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Útdráttur 

Kapitalísk hugmyndafræði hefur lengi verið höfð að leiðarljósi „alþjóðasamfélagsins“. 

Framkvæmd þessarar hugmyndafræði er gjörólík grundvallarkenningum fræðimanna. Þrátt 

fyrir áralanga tilveru ýmissa alþjóðlegra stofnanna sem hafa það megin markmið að bæta 

lífskilyrði fjölda fólks út um allan heim hefur ekki tekist að leysa fjölmörg efnahagsleg og 

félagsleg vandamál með afgerandi hætti. Megininntak aðferðafræði þessara stofnanna byggist 

á kapitalískri hugmyndafræði þar sem litið er á hagvöxt sem hina einu hugsanlegu forsenduna 

fyrir betri lífsskilyrðum. Ég ætla að sýna fram á að við búum ekki kapitalísku samfélagi 

hvorki á Íslandi né annarsstaðar í heiminum. Ég mun rökstyðja mál mitt með því að benda á 

fjölmarga þætti sem gefa til kynna að alvöru kapitalisma sé ekki að finna í núverandi 

heimskerfi. Margt kemur í veg fyrir að fólk fer eftir boðorðum kapitalisma eins og lög og 

reglur. Að auki fer fólk einfaldlega ekki eftir ákveðinni hugmyndafræði en það þarf hins vegar 

að aðlaga sig að kerfi yfirvalda og jafnframt taka á sig skell þegar það hrynur. Það hefur aldrei 

virkað að láta samfélag fara eftir öfgakenndri hugmyndafræði en afleiðingar þess hafa oft 

verið hræðilegar. 
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Inngangur 

Í kjölfar efnahagshruns á Íslandi og í öðrum vestrænum ríkjum, fóru að heyrast háværar 

gagnrýnisraddir sem beindust að aðstandendum nýfrjálshyggju eða kapitalískrar 

hugmyndafræði sem var af mörgum álitin undirrót þeirra óskapa sem dundu á heiminum. 

Ástæðan er sú að nýfrjálshyggja hafði verið ríkjandi á Íslandi og í stórum hluta heimsins á 

þessum tíma (Hacker, 2006; Harvey, 2005; Stiglitz, 2010; Wacquant, 2009). Sú gagnrýni, sem 

er að einhverju leyti í anda fyrrnefndra fræðimanna, sem hefur líklega náð mestri athygli eru 

tvær heimildarmyndir. Capitalism: A Love Story eftir Michael Moore frá 2009 og Inside Job 

eftir Charles Ferguson frá 2010. Í báðum þessum myndum er gefið í skyn að hlutir tengdir 

kapitalisma hafi leitt af sér aðstæður sem hafa haft slæm áhrif á líf fjölda fólks út um allan 

heim (Marrs og Charles Ferguson, 2010; Moore og Moore, 2009). Árið 2010 kom jafnframt 

út bókin Eilífðarvélin, þar sem ýmsir íslenskir fræðimenn úr ólíkum félagsfræðigreinum settu 

fram sín sjónarhorn á efnahagshrunið á Íslandi sem átti sér stað haustið 2008. Gagnrýni á 

kapitalisma var miðlæg í bókinni. Kolbeinn Stéfánsson (2010: 11) segir að kveikjan að 

bókinni var sérkennileg málsvörn Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar fyrir kapitalisma. Í 

stuttu máli snýst málsvörn Hannesar (2008, í Kolbeinn Stéfánsson, 2010: 11) um að græðgi er 

góð og partur af mannlegu eðli, frjáls samkeppni virkar sem lögmál kapitalisma, kerfi sem 

síar og skilur á milli þeirra sem geta og geta ekki og það var fólk sem brást, ekki kapitalismi. 

Kolbeinn (2010: 11) gagnrýnir Hannes fyrir að gefa sér þá forsendu að kapitalismi brást ekki 

heldur fólk. Á meðan segir Kolbeinn (2010: 11) að heimsfjármálakreppa og bankakreppa á 

Íslandi sé dæmi um að hugmyndafræði sem byggist á óraunsæjum hugmyndum um athafnir 

fólks muni óhjákvæmilega bregðast. Bæði Hannes og Kolbeinn gefa í skyn að á Íslandi og 

annars staðar í heiminum hafi ríkt kapitalismi fyrir efnahagshrun. 
Ég vil taka fram að þegar ég tala um kapitalisma þá á ég einnig við frjálshyggju og 

nýfrjálshyggju. Ástæðan er sú að frjálshyggja og nýfrjálshyggja eru samkvæmt Þorgerði 

Einarsdóttur (2010: 196) óljós hugtök sem er erfitt að skilgreina og Edelman og Haugerud 

(2007a: 5-10) telja að umræddar hyggjur byggjast á grunnkenningum kapitalískrar 

hugmyndafræði sem hafa verið endurnýjaðar og aðlagaðar í áranna rás til að réttlæta 

áframhaldandi tilveru, áherslu og trú á kapitalískt markaðskerfi. 
Kapitalismi er sagður vera ráðandi hugmyndafræði „alþjóðasamfélagins“ og þar með á 

Íslandi. Ég er ósammála þeim fullyrðingum að við búum í kapitalískum heimi. Við búum ekki 

í kapitalísku samfélagi af því að framkvæmd á kapitalískri hugmyndafræði líkist skrímsli 
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Frankensteins sem veldur miklum hörmungum á kostnað fjölda fólks. Ég vil árétta að ég er 

ekki gagnrýna kapitalíska hugmyndafræði heldur þá hugmynd að á Íslandi og í heiminum ríki 

kapitalismi af því að framkvæmdin er meingölluð og gjörólík hugmyndafræðinni. Þess vegna 

tel ég að ráðandi hugmyndafræði „alþjóðasamfélagsins“ eigi frekar að kalla kapitalsteinisma. 

Til að sýna fram að við búum ekki kapitalísku samfélaginu mun ég rökstyðja mál mitt 

með því að benda á fjölmarga þætti sem gefa til kynna að alvöru kapitalisma sé ekki að finna í 

núverandi heimskerfi. Ég skipti ritgerðinni í fjóra kafla og í þeim fyrsta byrja ég á því að 

skoða grundvallarkenningar kapitalisma og kommúnisma. Kommúnismi verður í ákveðnu 

aukahlutverki, sem samanburður við kapitalisma, til að sýna fram á að sama átti sér stað í 

Sovétríkjunum. Framkvæmd á hugmyndafræði þar og í öðrum „kommúnískum samfélögum“ 

tengist lítið grundvallarkenningum Marx (1818-1883) og Engels (1820-1895). Wheen (2000: 

1-2) sem hefur skrifað ævisögu Marx, dregur sterklega í efa að Marx hafi viljað vera 

bendlaður við það sem átti sér stað í Sovétríkjunum. Ég ætla líka að skoða gagnrýni og 

pólitískar deilur um kapitalisma. 

Í öðrum kafla skoða ég hagfræðikenningar Smith (1723-1790) og Ricardo (1772-

1823) sem hafa verið mótaðar að ríkjandi hugmyndum og gildum. Almenn hagfræði 

einkennist af því að leggja áherslu á hluti sem tengjast kapitalískri hugmyndafræði. 

Hagfræðin hefur meira þekkingarvald fram yfir aðrar félagsfræðigreinar þegar kemur að því 

að útskýra athafnir fólks sem alþjóðlegar stofnanir fara eftir í stórum dráttum. Ég legg áherslu 

á birtingarmyndir kapitalisma sem ríkjandi hugmyndafræði „alþjóðasamfélagsins“ á ýmsum 

vettvöngum, til dæmis í þróunarsamvinnu og friðarferlum sem „alþjóðasamfélagið“ stendur á 

bakvið.  

Þriðji kafli fjallar um niðurbrot á ríkjandi hugmyndafræði. Það er nauðsynlegt að sýna 

fram á að ríkjandi hugmyndafræði veldur fjölda fólks skaða út um allan heim. Ég mun velta 

upp þeirri spurningu hvort hagfræði „lögmál“ séu yfir höfuð náttúruleg lögmál með því að 

skoða gagnrýni fræðimanna á ýmsar fullyrðingar um mannlegt eðli og rök þeirra fyrir því að 

framkvæmd á kapitalisma virkar ekki. Á þann hátt að vald og frelsi þeirra sem eru vel stæðir 

eykst á kostnað þeirra sem illa eru staddir. Framkvæmd á kapitalískri hugmyndafræði er allt 

önnur en kenningar Smith og Ricardo. 

Í fjórða kafla legg ég áherslu á að það er ekki hægt að setja fólki hugmyndafræðilegar 

reglur. Það hefur oft verið reynt en aldrei virkað vegna þess að hugmyndafræðileg líkön ná 

aldrei til margbreytileika samfélagsins. Afleiðingarnar hafa oftast verið mjög skaðlegar fyrir 

almenna borgara. Ég mun skoða hvernig framkvæmd á hugmyndafræði er réttlædd og bera 

saman nýliðna atburði við hluti sem áttu sér stað í Sovétríkjunum fyrir nokkrum áratugum. 
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Það er fyrst og fremst markmið mitt með þessari ritgerð að sýna fram á að við búum 

ekki í kapitalískum heimi. Ég vill einnig vekja athygli á því að í núverandi heimskerfi er 

mikill efnahagslegur og félagslegur ójöfnuður. Ég byggi ritgerðina á verkum ýmissa 

fræðimanna en mesta áherslu legg ég á verk mannfræðinga. 

