungursmörk. Þegar hagvöxtur þjóða í 

alþjóðasamfélaginu er skoðaður út frá peningum má segja sem svo að allt virðist vera í 

himna lagi, en neyðin er ennþá til staðar í fátækari löndum heimsins. 

McMurtry (2005) taldi víst að ef mannlegar þarfir væru metnar meira þá væri velferð 

einstaklinga ekki alltaf meiri. Þá er sérstaklega átt við kostnaðarsamar munaðarvörur sem 

stórauka hagnað og hagvöxt þjóða. Nútíma snjallsímar, krabbameinsvaldandi 
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skordýraeitur og klasasprengjur eru allt vörur sem eiga það sameiginlegt að vera arðbærar 

í framleiðslu en draga frekar úr velferð en að auka hana. Hagfræðingar nota oft þessar 

ofangreindu vörur til þess að lýsa þeim gæðum sem fólk kaupir sér án þess að hugsa sig 

um hver notkun þeirra sé, gæðin eru í því að einhver vilji kaupa vöruna. Gæði geta líka 

verið verðlaus eins og þarfir fjárvana einstaklinga, sem og mengun og bráðnun 

heimskautsíssins. Þessi gæði kallast ytri áhrif (e. externalities) samkvæmt hagfræðingum. 

Áhrifin lenda sem sagt á þriðja aðila vegna viðskipta annara og þá helst milli annara landa. 

Ágætis dæmi um þriðja aðila eru fátækari lönd en þessi lönd sjá hag sinn í því að taka oft 

við efnaúrgangi frá löndum og geyma hann gegn greiðslu með tilheyrandi áhrifum eins og 

mengun í jarðvegi. Annað dæmi er ódýrt vinnuafl, en þar sjá fjárfestar stórra fyrirtækja 

mikinn sparnað í framleiðslu á vöru sinni. Oft eru það börn sem notuð eru til framleiðslu 

á hlutum sem síðan eru seldir á Vesturlöndum gegn rausnarlegu gjaldi. Þessir 

einstaklingar eru eitt ódýrasta vinnuafl jarðar og geta því fjármagnseigendur notað það til 

þess að klekkja á samningsstöðu fólks í efnameiri ríkjum. Að auki eru fjármagnseigendur 

með þessu að halda launakröfum niðri með því að flytja starfssemi sína til fátækari landa 

og jafnframt flytja þeir oft ódýrt vinnuafl inn (McMurty, 2005). 

5.2 Fátækt og ójöfnuður 

Fátækt og ójöfnuðurAfar erfiðlega hefur reynst fræðimönnum að skilgreina hugtakið 

fátækt sem og að mæla fátækt í daglegu lífi. Eitt af því sem gerir skilgreininguna og 

mælinguna erfiða er að neysluvenjur einstaklinga breytast frá einum tíma til annars, 

lífskjör eru breytileg sem og kröfur samfélaga í gegnum tíðina. Félagsfræðingar hafa 

skilgreint fátækt með tvenns konar hætti, annars vegar er það algild fátækt (e. absolute 

poverty) og hins vegar afstæð fátækt (e. relative poverty). Skilgreiningin á algildri fátækt 

er sú að einstaklingur þarf að skorta húsaskjól, klæðnað og mat. Mjög stór hluti íbúa í 

fátækum löndum heimsins eins og Rúanda og Bangladess búa við algilda fátækt svo dæmi 

sé tekið. En í þróuðum ríkjum eins og hérna heima á Íslandi, í Noregi og Austurríki er þessa 

algildu fátækt varla að finna. Í vestrænum ríkjunum sem nefnd voru er fátækt mæld með 

afstæðum fátæktarmörkum. Þegar skoðaður er efnahagslegur ójöfnuður innan landa, þá 

er oftar en ekki hluturinn af landtekjum um 5% sem fer til þeirra fátækustu eins og 

Rúanda, þar sem 5,3% af heildar tekjum fer til þeirra allra fátækustu. Hlutfallið í 
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Bandaríkjunum er svipað ef dæmi er tekið þar sem hlutfallið er 5,4% (Giddens og Sutton, 

1989; Stefán Ólafsson, 1999). 