 

1. Útópískar kenningar og brengluð framkvæmd 

Það hafa stöðugt verið pólitísk átök um kapitalisma og kommúnisma. Kapitalismi nútímans 

hefur skapast að mörgu leyti í andstöðu við kommúnisma. Báðar stefnur byggjast á útópískum 

hugmyndum. Það er erfitt að segja til um hvort yfirvöld hafi reynt að framfylgja 

hugmyndafræði beggja stefna en árangurinn hefur í marga staði verið lélegur, eins og ég mun 

útskýra nánar í kafla 3 og 4. Framkvæmd á kapitalískri hugmyndafræði er gjörólík 

grundvallarkenningum. Það sama á við um kommúnisma. Þegar grundvallarkenningar 

kapitalisma og kommúnisma eru skoðaðar kemur í ljós hversu brengluð framkvæmd á 

kenningum fræðimanna hefur verið. Þó það sé nánast ógerlegt að fara algerlega eftir 

grundvallarkenningum þá hefur það enga síður verið reynt og er ennþá haldið til streitu í dag 

að vissu leyti. Líklega má finna upphafsreit karpsins í grundvallarkenningum kapitalisma og 

kommúnisma. Smith og arftaki hans Ricardo lögðu grunn að kapitalisma. Á meðan var 

kommúnistaávarp Marx og Engels svar við kapitalískri hugmyndafræði.  

 

1.1 Uppruni nútíma hagfræði og kapitalískrar hugmyndafræði  

Smith, oft titlaður faðir vestrænnar hagfræði, byggði kenningar sínar á því sem Hobbes (1588-

1679) taldi að væri eðli mannins, græðgi og eigingirni, en Smith bætti við að mannfólk tæki 

alltaf skynsamar og rökréttar ákvarðanir til að hámarka eigin arð (Wilk og Cliggett, 2007: 41, 

51; Dawson, 1996: 3). Auðveldlega má rekja hugmyndafræði kapitalisma til kenninga Smith 

um frjálsan markað (Edelman og Haugerud, 2007b: 77) og óhætt er að segja að kenningar 

Smiths hafa haft mikil áhrif í för með sér. 

Frjáls markaður, í kenningum Smiths, byggist á samkeppni einkaaðila sem er talin 

hafa í för með sér meiri framleiðslu, sérhæfingu, viðskipti og arðsemi (Wilk og Cliggett, 

2007: 53). Samkvæmt Smith var hægt að halda niðri verði, vöxtum og framleiðslukostnaði 

með frjálsri samkeppni og koma í veg fyrir einokun (53). Með frjálsri samkeppni yrðu 

tæknilegar framfarir óumflýjanlegar vegna sérhæfingar einkaaðila á einu ákveðnu sviði í að 

þróa betri vöru og þjónustu fyrir neytendur. Í samfélagi þar sem allir hefðu jöfn tækifæri til 
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þess að stunda viðskipti þá myndi græðgi lyfta samfélaginu á hærra plan og bæta hag allra 

einstaklinga samfélagsins. Sérplægni og hagsmunir einstaklingsins væru þar með öllu 

samfélaginu til góða (53). Til þess að frjáls samkeppni og betra samfélag eða útópía Smiths 

yrði að veruleika þá þurfti eftirfarandi að eiga sér stað: Yfirvöld, hagsmunasamtök og 

stéttarfélög þyrftu að hætta afskiptum sínum af hagkerfinu með tollum og sköttum og þar með 

þyrfti að afnema allar reglur sem hömluðu viðskipti og brengluðu „rétt“ verðmæti vöru (53). 

Rétt verðmæti var undirstaða fyrir „eðlilegri“ virkni hagkerfisins. 

Það má segja að David Ricardo hafi verið arftaki Smiths. Hann hafði mikil áhrif á 

hagfræði og kapitalíska hugmyndafræði. Ricardo tók undir kenningar Smiths, um að virkni 

hagkerfis byggðist á verðmæti vöru, og vildi spá fyrir um hegðun fólks út frá fimm ályktunum 

sem skilgreindu allar efnahagslegar ákvarðanir fólks í hagkerfinu (54). Ricardo sá fyrir sér að 

efnahagslegar ákvarðanir fólks  byggðust á: 

 

1. Flestar eignir eru í einkaeign  

2. Vinna sem fer í vöru er undirstaða virði hennar  

3. Fólk hefur frelsi til að velja 

4. Manneskjur hugsa rökrétt til að hámarka gróða  

5. Allir hlutir eru jafnir og jafnvægi er náttúrulegt ástand hagkerfisins 

 

Ricardo sá fyrir sér að í hagkerfum væri til „náttúrulegur“ stöðuleiki án inngrips stjórnvalda í 

formi reglna sem röskuðu jafnvæginu með því til dæmis að hefta frjálst val einstaklingsins og 

að hafa áhrif á hið „rétta“ verðmæti vöru sem var undirstaða hvers hagkerfis (54). Ef jafnvægi 

og viðskiptafrelsi væri ekki til staðar þá myndu einstaklingar og samfélagið í heild ekki njóta 

velmegunar. 

Smith og Ricardo vildu breytingar sem myndu, samkvæmt þeim, hafa í för með sér að 

líf og hagur fjölda einstaklinga og samfélagsins í heild myndi vænkast. Smith lifði á tímum 

þar sem yfirvöld réðu lögum og lofum í viðskiptalífinu og Ricardo var að leita að jafnvægi en 

mikið umrótt átti sér stað á hans tímum eins og stríðsátök (53, 55). Kenningar þeirra 

endurspegla þá tíma sem þeir lifðu á.  
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1.2 Andstæða kapitalisma: Kommúnismi 

Kommúnísk hugmyndafræði á rætur sínar að rekja til kenninga Marx og Engels. Þeir voru 

ekki sammála Smith og Ricardo um uppbyggingu samfélaga og komu með sína útgáfu á því 

hvernig samfélag manna „ætti“ að vera og hvað væri þeim til framdráttar í framtíðinni. 

Marx og Engels lögðu mesta áherslu á vald og ójöfnuð, þeir sáu samfélag ekki fyrir 

sér sem eina heild heldur flokkaðist fólk í stéttir eftir því hversu miklar eignir það átti (95-96). 

Í huga Marx og Engels voru stöðug átök á milli stétta, þeir lögðu mesta áherslu á þrjár stéttir, 

kapitalista, millistétt og verkafólk (Edelman og Haugerud, 2007b: 80; Hylland-Eriksen, 2002: 

7; Wilk og Cliggett, 2007: 95). Ekkert myndi breytast án átaka sem væru þar með af hinu 

góða af því að út úr átökum og/eða byltingum myndi samfélagið þróast í „rétta“ átt, að 

kommúnisma (Barnard, 2008: 80; McGee og Warms, 2008: 58). Uppspretta að ójöfnuði og 

átökum var einkaeignarréttur. Það voru kapitalistar sem áttu flestar eignir, eins og stórar 

verksmiðjur þar sem tekjuafgangur af vinnu verkafólks fór í vasa kapitalista og um það 

snérust átökin á milli stétta (Edelman og Haugerud, 2007b: 80; Wilk og Cliggett, 2007: 95-

96). Einnig voru Marx og Engels á móti samkeppni og sérhæfingu verkafólks, í anda Smith 

og Ricardo, sem myndi aðgreina og hefta frelsi fólks að þeirra mati (McGee og Warms, 2008: 

65). Aðgreining vegna sérhæfingar myndi hefta frelsi fólks að því leiti að það gæti ekki sinnt 

mismunandi störfum, það er að fólk hefði ekki frelsi til að sinna öðru starfi.  

Sýn Marx og Engels á kapitalisma er mjög neikvæð. Þeir sjá kapitalisma fyrir sér sem 

frelsisheftandi hugmyndafræði sem síðar myndi víkja fyrir kommúnisma. Marx og Engels sáu 

kommúnisma sem endastöð í samfélagsþróun mannskyns og það væri verk fólks út um allan 

heim að hraða ferlinu með byltingu og steypa kapitalistum af stóli og eyða einkaeignarétti 

(Marx og Engels, 2008: 67). Í stórum dráttum snérust hugmyndir Marx og Engels um að 

skapa meiri jöfnuð í samfélögum.  

 

1.3 Gagnrýni og samanburður á kenningum 

Helsti gallinn við kenningar Smiths, Ricardos, Marx og Engels er að þeir gefa sér allir 

fyrirfram ákveðnar forsendur um tilveruna, um fólk og hvernig líf þess ætti að vera. Þessi 

viðhorf koma helst fram þegar hugmyndir þeirra um einstaklinga og samfélög eru skoðuð og 

það sama á við um útópískar framtíðarsýnir þeirra allra. Kenningum þeirra er oft stillt upp 
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sem algildum sannleika í formi hugmyndafræði og það hefur haft gríðarleg áhrif á líf fjölda 

fólks síðustu áratugi. 

Smith og Ricardo gerðu ráð fyrir því að allir einstaklingar hugsuðu rökrétt til þess að 

hámarka gróða. Þessi hugmynd um að allir einstaklingar hugsi á þennan vélræna hátt hefur 

verið harðlega gagnrýnd. Á sínum tíma deildu formalistar og súbstantivistar um eðli 

mannsins. Formalistar töldu að allir einstaklingar vildu hámarka gróða, ást og hamingju með 

rökrænni hugsun á meðan súbstantivistar eins og Polanyi (1886-1963) taldi að hagfræði hefði  

þróast sem þjónn kapitalismans, til að láta líta út fyrir að sérplægni væri náttúruleg og partur 

af eðli fólks (Wilk og Cliggett, 2007: 6-7, 10). Rétt eins og margar harðar pólitískar deilur 

fékkst engin niðurstaða í málið (14). Smith og Ricardo hafa bæði rétt og rangt fyrir sér en það 

gerir fullyrðingu þeirra um einstaklinginn ranga. Það er erfitt að fullyrða um að allir 

einstaklingar séu eins og kemst Eztoni til dæmis að þeirri niðurstöðu að fólk tekur bæði 

rökréttar og órökréttar ákvarðanir í daglegu lífi (77-78). 

 Marx og Engels sáu fyrir sér að einstaklingar ættu ekki að sérhæfa sig í einni iðngrein. 

Þeirra hugmynd um vinnu einstaklinga var rómantísk og í mótsögn við kenningar þeirra. 

Marx og Engels (2008: 65) sögðu að sérhæfing væri frelsisheftandi og töldu að í kommúnísku 

samfélagi myndu einstaklingar ekki sérhæfa sig einungis í einni iðngrein, þess vegna gat 

einstaklingur tekið að sér mörg mismunandi störf eins og einn daginn verið bóndi og næsta 

dag veiðimaður og svo framvegis. McGee og Warms (2008: 65) velta fyrir sér hvernig 

iðnvætt kommúnískt samfélag sem Marx og Engels sáu fyrir sér gæti orðið að möguleika án 

sérhæfingar fólks í ákveðinni iðngrein. Það er mjög langsótt að einhver geti verið 

hjartaskurðlæknir á mánudegi og verkfræðingur næsta dag. 

Bæði kapitalismi og kommúnismi, í anda gömlu kenninganna, sjá fyrir sér að gera fólk 

jafnara og frjálsara, hvor með sínum hætti. Til að þessar hugmyndir yrðu að veruleika þyrfti 

að fara nákvæmlega eftir kenningunum til þess að framfarir myndiu eiga sér stað. Marx og 

Engels sáu fyrir sér þróunarstiga sem öll samfélög fara í gegnum, lokastigið var kommúnismi 

sem myndi nást þegar menn myndu gera allsherjar byltingu gegn kapitalistum og koma á 

kommúnísku samfélagi (Buchli, 2007b: 218; Marx og Engels, 2008: 67-68). Það er mjög 

ólíklegt að allir myndu koma sér saman um að gera byltingu sem myndu gjörbreyta heiminum 

og uppfrá því yrði lífið betra. Það má segja að ástæðan fyrir litlum möguleika á allsherjar 

byltingu liggur í hugmyndum fræðimanna sem aðhylltust kenningar Marx og Engels eins og 

Gramsci (1981-1937) sem taldi að hugmyndafræði ráðandi stétta myndi viðhalda slæmum 

aðbúnaði með því að láta líta út fyrir að eðlilegt ástand sé um að ræða fyrir verkafólk og/eða 

þræla (Wilk og Cliggett, 2007: 98-99). Samkvæmt Woodward (2007: 41-42) töldu 
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Horkheimer (1895-1973) og Adorno (1903-1969) að kapitalísk hugmyndafræði breiddist út í 

kvikmyndahúsum, í gegnum útvarp og við lestur blaða og tímarita. Fólk að þrælum á þann 

hátt að það missir sjónar á því sem er mikilvægt í lífinu eins og til dæmis tengslin við annað 

fólk sem hverfa við tilbeiðslu á nýjum hlutum (41-42). 

Framtíðarsýn Smiths gengur út á framfarir og betra líf fyrir alla einstaklinga og 

samfélagið í heild eftir að búið er að afnema allar reglur sem umlykja markaðinn og viðskipti. 

En þróunarstigi fyrir kapitalísk samfélög kom mörgum árum seinna. Árið 1960 setti Rostow 

(1903-2003) fram kenningu sem svar við þróunarkenningu Marx (Edelman og Haugerud, 

2007a: 15). Kenning Rostow, varð miðlæg í nývæðingarkenningunni á sínum tíma, snérist um 

að öll samfélög fara í gegnum 5 þrepa þróunarferli (16). Síðasta þrepið í ferlinu byggðist á 

mikilli sérhæfingu, tækninýjungum og mikilli neyslu (16). Rostow gefur í skyn að það sé 

aðeins ein leið fyrir samfélög að þróast í gegnum og það er kapitalismi og það hafi verið 

verkefni „fyrsta heims ríkja“ að kenna þriðja heims ríkjum“ hvernig skapa mætti hagvöxt. 

Hagvöxtur myndi svo ósjálfrátt skapa betri lífskilyrði fyrir alla. Það er hægt að segja að 

kenning Rostow sé framhald af þjóðhverfum nýlenduveldanna, eins og breska heimsveldisins, 

um latt, óvinveitt, svikult og óskynsamt fólk  sem þurfti að „siðmennta“ (Jackson, 1995: 117-

118; 2005: 19-20; Simon, 1998: 66). Með því er verið að halda því fram að „siðmenntun“ og 

„nývæðing“ sé eina hugsanlega leiðin til að skapa betra samfélag á þeim tíma sem þessar 

stefnur voru við lýði. 

Smith, Ricardo og Marx og Engels vildu gera heiminn að betri stað með kenningum 

sínum. En hugmyndir þeirra eru útópískar og afar ólíklegt að kenningar þeirra geti orðið að 

veruleika. Kenningarnar eru afar ólíkar og hafa miklar pólitískar deilur stafað af þeim í 

gegnum árin. Þrátt fyrir að kenningarnar eru útópískar þá hefur það ekki stoppað fjölda manns 

að framkæma hluti í nafni kenninga þeirra. Kommúnísk hugmyndafræði hefur verið bendluð 

við hræðilega atburði í Sovétríkjunum og í öðrum ríkjum heimsins (Courtois, 1999; Žižek, 

2008: 224).  Það sama má segja um kapitalíska hugmyndafræði og jafnvel í miklu meiri mæli 

út um allan heim eins og margir fræðimenn hafa bent á (Comaroff og Comaroff, 2000: 293; 

Ferguson, 1997; George, 1997; Nash, 2007; Skoggard, 1998: 61; Wong, 2008: 18-19). 

Líklega yrðu fjórmenningarnir ekki hrifnir af atburðum eins og kalda stríðinu sem hélt 

heiminum í heljargreipum á sínum tíma.  
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1.4 Deilur kapitalista og kommúnista 

Kenningar Smith og Ricardo hafa haft mikil áhrif rétt eins og kenningar Marx og Engels. 

Smith og Ricardo lögðu línurnar að því sem síðar kom eins og hagfræðilíkön sem byggjast á 

hagfræði „lögmálum“ sem fjölmargar ríkisstjórnir og stofnanir byggja stefnumótun sína í 

efnahagsmálum á (Edelman og Haugerud, 2007: 80). Edelman og Haugerud (2007: 80) segja 

að hugmyndir Smith og Ricardo eru enn þann dag í dag miðlægur þáttur í pólitískum átökum 

stjórnmálamanna í nánast hverju einasta efnahagskerfi. Að mínu mati náðu pólitísku deilurnar 

hæðstu hæðum á tímum kalda stríðsins þegar sovéskir og bandarískir ráðamenn tókust á með 

tilheyrandi áhrifum á almenning. 

Kalda stríðið snérist að miklum hluta um kapitalisma og kommúnisma. Samkvæmt 

Fukuyama (2006: 113-114) og Huntington (1993: 22-23) snérist kalda stríðið um hvor 

hugmyndafræðin væri best til þess að byggja samfélög á. Á þessum tíma voru gerð skýr skil á 

milli kapitalisma og kommúnisma. Fylgismenn hvorrar hugmyndafræði kepptust við að sýna 

fram á ágæti sinnar stefnu og gagnrýna hina. Þegar Sovétríkin féllu missti kommúnismi mikið 

vægi gagnvart kapitalisma. Eftir fallið varð vestræn hugmyndafræði nánast algerlega miðlæg 

sem hið eina hugsanlega form stjórnsýslu í stefnum Sameinuðu þjóðanna, Alþjóðabankans 

(AB) og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS), United States Agency for International 

Development (USAID), Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) og 

Organization of American States (OAS) (Higate og Henry, 2009: 10-11; Paris, 2003: 446).  

Grundvallarkenningar kapitalískrar hugmyndafræði hafi valdið miklu fjaðrafoki. Þó að 

kenningar Smith og Ricardo urðu miðlægar þá var Marx sannspár að miklu leyti þegar hann 

spáði fyrir því hvað myndi gerast í kapitalískum samfélögum. Wilk og Cliggett (2007: 105-

106) segja að Marx hafi talið að: 

 

Fyrirtæki myndu stækka og stækka og smán saman einoka markaðinn. Kapitalalistar myndu  

fjárfesta meira og meira í vélum og tækni sem myndu knýja áfram tækninýjungar og það yrðu  

sífellt góðæri og kreppur í hagkerfum. Fyrirtæki myndu leita að ódýru vinnuafli, sem myndu 

 lækka laun verkafólks. Hagkerfi urðu meira undir eftirliti ríkisins, bilið á milli ríkra og fátækra  

myndi breikka og við það yrði vakning meðal verkafólks sem myndi gera byltingu gegn  

kapitalistunum (2007: 105-106).  