Fátækt og ójöfnuður er alls ekki sami hluturinn, þó svo að þessi tvö fyrirbæri séu 

tengd. Margir fræðimenn deila um það hvort sá möguleiki sé fyrir hendi að skilgreina 

algera fátækt á alþjóðlegum vettvangi en þeir eru sammála um að það sé frekar viðeigandi 

að notast við hugtakið afstæða fátækt. Kosturinn við að nota það hugtak er að það nær 

frekar yfir heildar viðmið á því hvernig fátækt er í ákveðnum samfélögum. Þó er enn erfitt 

að skilgreina hugtakið fátækt því hún er skilgreind eftir menningarlegum aðstæðum og 

erfitt er að ákvarða hana með alþjóðlegum mælingum. Menningarlegar aðstæður eins og 

þarfir eru mismunandi um allan heim en þarfir einstaklinga til framfærslu eru til að mynda 

ekki þær sömu hérna heima á Íslandi eða í Suður Ameríku landinu Perú. Nauðsynjahlutir 

í einu samfélagi eru álitnir sem lífsþægindahlutir í öðru. Dæmi um hlut sem telst vera 

lífsþægindahlutur í okkar samfélagi er vatn sem skýrist af því að við göngum að því  á 

meðan það er að skornum skammti hjá stórum hluta íbúa heimsins. Þannig mætti halda 

því fram að fólk sem býr ekki við þær aðstæður að hafa rennandi vatn búi við fátækt og 

þá algilda fátækt (Giddens og Sutton, 1989; Stefán Ólafsson, 1999). 

Samkvæmt skýrslu forsætisráðherra (Þingskjal 1337, 1996-1997), er afstæð fátækt 

skilgreind þannig þegar einstaklingur hefur ekki nægileg tækifæri til að stunda athafnir 

sínar og atferli eins og almennt tíðkast í samfélaginu. Að auki hefur einstaklingurinn litlar 

sem engar bjargir og getur ekki treyst á þau lífskjör sem samfélagið hefur fram á að færa. 

Einnig kemur það fram að vera fátækur á Íslandi þýðir ekki það sama og vera fátækur í 

Afríku, sem og að vera fátækur í dag á Íslandi er ekki það sama og vera fátækur á Íslandi 

á seinustu öld. 

Gerður hefur verið sameiginlegur mælikvarði til þess að mæla fátækt í heiminum og 

er það Alþjóðabankinn sem hefur komið fram með að viðmiðið sé tekjur undir 1,25$ á 

dag sem flokkast sem algild fátækt, miðað við verðlag sem var árið 2005. Rannsókn sem 

gerð var árið 2008 sést að 1,3 milljarður einstaklinga í heiminum búa til algilda fátækt, 

þessir einstaklingar lifa semsagt af með því að hafa undir 1,25$ á dag. Sem gerði á þeim 

tíma um 22% mannkyns. Þau landsvæði sem eru hvað fátækust í heiminum eru lönd í 

Suður- Asíu, en þar búa um 571 milljón einstaklinga við algilda fátækt og sömuleiðis í 

Afríku og Suður- Ameríku. Einnig er að finna stór landsvæði í Afríku sem búa við algilda 
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fátækt, en sunnan við Sahara búa 386 milljónir við algilda fátækt (World Bank, 2012). 

Félagsfræðingar skilgreina fátækt eftir því hvort hún sé afstæð eða algild, þó er til önnur 

leið sem er að nota til þess að meta fátækt lands og það er að mæla þjóðarframleiðslu á 

hvern einstaklings. Þjóðarframleiðsla eða verg framleiðsla er allar tekjur þjóðarinnar á 

tilteknu tímabili, oftar en ekki á einu almannaksári. Verg framleiðsla er notuð í 

meginatriðum til þess að komast að því mikið er framleitt í landinu. Þessi mæling hefur 

sína ókostir og eru nokkrar skekkjur sem hafa áhrif á hana. Þessar skekkjur eru upplýsingar 

um almennt heilbrigði, lífslíkur einstaklinga ekki teknar með, barnadauði, skólaganga sem 

og atvinnuleysi eru heldur ekki notaðar við útreikninga á Verg framleiðslu. Eitt það helst 

sem skekkir heildarmyndina í útreikningum landa með er að framleiðslunni er misskipt og 

það er ekki tekið inn í heildarmyndina. Afleiðingin af þessu er að ákveðin lönd sýna að þau 

eru með afar háar meðaltekjur á hvern einstaling, en svo býr meiri hluti íbúa landsins við 

algilda fátækt eða afstæða fátækt (World Bank, 2012). 

Hagfræðingurinn Sachs gaf út bókina „The end of Poverty“ árið 2005. Í bók sinni 

útskýrir hann hvernig ríki eru líkleg til þess að festast í fátækt vegna sparnaðar. Þessi ríki 

eru með lágan eða neikvæðan hagvöxt og eru því of fátæk til þess að leggja fyrir og spara 

sem myndar vítahring fátæktar. Ein afleiðingin er sú að erfitt hefur það reynst þessum 

ríkjum að vinna sig uppúr fátæktinni sem þau eru í. Enginn sparaður getur myndast þegar 

ríki þurfa að nota allar sínar tekjur í það að lifa af og er því erfitt fyrir þau að fjárfesta 

pening til betri hagvaxtar, sem getur leitt af sér að þau festast í fátæktargildru (e. poverty 

trap). Fátæktargildran er hugtak sem þróaðist á sjöunda áratugnum og á við um lönd sem 

eru stöðugt fátækt og þurfa átak til þess að losna úr klóm gildrunar. Þessi lönd eru að bíða 

eftir því að geta notað innspýtingu í hagkerfi sitt með fjármagni á þeim stöðum sem skortir 

mesta fjármagnið, sem getur leitt af sér að landið ætti að viðhalda sjálfbærum hagvexti 

Sachs, 2005). 

Á margan hátt hefur fátækt ýmsar neikvæðar afleiðingar. Þessar afleiðingar eru þá 

helst sjáanlegar þegar einstaklingar eiga í erfiðleikum með að sjá fyrir sjálfum sér og sínum 

nánustu. Erfiðleikarnir eru margskonar eins og húsnæðisskortur, skortur á matvöru og 

læknisþjónusta. Skuldir eru fátækum einstaklingum erfiðir og eiga til að safnast upp vegna 

lágra tekna sem og að einstaklingar eiga í hættu að einangrast félagslega vegna skorts á 

fjármagni. Þeir einstaklingar sem búa við fátæktarmörk hafa ekki alltaf þann munað að 
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geta leyft sér tómstundar- og félagslíf.  Lyfjakostnaður er oft mjög kostnaðarsamur og eru 

mörg dæmi um að fólk neyti sér nauðsynlegra lyfja ásamt því að hafa ekki efni á að gefa 

börnum sínum að borða. Þannig að það má ekki margt fara úrskeiðis í lífi einstaklings sem 

býr við fátæktarmörk þannig að afkoman fari í hundana (Harpa Njálsdóttir, 2003). 

Eins og fram hefur komið er fátækt á einum stað á hnettinum ekki sú sama og á öðrum 

stað. Þegar kemur að þróunarlöndunum er fátæktin ein sú allra mesta og afleiðingar 

hennar miklar. Á þessum svæðum stendur fólk frammi fyrir því að upplifa hungur, mikil 

veikind, dauða og vonleysi. Ekki er hægt að tala um fátækt eins og hún sé skortur á einu 

efnahagslegu eða félagslegu atriði, heldur er ávalt barátta um hungur og óvissan um 

hvaðan næsta máltíð kemur (Hagberg, 2001). Baráttan er mikil og árið 2012 var gefin út 

skýrsla frá Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna þar sem fram kemur 

að um 870 milljónir einstaklinga í heiminum þjást af hungri. Þegar þróunarlöndin eru 

skoðuð sést að um 852 milljónir manna á þeim svæðum þjást af hungri sem gerir um 15% 

jarðarbúa. Að auki kemur fram að um 100 milljónir barna undir fimm ára aldri náðu ekki 

staðlaðri kjörþyngd vegna vannæringar sem skerðir börnin félagslega og efnahagslega 

sem þýðir að þau eiga lítinn sem engan möguleika á að þroskast á heilbrigðan hátt (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, 2012). 
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6 Lokaorð 