 

Þó að spá Marx hafi staðist að miklu leyti þá er kapitalismi sú hugmyndafræði sem er ríkjandi 

og hefur verið ríkjandi í marga áratugi. Kapitalísk hugmyndafræði hefur hins vegar verið 

mótuð til þess að mæta gildum og hugmyndum hvers tíma (Edelman og Haugerud, 2007: 5-
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10). Að mínu mati hefur það verið gert til þess að réttlæta áframhald tilveru kapitalisma sem 

ríkjandi hugmyndafræði.  

 

 

 

2. Kapitalismi er hugmyndafræði „alþjóðasamfélagsins“ 

Almennar hugmyndafræðilegar stefnur, eins og kapitalismi, sem á að höfða til allra jarðarbúa 

taka á sig breytingar og áherslur mótast til að réttlæta tilveru þeirru annars verða þær úreltar í 

tímans rás. Kenningar Smith og Ricardo hafa verið mótaðar til þess að  mæta gildum og 

hugmyndum hvers tíma (Edelman og Haugerud, 2007: 5-10). Til að undirstrika þetta má 

nefna að ekki er langt síðan að Tryggvi Þór Herbertsson, alþingismaður og prófessor í 

hagfræði við Háskóla Íslands, gaf til kynna að ekki væri hægt að flokka málflutning hans um 

stóriðju og náttúruvernd sem frjáls- eða nýfrjálshyggju heldur hreina og beina þekkingu sótta í 

brunn Ricardo (Pressan, 2010a). Ég set spurningarmerki við hvort hægt sé að aðgreina 

kenningar Ricardos og kapitalisma svo auðveldlega. Kenningar Smiths og Ricardos hafa 

þróast í höndum fjölda hagfræðinga yfir í að verða einhverskonar náttúruleg lögmál. Lengi 

hefur verið haldið fram að hægt er að nota hagfræði „lögmál“ til þess að útskýra hegðun og 

athafnir fólks og einnig bæta kjör og lífskilyrði út um allan heim (Becker, 1993: 1-17; Becker 

og Murphy, 1998: 675-676; Friedman, 2002: 9; Grossman, 1991: 912-913; 1999: 269; Juhn, 

Murphy og Pierce, 1993: 410-412; Williamson, 2005: 381-387; Williamson, 2000: 257). 

Tilvist kapitalisma sem ríkjandi hugmyndafræði hefur verið réttlætt að stóru leyti með þessum 

hætti og jafnframt með því, eins og mannfræðingurinn Graeber (2006: 66) bendir á, að 

kapitalistar hafi lengi haldið því fram að kapitalismi sé 5000 ára gamall. Þar með er hægt að 

halda því fram að kapitalismi sé einhverskonar náttúrulegt ferli sem tilheyrir tilveru 

mannfólks. Ég mun fjalla síðar um, í kafla 3.1, að afar illa hefur gengið að gera þær 

stórkostlegu samfélags umbætur sem kapitalismi er sagður hafa í för með sér að veruleika í 

framkvæmd (Gardner og Lewis, 1996: 6-7; Kolbeinn Stefánsson, 2010: 25-26, 44; Slim, 

1995: 64-65; Stefán Ólafsson, 2010: 187). Kapitalísk hugmyndafræði hefur lengi verið höfð 

að leiðarljósi „alþjóðasamfélagsins“ þrátt fyrir að framkvæmd þessarar hugmyndafræði minni 

á afskræmt skrímsli. 
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2.1 Kapitalismi og hagfræði eru samofin 

Birtingarmyndir „kapitalisma“ sem ríkjandi hugmyndafræði „alþjóðasamfélagsins“ birtist á 

ýmsum vettvöngum „alþjóðasamfélagsins“ til dæmis í þróunarsamvinnu, stríðsátökum og 

friðarferlum. Hagfræði sem fræðigrein hefur gífurlega mikið þekkingarvald fram yfir aðrar 

félagsfræðigreinar. Það er þekkingarvald í anda kenninga Foucault (1926-1984) sem heldur 

því fram að ákveðin þekking fái meira vægi og sé gerð að „sannleika“ og þar með réttari 

gagnvart annarri þekkingu (May og Powell, 2007: 125). Carrier og Miller (1999: 25) segja að 

mannfræðingar vinni í skugga akademískrar hagfræði og sérstaklega ríkjandi jaðar- og 

nýklassískar hagfræðikenninga. Wilk og Cliggett (2007: 39) segja að hagfræðingar hafi 

gríðarlega mikið vald, þeir birtast í sjónvarpi sem æðstu prestar hagrænnar menningar, 

ráðleggi yfirvöldum og spái fyrir um framtíðina með því að nota flóknar stærðfræði formúlur 

sem ákvarða vaxtakjör sem hafa áhrif á fleiri hundruð milljón manns. Ennfremur segja Carrier 

og Miller (1999: 26) að þegar rætt er um velgengi vestrænna ríkja þá er einungis farið eftir 

hagfræðilegum forsendum. Áhrif hagfræði eru yfirgnæfandi í samanburði við aðrar 

félagsfræðigreinar. 

Almenn hagfræði tengist óneitanlega mikið kapitalískri hugmyndafræði. Hagfræði á 

það sameiginlegt með kapitalistum að líta á margt úr kenningum Smiths og Ricardo sem 

náttúrulegt ástand og einu réttu leiðina til þess að byggja samfélag á. Þetta á við um 

einstaklingsframtakið, að einstaklingar hugsa rökrétt til að hámarka gróða, frjálsa samkeppni, 

afregluvæðingu og frjálsan markað. Það má segja að gagnrýni Polanyi á hagfræði, að hún sé 

einungis þjónn kapitalisma, sé ennþá í fullu gildi (Wilk og Cliggett, 2007: 6). Það kemur ekki 

á óvart að margir hagfræðingar upphefja þætti sem falla undir að vera kjarni kapitalískrar 

hugmyndafræði. Hagfræðingarnir Frey og Stutzer (2002: vii) segjast hafa fundið vísindalega 

tengingu á milli efnahagslegra þátta við hamingju og er niðurstaða þeirra að hluta sú að 

ríkisborgarar séu almennt hamingjusamari í ríkjum þar sem markaðskerfið er ekki umvafið 

reglum og afskipti ríkisins af markaðinum eru lítil. Reglu- og afskiptaleysi af markaðnum er 

kapitalísk hugmyndafræði og niðurstaða fyrrnefndra hagfræðinga gefur til kynna að fólk sé 

líklegra til að vera hamingjusamara í kapitalísku samfélagi. Frey og Stutzer, gefa sér eins og 

Ricardo, að regluleysi á mörkuðum verður til þess að líf fólks verði betra. Það er spurning 

hvort að Polanyi hafði rétt fyrir sér að líta á hagfræði sem þjón kapitalismans þegar 

niðurstöður Frey og Stutzer eru athugaðar.  

Samofið samband kapitalisma og hagfræði birtist á skýran hátt í athöfnum 

„alþjóðasamfélagsins“ sem byggjast á Washington samhljóminum (e. Washington 

Consensus). Hugtakið gengur út á það að frjáls markaður leysi öll efnahagsleg og félagsleg 
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vandamál heimsins eins og til dæmis fátækt (Edelman og Haugerud, 2007: 8). Samhljómurinn 

byggðist á tíu umbótum (Williamson, 2000: 252-253) en mest áhersla var lögð á aðhald í 

ríkisfjármálum, einkavæðingu og frelsun markaðsins (Stiglitz, 2002: 53). Slim (1995: 66-67) 

segir að Washington samhljómurinn byggist á kapitalisma, sem er ráðandi hugmyndafræði 

„alþjóðasamfélagsins“ samkvæmt Edelman og Haugerud (2007: 8, 54). Þrátt fyrir gagnrýni á 

Washington samhljóminn (Soros, 1998; Stiglitz, 2002: 53-54) og heims fjármálakreppu er 

áherslan ennþá á hagfræði og svipaða hluti sem Washington samhljómurinn stóð fyrir. Þegar 

fulltrúar tuttugu helstu iðnríkja heims komu saman í Seoul 2010 til að ræða efnahagsvandan 

sem heimurinn stendur frammi fyrir þá var niðurstaðan sú að leggja áherslu á ýmsa þætti sem 

einkenna kapitalíska hugmyndafræði (Organisation for Economic Cooperation and 

Development, 2010: 3).  