Í þessum kafla verður svarað þeim spurningum sem lagðar voru til grundvallar við skrif 

þessarar ritgerðar og tilteknar eru í inngangi. Spurningarnar sem settar voru fram er 

frjálshyggjan að sniðganga mannlegar þarfir einstaklinga? Er skandinavíska leiðin að hefta 

frelsi einstaklinga? Er heimshagkerfið að þróast í rétt átt? Til að komast að niðurstöðunum 

er best að skilja skilgreininguna á fátækt og þekkja þróun og aðferðir sem hagkerfi 

heimssögunnar hafa uppá að bjóða. Heimurinn í dag er ef til vill ekki svo frábrugðinn því 

sem var á öldum áður, þrátt fyrir mikla þróun. 

Þegar Karl Marx setti fram hugmynd sína um kommúnisma voru miklar breytingar að 

eiga sér stað í vestrænum samfélögum. Breytingarnar snéru að skiptingu valdsins og 

gæðum í samfélaginu sem og að ójöfnuður var vaxandi. Stéttarmyndun jókst og skipti 

Marx samfélaginu upp í tvær höfuð stéttir; verkafólk og kapítalista. Verkafólk 

samfélagsins var arðrænt af kapítalistum þar sem vinnandi einstaklingar áttu sér ekki 

þann munað að geta þroskað hæfileika sína. Bilið milli fjármagnseiganda og verkafólks var 

og er því mikið. Draumurinn sem Marx átti um réttlátt samfélag og að kapítalisminn myndi 

víkja gekk ekki upp. Sá raunveruleiki sem við í hinum vestræna heimi búum við er að 

kapítalískt markaðsfyrirkomulag er við lýði. 

Á seinustu árum hefur alþjóðasamfélagið skapað gríðarlega stóran hóp af 

milljarðamæringum meðan stór hluti íbúa býr ennþá við mikla fátækt. Með tilkomu 

aukinnar hnattvæðingar í heiminum á seinustu áratugum hefur fjármagnsflæði verið í 

sögulegu hámarki. Fjármagnseigendur sjá hag sinn í því að flytja fjármagn milli landa til að 

forðast hærri skatta, flytja starfssemi fyrirtækja milli land til þess að lækka launa- og 

framleiðslukostnað. Hið hnattvædda umhverfi er oft talið afleiðing hugmyndarinnar um 

markaðshyggju. Vinnandi fólk situr þá eftir með sárt ennið þar sem störfin sem þeir unnu 

eru flutt til hagkvæmari landa með ódýrara vinnuafli, sem leiðir af sér atvinnuleysi 

heimafyrir á vesturlöndum. Frjálshyggjan byggist á því að einstaklingur hámarki afrakstur 

sinn á markaði innan lagalegra ramma og persónuréttar, er sjálfur ábyrgur fyrir afkomu 

sinni. Fylgjendur þessarar stefnu afneita fátækt, eymd og volæði í samfélaginu. 

Ríkisafskipti eiga að vera í algjöru lágmarki, en það er einmitt ríkið sem á að sjá fyrir velferð 

allra einstaklinga í samfélaginu. Bandaríska hagkerfið er byggt upp á frjálshyggju með 

hreina markaðshætti og er hlutverk stjórnvalda í lágmarki þegar horft er til markaðar og 
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framleiðslukerfa. Frjálshyggjan getur valdið skorti meðal einstaklinga með því aukna valdi 

sem fjármagnseigendur hafa á markaði vegna lítils ríkisaðhalds. Hinn vinnandi maður er 