Það sama á við um Ísland að vissu leyti, fyrir og eftir fjármálakreppu. Árið 2006 gaf 

viðskiptaráð Íslands frá sér skýrslu þar sem mikil áhersla er lögð á að gera Ísland að 

alþjóðlegri fjármálamiðstöð með ofur áherslu á einkavæðingu, einstaklingsframtaki og öðrum 

þáttum sem einkenna kapitalíska hugmyndafræði (Davíð Þorláksson, Erla Ýr Krisjánsdóttir, 

Halla Tómasdóttir, Halldór Benjamín Þorbergsson, Sigríður Á. Andersen og Þór Sigfússon, 

2006). Guðni Elísson (2010: 37) segir að til allrar hamingju sé þessi skýrsla aðeins myrk 

hugarmynd þess Íslands sem hefði getað litið dagsins ljós árið 2015. Í nýrri skýrslu 

Viðskiptaráðs (2010: 9) segir að hamingja ráðist ekki af fjármunum einum saman en 

undirstaða góðra lífskjara er fólgin í framleiðni og verðmæta sköpun og til þess að bæta 

lífskjör þá er lykil atriði að skapa hagvöxt. Eftir hrun á Íslandi er lögð mikil áhersla á að auka 

hagvöxt, koma hjólum atvinnulífsins af stað og fleira í þeim dúr sem var í orðræðunni fyrir 

fjármálakreppu. Porter, prófessor í viðskiptafræði við Harvard Business School segir að það 

sé sársaukafullt að sjá Íslendinga tapa því forskoti, sem þeir hafa í þekkingu á 

jarðvarmanýtingu (Morgunblaðið, 2011). Porter telur einnig Íslendinga of varkára, þá skorti 

áhættusækni og sókndirfsku við að reisa efnahag Íslands og að möguleikar í jarðvarmavirkjun 

væru næstum óendanlegir í verðmætasköpun bæði í orkuframleiðslu og sölu á þekkingu 

(Pressan, 2011a; Morgunblaðið, 2011). Orðræðan ber þess merki að Ísland gæti orðið miðstöð 

orkuiðnaðar líkt og landið átti að verða alþjóðlegfjármálamiðstöð fyrir efnahagshrun. Nálgun 

Porters endurspeglar sömu sjónarmið og voru við lýði fyrir hrun. Að aðeins í gegnum frjálsa 

samkeppni á alþjóðlegum fjármálamörkuðum, þar sem „markaðslögmál“ sía á milli þeirra 

sem geta og geta ekki, gætu „yfirburðir“ og „sérstaða“ Íslendinga loksins orðið umheiminum 

augljós og á sama tíma gert Íslendinga ríka. 
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Það er óhætt að segja að ríkjandi hugmyndafræði á Íslandi og annarsstaðar í heiminum 

byggist ennþá á kapitalískum forsendum þrátt fyrir efnahagshrun. Þó að það hafi dregið mikið 

úr öfgunum, eins og kemur í ljós ef skýrslur viðskiptaráðs frá 2006 og 2011 eru bornar saman, 

en sama hugmyndafræði er vissulega ennþá til staðar.  

 

2.2 Þróunarsamvinna „alþjóðasamfélagsins“  

Þegar kafað er ofan í birtingarmynd ríkjandi hugmyndafræði kemur fram hversu gegnsýrð 

stefna „alþjóðasamfélagsins“ er af kapitalisma. Aðgerðir „alþjóðasamfélagsins“ stjórnast af 

kapitalískri hugmyndafræði. Það hefur verið verkefni alþjóðlegrastofnanna á borð við AB og 

AGS að lyfta efnahag fátækra „þriðja heims ríkja“ á hærra plan til að bæta kjör og lífskilyrði 

fólks í þeim. Annað verkefni „alþjóðasamfélagsins“ er að stuðla að friði og frelsi fólks með 

því að beita hervaldi. Þegar alþjóðleg þróunarsamvinna, stríðsátök og friðarferli eru skoðuð 

birtist ríkjandi hugmyndafræði, kapitalismi, í framkvæmd. 

Í þróunarsamvinnu vegur starfsemi AB og AGS þungt, en starfsemin stjórnast mikið 

af kapitalískum viðskipta- og hagfræðikenningum um markaðslögmál og efnahagskerfi. Þetta 

endurspeglast í þeim ráðum sem AB og AGS gefa ríkjum um hvernig stefnum þeirra ætti að 

vera háttað gagnvart frjálsum markaði, afregluvæðingu og minni afskiptum yfirvalda af 

hagkerfinu. AB er ekki venjulegur banki heldur þróunarbanki en samt sem áður er hægt að 

kalla hann fjármálafyrirtæki. Það sem gerir AB að óvenjulegum banka samkvæmt Castro 

(2002: 4) er hvernig hann gerir fátækum ríkjum kleift að fá lán á lægstu mögulegu vöxtum 

eins og fjársterk ríki eins og Frakkland, Þýskaland, Japan og Bretaland fá. Þetta gefur í skyn 

að eitthvað sem heitir fátækt eigi sér ekki stað í þessum fyrrnefndu ríkjum. En þessi fjársterku 

ríki tryggja besta lánshæfismat sem til er, þrefalt A, svo að fátæk ríki fái þessa lágu vexti. 

Þrátt fyrir lága vexti og ábyrgð efnaðra ríkja verða ríki sem fá lán að borga lánið með vöxtum 

til baka og það eru til áhrifaríkar leiðir til þess að fá þau borguð. Ef lán eru ekki borguð til 

baka þá fer viðkomandi ríki á svarta lista AGS sem Castro (2002: 5) segir að sé versti 

hugsanlegi staður sem ríki geti verið stödd á þegar kemur að efnahagsmálum af því að þá geta 

þau ekki fengið lán frá neinni annarri fjármálastofnum hvorki alþjóðlegri né einkarekinni. 

Mjög auðvelt er að kalla þetta þvingunaraðferð „alþjóðasamfélagsins“ til að fá skuld greidda.  

Hlutverk AGS í dag er ekki ósvipað AB. Mukherjee (2008: 124-125) tekur fram að í 

kringum árið 1970 þá hafi AGS einnig farið að gefa lán til þróunarríkja undir ákveðnum 

skilyrðum til að ýta undir hagvöxt. Að halda efnahagskerfi heimisins stöðugu og koma í veg 

fyrir fjármálakreppur er eitt af því sem AGS gerir. Þetta er gert með, því eins og segir á 
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heimasíðu AGS (e.d.), að fylgjast með mörkuðum heimsins, gefa aðildarríkjum ráð og hvetja 

þau til að taka upp stefnur sem hafa góð áhrif á efnahag þeirra. Við það ættu lífskilyrði íbúa 

þessara ríkja sjálfkrafa að verða betri ef þau fara eftir ráðleggingum AGS. Samkvæmt þessu er 

mögulegt að leysa öll vandamál í gegnum markaðslögmál. Litið er á bætt efnahagsleg viðhorf 

sem grunnforsendu fyrir þróun og betri lífskilyrðum í ríkjum sem eru talin vera mjög illa 

stödd miðað við önnur ríki. AB og AGS leggja litla áherslu á hluti eins og pólitík, vald og 

menningu. Ástæðuna má rekja til þess að litið er á „hagfræðilíkön“ og „lögmál hagfræðinnar“ 

sem algild og eigi þau þar með að virka hvar sem er óháð pólitík, valdi og menningu. 

Ferguson (1997: 225-228) bendir á að AB hafi ekki kynnt sér raunverulegar aðstæður í afríska 

ríkinu Lesotho og því hafi verkefni þar, á vegum bankans, verið dæmd til að mistakast. 

Ferguson (1997: 232) segir jafnframt að alþjóðafjármálastofnanir á borð við AB og AGS séu 

eins konar vélar sem vilja afmá pólitík (e. anti-politics machine). Það sem felst í þessu er að 

líta ekki á vandamál með hliðsjón af sögu né pólitískum aðstæðum heldur í efnahagslegu ljósi 

sem er birt á tölfræðilegu formi og þar með er búið að dulbúa þörf á því að spyrja og athuga 

hvernig staðið er að landbúnaði, heilsugæslu og menntamálum í hverju ríki (Edelman og 

Haugerud, 2007: 6-7; Ferguson, 1997: 232). En landbúnaður, heilsugæsla og menntamál eru 

grunnstoðir samfélaga. 

 

2.3 Hin frjálsyndi friður „alþjóðasamfélagsins“  

Margir hagfræðingar halda því fram að léleg stefna í efnahagsmálum og stjórnsýslu, 

efnahagslegur óstöðuleiki og samdráttur á hagvexti séu helstu orsakavaldar stríðsátaka (Bulir 

og Hamann, 2008: 2048; Collier og Hoeffler, 2004: 588; Collier, Hoeffler og Söderbom, 

2008: 463, 473-474; Nielsen og fleiri, 2010: 4). Collier og Hoeffler (2004:588) telja einnig að 

trúarbrögð og pólitískar deilur á milli margra etnískra hópa skipti litlu máli og auki ekki hættu 

á stríðsátökum. Samkvæmt niðurstöðum hagfræðinga skiptir saga, vald, kyn, menning og 

pólitík afar litlu máli af því að ef efnahagur sé í jafnvægi eru litlar sem engar líkur á 

stríðsátökum. Ef áhersla sé lögð á þessi atriði myndi það brjóta gegn trúnni á hagfræðilíkön 

og „lögmál hagfræðinnar“. 

Það sama er uppi á teningnum þegar „alþjóðasamfélagið“ eða Sameinuðu þjóðirnar 

eru í því hlutverki að bæta lífskilyrði fólks með hernaðarlegri íhlutun. Aðferðinar byggjast á 

nokkrum þáttum en þungamiðjan snýst um það að koma á lýðræði og hugmyndafræði sem 

einkenna vestræn samfélög. Higate og Henry (2009: 12-13) kalla þetta  hin frjálslynda frið og 

er gefið til kynna að í frjálslyndum lýðræðisríkjum ríki friður og þess vegna þurfa stríðshrjáð 
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ríki að feta í sömu „framfara“ spor í átt að kapitalisma. Líkt og Frey og Stutzer (2002: vii) 

gefa til kynna að fólk sé hamingjusamara í frjálslyndum ríkjum og þess vegna eiga önnur ríki 

að taka upp kapitalíska hugmyndafræði. Gurr (2002: 29, 34-35) útskýrir að til að koma á 

frjálslyndum friði í stríðshrjáðum samfélögum þá verði að styðja við mannréttindi, vinna gegn 

mismunun minnihlutahópa, koma á lýðræði og að lokum halda kosningar. Ef ekki gengur að 

semja um frið er mælt með því að „alþjóðasamfélagið“ grípi inn í með hernaðlegri íhlutun 

eins og með her og/eða friðargæslu (Collier, Hoeffler og Söderbom, 2008: 473-474; Gurr, 

2002: 40-41). Friðargæsla snýst um að viðhalda friði með valdi og það er leyfilegt að beita 

ofbeldi (Whitworth, 2005: 2). Friðargæsla er partur af hernaðarlegri íhlutun Sameinuðu 

þjóðinna. Eftir fall Sovétríkjanna varð kapitalismi hið eina hugsanlega form stjórnsýslu í 

stefnum fjölda alþjóðlegra samtaka og stofnanna sem heyra undir Sameinuðu þjóðirnar 

(Higate og Higate, 2009: 10-11; Paris, 2003: 446). Þar sem farið er eftir fullyrðingum um að 

einstaklingar séu gráðugir og ákveðin tegund markaðskerfis, kapitalismi, sé eina leiðin til að 

bæta lífsskilyrði fólks og koma á stöðuleika í samfélögum og er „frjálslyndi friðurinn“ partur 

af því að innleiða kapitalíska hugmyndafræði í samfélög.  

Það er spurning hvort áhersla á kapitalisma hefur orðið til þess að búa til grundvöll 

fyrir slæm lífskilyrði og jafnvel stríðsátök. Áherslan á hagvöxt í „þriðja heims-ríkjum“ getur 

grafið undan því litla valdi sem fólk hefur, sett það í verri aðstæður en það var í fyrir tilkomu 

þróunaraðstoðar og/eða með komu stórfyrirtækja sem lofa miklum endurbótum á lífi fólks í 

kjölfar hagvaxtar (Comaroff og Comaroff, 2000: 293; Ferguson, 1997; George, 1997; Nash, 

2007; Skoggard, 1998: 61; Wong, 2008: 18-19). Það sem ég er að leggja áherslu á hér er að 

þættir sem hagfræðingar telja að auki líkur á því að ná stöðuleika hafi slæm áhrif á líf fólks og 

kemur því í aðstæður þar sem átök eru fýsilegur kostur til að ná fram rétti sínum. 

 

2.4 Að horfa út fyrir ríkjandi hugmyndafræði  

„Alþjóðasamfélagið“ er að gera sömu mistök í þróunarsamvinnu og í stríðsátökum og 

friðarferlum með því að horfa framhjá því að saga, vald og menning skipti máli og veiti þar 

með raunverulegum aðstæðum litla athygli. Í þróunarsamvinnu fara áætlanir oft út um þúfur 

af því að raunverulegar aðstæður eru ekki athugaðar nógu vel (Ferguson, 1997: 225-228; 

Wong, 2008: 18-19) Það sama á við um friðargæsluliða sem koma á vettvang til að stuðla að 

friði. Whitworth (2005: 12-14) segir að friðargæsluliðar frá Kanada hafi alls ekki kynnt sér 

aðstæður nógu vel í Sómalíu og hafi hreinlega verið haldnir fordómum um Sómala. Þeir hafi 

skapað neikvætt andrúmsloft með því til dæmis að gefa í skyn að allir sómalskir karlmenn 
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væru samkynhneigðir og skjóta Sómala til bana fyrir afar litlar sakir (Whitworth, 2005: 7, 15-

16). Í þróunarsamvinnu og friðargæslu verða þeir einstaklingar sem eiga að framkvæma 

áætlanir að kynna sér aðstæður ítarlega því annars getur farið illa. 

En stóra málið er að það er ríghaldið í ákveðna hugmyndafræði og lítil áhersla er lögð 

á menningu, vald og pólitík í viðkomandi samfélagi. Vegna þess, eins og Ferguson (1997: 

232) bendir á, að AB og AGS gera ráð fyrir því að það er hægt að koma „markaðslögmálum“ 

fyrir í hvaða samfélagi sem er óháð sögu, menningu og pólitík. Það verður að horfa á 

undirliggjandi efnahagslegan og félagslegan ójöfnuð og kynjamisrétti í heimskerfinu til að 

skilja þá þætti sem ýta undir stríðsátök (Rajasingham-Senanayake, 2009: 232). Þess vegna er 

hægt að líta á friðargæsluna sem verkfæri „alþjóðasamfélagsins“ til þess að bæla niður óeirðir 

og uppreisnir í þeim tilgangi að verja og viðhalda hinum frjálslynda friði (Higate og Henry, 

2009: 10-11). Sem sagt, friðargæslan gegnir því hlutverki að viðhalda ójöfnuði og 

kynjamisrétti svo heimskerfið í þeirri mynd sem það er í dag haldist gangandi. Eyben (2006: 

595-596, 604) bendir á að fjársterkar þjóðir og valdamiklar alþjóðlegar stofnanir útskýri öll 

vandamál á efnahagslegum forsendum og geti ekki viðurkennt að menning, vald og saga 

skipti máli af því að það brýtur gegn hugmyndafræði þeirra. Einnig væru stofnanir og 

fjársterk ríki knúin til þess að viðurkenna að „þriðja heims ástand“ eða „vanþróun“ á sér 

einnig stað í „fyrsta heims ríkjum“ eins og rannsóknir Bourgois (2002: 14-16)  og Koptiuch 

(1997: 236) hafa bent á að eigi sér stað í Bandaríkjunum. Ef þessar stofnanir og fjársterk ríki 

myndu að líta á vandamál eins og fátækt út frá öðrum sjónarmiðum eins og kyni þá gætu 

þessir aðilar sjálfir neyðst til þess að horfa á sitt eigið umhverfi og hvernig staða kvenna sé 

„vanþróuð“ í þeirra eigin samfélögum. Eyben (2006: 601) segir að japanskir ráðamenn hafi 

borið fram sérstakar óskir í sambandi við kyn þegar drög voru lögð að Þúsaldarmarkmiðum 

Sameinuðu þjóðanna, á lokuðum fundi í Haag sem aðeins karlar sátu á, þeir vildu að aðeins 

yrði lögð áhersla á að konur hefðu sama rétt til menntunar og karlar. Það er óþægilegt fyrir 

þessi fjársterku ríki og stofnanir að breyta um sjónarhorn af því að fátækt á að vera eitthvað 

sem er langt í burtu í „þriðja heiminum“ og ef staða kvenna í samfélögum hefur áhrif á 

tekjuskiptingu þá má segja að vanþróun sé kominn inn á skrifstofur AB og AGS í 

Washingston. Jafnframt segir það sína sögu um afstöðu AB og AGS gagnvart hugmyndum 

mannfræðinga að lítið er hlustað á þá fáu mannfræðinga sem vinna fyrir AB og AGS 

samkvæmt Fox (2005: 309). 

Auðvelt er að sýna fram á að efnahagslegur árangur hafi átt sér stað á 

tölfræðileguformi og þar með er trú á kapitalisma staðfest. Edelman og Haugerud (2007: 9) 

segja að AB hafi haldið því fram að fátækt í heiminum hafi minnkað á árunum 1981 til 2001. 
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Á þessu ímabili hafi einstaklingum fækkað sem lifðu á einum dollara á dag, úr 1,5 milljarði í 

1,1 milljarð. AB gefur í skyn að hugmyndafræði og aðgerðir bankans hafi skilað árangri. 

Edelman og Haugerud (2007: 9) eru ekki sammála AB um að fátækt hafi minnkað á þessu 

tímabili vegna þess að fólk hættir ekki að vera fátækt þó það komist yfir dollara á dag 

viðmiðið. Ef miðað er við tvo dollara á dag þá um það bil tvöfaldast fjöldi einstaklinga sem 

eru skilgreindir fátækir upp í 2,4 milljarða. Frá 1981 til 2001 jókst fátækt, sérstalega í 

mörgum Afríku ríkjum, og voru fátækir einstaklingar í heiminum þá orðnir 2,7 milljarðar (9). 

Með þessum hætti er trúin á kapitalíska hugmyndafræði staðfest í gegnum hag- og tölfræðileg 

gögn. Það er auðvelt að fá fyrirfram ákveðna niðurstöðu til að styðja pólitíska afstöðu með 

tölfræðilegum gögnum (10). Einnig er ekki horft til annarra möguleika til að bæta kjör fólks í 

heiminum sem mikil þörf er á eins og Eyben (2007) og Edelman og Haugerud (2007: 6-7) 

leggja áherslu á að saga, vald, kyn, menning og pólitík skipti máli. Það er makalaust að 

áherslan sé svo mikil á efnahagslega þætti og kapitalisma miðað við allt það sem hefur átt sér 

stað síðustu áratugi. 