því undir í frelsinu sem markaðurinn hefur uppá að bjóða, meira frelsi fyrir einn getur þýtt 

minna frelsi fyrir annan. Hagkerfi á að vera uppbyggt þannig að almenningur skorti lítið 

sem ekkert og komandi kynslóðir ekki heldur. Ef hagkerfi er byggt upp með frjálshyggju 

að leiðarljósi geta afleiðingarnar verið slæmar, eins og sást með heimskreppunni á 

árunum 1929-1940. Sú kreppa hefur verið kennd við kreppu einkaframtaksins, samanber 

kreppa frjálshyggjunnar. Markaðurinn þá var með offramboð á vörum sem fór ekki saman 

við neysluþörf einstaklinga á þeim tíma. Afleiðing af kreppu frjálshyggjunnar á þeim tíma 

var sú að þarfir einstaklinga voru skert með of miklu einkaframtaki. 

Skilgreina má mannlegar þarfir þannig að flest allir í samfélaginu hafi aðgang að 

lífsgæðum. Ekki er horft á að peningar skipti mestu máli, heldur eru það þarfir og árangur 

einstaklinga í samfélaginu. Alþjóðasamfélagið álítur sem svo að mannlegar þarfir eru lítils 

metnar vegna þess að öll áherslan er lögð á það að mæla hagsæld og hagnað þjóða í 

peningum. Hreint markaðshagkerfi eins og það Bandaríska, er aðhald stjórnvalda í 

lágmarki þegar horft er til markaðar og uppbyggingu framleiðslukerfa. Kosningaþátttaka 

einstaklinga í Bandaríkjunum er lítil sem getur leitt af sér að þeir kjörnir fulltrúar hafa lítil 

áhrif  á markaðinn sem er talið að geti vegið að lýðræði einstaklinga í samfélaginu. 

Fjármagnseigendur hafa því mikil völd í Bandaríska hagkerfinu. Sterk staða 

fjármagnseigenda og lítil ríkisforsjá leiðir af sér að skattar lækka, skerðing á sér stað í 

velerðarforsjá, grunngerð samfélagsins verður síðri, fátækt og ójöfnuður verður meiri 

sem og vinnuöryggi skerðist til muna. Með minnkandi ríkisforsjá og þessum atriðum sem 

nefnd eru hafa fræðimenn kallað þetta „félagslegt undirboð“ eða kapphlaup til verri kjara. 

Hnattvæðing spilar stórt hlutverk í þessu samhengi sérstaklega ef litið er til þess að 

fjárfestar, fjármagnseigendur og auðæfi eru ekki bundin neinum þvingunum á 

alþjóðamarkaði. Vandamálið getur orðið mjög alvarlegt þar sem fjármagnseigendur geta 

flutt allan sinn hagnað yfir í skattaparadísir sem hafa fjölgað talvert á seinustu áratugum. 

Að auki geta þeir flutt starfssemi fyrirtækja sinna yfir til minna þróaðri ríkja þar sem þeir 

geta borgað lægri laun og skapa því samfélagsleg vandamál heimafyrir eins og 

atvinnuleysi. 
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Hagkerfin í Skandinavíu er tengd gríðarlega sterkum velferðarríkjum. Það sem 

aðgreinir velferðarríkið frá hreinni markaðshagkerfum er ríkisvaldið. Menntasviðið, 

velferðarþjónustan, lífskjaratryggingar og nýsköpunarumhverfið er að stórum hluta undir 

ríkisvaldinu. Vinnuvernd í velferðarríkinu er gríðarlega sterk sem gefur launþegum mikið 

öryggi á vinnumarkaði sem leiðir af sér að atvinnustig er eitt það hæðsta í heiminum. 

Launþegar eru með ákveðnar áherslur sem skipta máli í samfélaginu sem leiðir af sér að 

jöfnuður er tiltölulega góður og meiri en í hreinni markaðshagkerfum. Sköpun nýrra starfa 

og að halda við lífskjörum og jöfnuði hefur tekst betur en hjá öðrum hagkerfum og ríkjum. 

Þessi atriði hafa einkennt velferðarríkið í áratugi. 

Sömuleiðis er hægt að gagnrýna skandinavísku leiðina. Þessi leið hefur verið bendluð 

við tegund af sósíalisma vegna þess að ríkisforsjá er of mikil. Ef bönn og valboð eru farinn 

að hafa of mikil áhrif á einstaklingana, telja frjálshyggjumenn sem svo að óhlýðni í 

samfélaginu aukist. Of mikil ríkisafskipti eru bæði talinn óæskileg og ógni lýðræði 

einstaklinga. Reglulega er gerður fjölþjóðlegur samanburður milli þjóða. Þessi 

samanburður sýnir oftar en ekki að skandinavísku þjóðirnar koma einkar vel út þegar 

mælingar eru gerðar á lífsgæðum, jöfnuði og lýðræði. 

Heimshagkerfið hefur tekið miklum stakkaskiptum á seinustu öldum. Á 17. öld og 

fram á 19. öld var gríðarlega mikil þjóðfélagsþróun í Evrópu þar sem nýtt þjóðskipulag 

myndaðist. Atvinnulífið iðnvæddist, ríkisvaldið þróaðist og markaðsskipan efnahagsmála. 

Þessir þættir bættu líf einstaklinga til mun eins og með að barnadauði minnkaði, 

fólksfjölgun átti sér stað og meðalævi einstaklinga lengdist. Hægt er að skipta upp 

langtímaþróun heimshagkerfa í nokkur tímatil eins og landbúnaðarsamfélagið, iðnríkið, 

þjónustusamfélagið, þekkingarhagkerfið og loks hnattvætt markaðshagkerfi. Á tímum 

iðnríkisins fór Karl Marx mikinn í umfjöllun sinni og baráttu gegn auðvaldinu. Taldi hann 

að fjármagnseigendur hefðu of mikil völd gangvart hinum vinnandi manni sem hann 

kallaði kapítalískt arðrán. 

Tíminn hefur leitt í ljós að ójöfnuður er ennþá til staðar eins og Marx hafði svo miklar 

áhyggjur af, þó margir hafi vissulega hafnað honum. Í dag í hinu hnattvædda umhverfi er 

styrkur fjármagseigenda ef til vill meiri en á tímum iðnvæðingar. Á seinustu árum hefur 

alþjóðasamfélagið getið af sér fjöldan allan af milljarðamæringum meðan stór hluti 

heimsins býr ennþá við fátækt. Sprottið hafa upp hugtök um fátækt á seinustu áratugum 
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eins og afstæð fátækt og algild fátækt. Algild fátækt er skilgreind þannig að einstaklingur 

skortir húsaskjól, klæðnað og fæðu. Þó svo að algild fátækt finnist varla í Skandinavíu eða 

þróuðum ríkjum heimsins þá eru ennþá lönd þar sem hún finnst. Aukinn hagvöxtur í Kína 

og Indlandi hefur dregið úr fátækt þar, en mótsagnarkennt er að á Vesturlöndum hefur 

fátækt heldur aukist samhliða auknum ójöfnuði. 

Alþjóðlegur mælikvarði er til staðar til þess að mæla fátækt. Þessi mælikvarði  er með 

viðmiðið að tekjurnar séu ekki undir 1,25$. Árið 2008 var gerð rannsókn þar sem kom í 

ljós að um 1,3 milljarður íbúa heimsins búa við algilda fátækt, sem gerði á þeim tíma um 

22% mannkyns. Þessi fátækt fannst helst í Suður- Asíu, Suður- Ameríku og Afríku. Fátækar 

þjóðir eiga í hættu á að festast í fátækt. Ríkin eru með of lítinn eða neikvæðan hagvöxt 

sem getur leitt af sér að þessar þjóðir eiga erfitt með að vinna sig uppúr fátæktinni. Með 

neikvæðum sparnaði er erfitt að leggja fyrir og fjárfesta, því er enginn innspýting í 

hagkerfið sem gefur af sér sjálfbæran hagvöxt. Heimshagkerfið getur því verið réttlátt eða 

óréttlátt eftir því hvernig sem menn líta á það. 
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