 

3. Niðurbrot á ríkjandi hugmyndafræði  

Það hefur sýnt sig að „lögmál“ hagfræðinnar eru ekki algild náttúrulögmál og að kapitalismi 

er ekki stöðugt kerfi. Stefán Ólafsson (2008: 11) segir að líklega ríkti mun rótækari kapitalísk 

hugmyndafræði á Íslandi en í Bandaríkjunum á árunum fyrir hrun. Það varð efnahagshrun í 

báðum ríkjum sem rennir stoðum undir það að kapitalismi virkar ekki stóráfallalaust. Ýmsir 

virtir hagfræðingar og fjármálastofnanir gerðu sér litla grein fyrir því að heimsfjármálakreppa 

vofaði yfir og gáfu til kynna að efnahagslegar framtíðarhorfur væru mjög bjartar (Independent 

Evaluation Office of the International Monetary Fund, 2011: 7, 9; Mishkin og Tryggvi Þór 

Herbertsson, 2006: 8). Phelps (2007: 545-546) fékk nóbelsverðlaun í hagfræði árið 2006 fyrir 

meðal annars að sýna fram á að hagkerfi og viðskipti byggjast nánast á trúarbrögðum. Eins og 

aðalhagfræðingur Danske Bank, Hansen, taldi að á stuttum tíma hafi orðrómur talið fjárfesta 

trú um að evrópski seðlabankinn væri að framkvæma ákveðnar aðgerðir sem í leiðinni kom á 

stöðuleika á fjármálamörkuðum (Vísir, 2011). Phelps (2009: 5) segir að sá kapitalismi sem er 

stundaður í Bandaríkjunum virkar ekki vel og bankakerfið sé misnotað af miklu gáleysi og 

vanvirðingu stjórnenda gagnvart hlutbréfaeigendum sem gáfu þeim vinnu. Að mínu mati má 

yfirfæra fullyrðingar Phelps yfir á nánast allan heiminn. Kapitalismi hefur haft margt gott og 

slæmt í för með sér. En ég tel að valdamiklir fylgjendur kapitalískrar hugmyndafræði eigi sök 

á neikvæðum aðstæðum fjölda fólks. Efnahagshrunið á Íslandi hafði slæm áhrif á fjölda fólks 
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eins og á öldruð hjón sem var stíað í sundur vegna niðurskurðar yfirvalda í heilbrigðiskerfinu 

(Pressan, 2010b). Það er margt slæmt sem má tengja við kapitalisma og ekki má gleyma 

heimskreppunni sem hefur áhrif á líf fjölmarga einstakinga. En sá kapitalismi sem ríkir í 

heiminum er ekki framkvæmdur alfarið eftir leiðsögubókum um kapitalíska hugmyndafræði. 

Það ríkir ekki algjör kapitalismi í neinu samfélagi til dæmis koma margir þættir hreinlega í 

veg fyrir að hreinn kapitalismi fái að ríkja í þeirri mynd sem hugmyndafræðin teiknar upp. Til 

að undirstrika þetta þá skoða ég þrjá grundvallarþætti sem kapitalismi byggist á. Þetta eru 

fullyrðingar um hagvöxt, einstaklinginn og frjálsa samkeppni. Birtingarmyndir þessara 

þriggja þátta stangast á við grundvallarþætti hugmyndafræði kapitalisma. Í stuttu máli má 

segja að sá kapitalismi sem ríkir byggist á því að fáir græða miklar fjárhæðir á meðan stór 

hluti fólks hefur tekjur sem er aðeins brot af því sem þeir á toppnum hafa í tekjur. 

 

3.1 Hagvöxtur er ekki forsenda betri lífskilyrða fyrir alla 

„Algild“ lögmál hagfræðinnar birtast í óbilandi trú á ágæti hagvaxtar og tilraunum til að auka 

vöxtinn. Kolbeinn Stefánsson (2010: 35-36) segir að kapitalísk markaðskerfi séu háð hagvexti 

og án vaxtarins geta þau ekki viðhaldið sér. Slim (1995: 65) segir að ráðandi leiðarljós sé að 

líta á aukin hagvöxt sem einu hugsanlegu forsenduna fyrir þróun og betri lífsskilyrðum. Helsti 

gallinn við kapitalisma og hagvöxt er að þessir hlutir ganga út á að stækka og þenjast út. Ef 

hann dregst saman þá er það mjög neikvætt afturhvarf og þá á sér stað kreppa. Línuleg þróun 

hagvaxtar sem sýnir jafnfelldan vöxt upp á við á tölfræðilegu línuriti á hverjum ársfjórðungi 

er mjög jákvætt. Hvort sem það á við um stór alþjóðleg hagkerfi, stór eða lítil fyrirtæki, þá 

keppast allir við að auka hagvöxt með því að finna nýja neytendur eða markaði til að selja 

vörur og þjónustu. Dorling (2010: 4) bendir á að fyrirtæki styðja áróður um að græðgi sé góð 

af því að án hennar myndi hagvöxtur ekki eiga sér stað og án hagvaxtar væri mannfólk 

dauðadæmt. 

Það er hins vegar hvimleitt vandamál að það sem fer upp kemur aftur niður. Það sama 

á við um hagvöxtin sem knýr kapitalisman áfram og þar birtast rökin fyrir því að kapitalísk 

hagkerfi eru ekki stöðug né sjálfbær. Þrátt fyrir að núverandi heimsfjármálakreppa, sem skall 

á af þunga árið 2008, sýnir fram á að kapitalískt markaðskerfi séu hvorki sjálfbær né stöðug 

þá breytist viðhorfið ekki gagnvart kapitalisma og hagvexti. Í skýrslu Viðskiptaráðs (2010: 

10) segir: „Þrátt fyrir að hamingja ráðist ekki af fjármunum einum saman er undirstaða góðra 

lífskjara fólgin í framleiðni og verðmætasköpun. Til þess að bæta lífskjör er því mikilvægt að 

stuðla að stöðugri aukningu á framleiðni og verðmætasköpun, nánar tiltekið hagvexti (2010: 
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10)“. Gardner og Lewis (1996: 6-7) segja að trúin á hagvöxt byggist á ákveðnum 

markaðsáhrifum þar sem er gert ráð fyrir því að hagvöxturinn muni seytla niður eins og 

kampavín niður píramída úr glösum (e. the trickle down effect) en þessi áhrif láta sjáldan á sér 

kræla og almenningur fær ekki að njóta hagsældarinnar í þeim mæli sem ætlast er til. Aukin 

hagvöxtur útrýmir ekki fátækt, ólæsi og heimilisleysi í hátækni samfélögum (6). Stefán 

Ólafsson (2010:187) segir að hagvöxtur skilar sér ekki til fjöldans heldur til fólks sem tilheyri 

yfirstéttinni. Til þess að yfirstéttin fái meiri tekjur skiptir miklu máli að framleiða vöru með 

sem allra minnstum framleiðslukostnaði með því að nota ódýrt vinnuafl í umhverfi þar sem 

rekstrarkostnaður er í lágmarki. Skoggard (1998: 58, 61) ræðir um fólk í Taívan sem fær mjög 

lág laun en vinnur langan vinnutíma við bágbornar aðstæður við að framleiða skó fyrir 

bandaríska stórfyrirtækið Nike. Skórnir eru svo seldir fyrir margföld mánaðarlaun fólksins og 

það fær ekki nema brot af ágóðanum (67) sem rennur líklega að mestu leyti í vasa háttsettra 

stjórnenda fyrirtækisins í Bandaríkjunum. Comaroff og Comaroff (1999: 20-22) segja frá því 

hvernig hópur fólks ræðst á farandverka fólk í Suður-Afríku vegna þess að það er sakað um 

galdra og taka þannig vinnu frá innfæddum. Kapitalísk misnoktun er orðin samnefnari fyrir 

galdra enda hefur nokkrum einstaklingum áskotnast mikil auðævi á skömmum tíma á meðan 

kjör langflestra í Suður Afríku hafa versnað (22, 24). 

Þau dæmi sem ég hef rætt hér að ofan benda til þess að Kolbeinn Stefánsson (2010:25-

26, 44) hafi rétt fyrir sér þegar hann segir að kapitalískt markaðskerfi auki frelsi þeirra sem 

eru betur settir á kostnað þeirra sem eru verst staddir í samfélaginu. 

 

3.2 Geta einstaklingar hámarkað tilfinningar? 

Hugmyndin um að stækka og vaxa á ekki einungis við um fyrirtæki heldur á þetta einnig við 

um einstaklinginn. Hagfræðingar hafa þróað ályktun Ricardos um að allir einstaklingar hafa 

frelsi til að velja, séu skynsamir og stefni að því að hámarka gróða yfir í að allir einstaklingar 

vilja hámarka allt. Hagfræðingarnir Becker og Murphy (1998: 675) segja að skynsamir 

neytendur hámarka neyslu og það sama á við um eiturlyfjafíkla. Fíklar vilji hámarka neyslu 

og velta fyrir sér hvernig þeir geta haldið stöðugri neyslu áfram í framtíðinni. Becker og 

Murphy (1998: 675-676) telja að fólk geti ekki einungis orðið háð alkahóli, kókaíni og tóbaki 

heldur öllu þar á meðal vinnu, tónlist, sjónvarpsglápi, lífskjörum, mat, öðru fólki og vilji 

stöðugt auka og hámarka neysluna. Fullyrðingar Becker og Murphy kallast á við yfirlýsingar 

formalista sem sögðu að skynsamir einstaklingar vilja hámarka allt eins og tilfinningar á borð 

við öryggi, hamingju og ást (Wilk og Cliggett, 2007: 10). Comaroff og Comaroff (2000: 293-
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294) segja að ýmis trúfélög víðsvegar um heiminn hafa innleitt þessa hugsun inn í sína 

hugmyndafræði. Það er búið að skapa tengingu á milli trúar og auðæfa, eins konar spilavítis 

kapitalisma sem birtist þannig að ef fólk trúir/spilar nógu mikið þá fær það mikil auðæfi og 

hamingju til baka að launum (304-305). 

Það er spurning hvort tilfinningar séu mælanlegar einingar, hvort það sé hægt að 

hámarka þær og hvort það sé yfir höfuð hægt að bera saman tilfinningalíf fólks milli ólíkra 

menningarheima sem hafa mismunandi heimsmyndir. Frey og Stutzer (2002: vii) komust að 

þeirri niðurstöðu að meiri hamingja mælist meðal fólks í vestrænum ríkjum en í öðrum 

ríkjum. Ég tel að tilfinningar séu eins og menningar hugtakið. Ég ætla ekki að gera tilraun til 

að skilgreina menningar hugtakið heldur vil ég leggja áherslu á að samkvæmt Unni Dís 

Skaptadóttur (2004: 5) er menning ekki staðbundið fyrirbæri heldur margbreytilegt og 

flæðandi. Það sama á við um pólitík og sögu, eins og margir fræðimenn hafa bent á þá velja 

pólitískar fylkingar ákveðna túlkun á sögulega viðburðum og velja atriði sem henta þeirra 

sjónarmiði (Borofsky, 2002: 3-4). Þar sem menning, pólitík og saga eru margbreytileg og 

ómælanleg fyrirbæri og háð túlkun hvers einstaklings þá er ekki hægt að staðsetja þau inn í 

stærðfræðiformúlur til þess að spá fyrir um hegðun fólks eftir fyrirfram gefnum forsendum 

um einstaklinga sem hafa áhrif á fjármálamarkaði. Þessar forsendur eru að einstaklingar vilja 

hámarka allt. Þó að hamingja ráðist ekki einungis af fjármunum þá skipta þeir máli en hversu 

langt er hægt að ganga þegar kemur að því að hámarka gróða og hvað þá ást og hamingju. Það 

er spurning hvort fólk verður aldrei nógu ríkt eða hamingjusamt ef það er stöðugt hægt að 

halda áfram að hámarka ákveðna hluti eins og yfirvöld og fyrirtæki vilja stöðugt auka 

hagvöxt. Ég er ekki sammála því að allar athafnir einstaklinga stafa af græðgi einstaklinga 

sem birtist í því að allir stefni að því að hámarka allt með rökrænni hugsun hvort sem það er 

ást, hamingja, eiturlyfjafíkn, sjónvarpsgláp eða lífskjör. Gott dæmi um einstaklinga sem falla í 

þann hóp sem reynir að hámarka gróða með rökrænni hugsun væru líklega verslunareigendur. 

Atvinna verslunareiganda snýst um að selja vörur, þjónustu og fá laun fyrir í formi 

umframhagnaðar. Verslunareigandi ætti þess vegna að vera frábært dæmi um fyrirmyndar 

kapitalista sem notar rökhugsun til að hámarka gróða. Sveinn Eggertsson (2006: 481-482) 

segir frá sérstökum samskiptum við verslunarfólk í San Lorenzo á Spáni í samanburði við 

verslunarfólk í Reykjavík og í engilsaxneskum borgum. Sveinn Eggertsson (2006: 482-483) 

bendir á að í San Lorenzo gilti ekki „reglan“ um að kúnninn hafi rétt fyrir sér og það kemur í 

ljós að verslunarfólkið hefur rétt fyrir sér þegar það mælir með vörum sem eru ódýrari og 

betri.  Það að selja vöru sem er betri en önnur vara og á lægra verði stangast óumdeilanlega á 

við „veraldleg markaðslögmál“. Einnig segir Sveinn Eggertsson (2006: 484) frá því þegar 
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verslunarmaður og –kona eyða dágóðum tíma af hádegishléi sínu í að sníða teygju í buxur 

sonar síns án þess að vilja fá greiðslu fyrir verkið og gefur það til kynna að fólkið er ekki 

ópersónulegt eins og vélrænir sjálfssalar heldur í félagslegum tengslum við viðskiptavini. 

Eztoni kemst að þeirri niðurstöðu að fólk tekur bæði rökréttar og órökréttar ákvarðanir í 

daglegu lífi (Wilk og Cliggett 2007: 77-78). En það er spurning hvaða ákvarðanir eru rökréttar 

eða órökréttar, í ljósi þess að verslunarfólk í San Lorenzo tók órökréttar ákvarðanir samkvæmt 

hagfræðilegum forsendum en rökréttar ákvarðanir á menningarlegum forsendum. Jafnframt 

segir Sveinn Eggertsson (2006: 486) að náungakærleikur kaupmanna í San Lorenzo stríðir 

gegn hugmyndum Adam Smiths og annarra kapitalista um náungakærleika eins og Hannes 

Hólmsteinn Gissurarson (2006: 22)  segir, fólk getur ekki látið stjórnast af náungakærleika, 

nema þegar um náunga okkar er að ræða. Það er þess vegna spurning, eins og Sveinn veltir 

fyrir sér, hver sé náungi kaupmanna í San Lorenzo ef þeir vita til dæmis að Sveinn dvelur þar 

aðeins í stutta stund (Sveinn Eggertsson, 2006: 484, 486).  

Ég tek ekki undir það að það sé eðlislægt fyrir alla einstaklinga að vilja hámarka allt 

milli himins og jarðar. Ég dreg þessa ályktun út frá hugtaki Bourdieu (1984:468), habitus, 

sem skilgreinir hvernig hegðun, smekkur, þekking og skoðanir mótast af umhverfinu og 

samfélaginu. 

 

3.3 Frjáls samkeppni? 

Undirstaðan fyrir virkni kapitalísks hagkerfis er frjáls samkeppni og að einstaklingar hafa val 

til þess að velja. Ég get fullyrt að hvorki frjáls samkeppni né frjálst val einstaklinga er til 

staðar í samfélögum sem eru mjög kapitalísk í þeirri mynd sem kapitalísk hugmyndafræði 

byggist á. Kapitalismi er frjáls samkepnni og viðskipti. Það sem hamlar frjálsa samkeppni og 

viðskipti samkvæmt Smith eru yfirvöld, hagsmunasamtök og stéttarfélög sem hafa áhrif á 

hagkerfið með hagsmunagæslu í formi löggjafa, tolla og skatta (Wilk og Cliggett, 2007: 53). 

Ricardo lagði meðal annars áherslu á einkavæðingu og frelsi einstaklingsins til að velja hvaða 

vöru sem er (54). Afar fá atriði sem frjáls samkeppni og kapitalismi byggist á eru til staðar og 

allir einstaklingar hafa ekki jöfn tækifæri né frjálst val eins og ég mun útskýra hér fyrir neðan. 

Það eru margar ástæður fyrir því að frjáls samkeppni ríkir ekki í fyrirmyndar  

kapitalískum skilningi. Skoðum Ísland fyrir efnahagshrunið 2008, það var talið kapitalískara 

en Bandaríkin, táknmyndin fyrir kjarna kapitalisma (Stefán Ólafsson, 2008: 11). Í fyrsta lagi 

er ekki búið að einkavæða allar stofnanir samfélagsins og þetta á við í öllum vestrænum 

„kapitalískum“ samfélögum. Ísland er ekki alvöru kapitalísk samfélag af því að ríkið sér um 
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ýmsan rekstur til dæmis heilbrigðisþjónustu, samgangna, bókasafna, menntamála og trúmála. 

Í öðru lagi þurfa allir einstaklingar í öllum vestrænum samfélögum að greiða ýmsa skatta og 

gjöld sem fara í vasa ríkisins. Í þriðja lagi eru til fjöldinn allur af alls konar 

hagsmunasamtökum. Á Íslandi eru fjölmörg hagsmunasamtök og má til dæmis nefna 

Landssamband Íslenskra Útvegsmanna (LÍÚ), Samtök Atvinnulífsins (SA), Bændasamtök 

Íslands (BÍ) og Alþýðusamtök Íslands (ASÍ). Samtök á borð BÍ, LÍÚ og SA hafa slæm áhrif á 

frjálsa samkeppni á þann hátt að þau hafa áhrif á löggjafavaldið til að styrkja stöðu og 

hagsmuni félagsmanna gagnvart utanaðkomandi samkeppni. 

Í fjórða lagi eru fjölmörg lög og stofnanir sem hamla frjálsa samkeppni. Það er verk 

stofnanna að fylgjast með því að lögunum sé framfylgt. Á Íslandi má nefna fjármála-, 

samkeppnis- og heilbrigðiseftirlitið. Lög og stofnanir koma í veg fyrir að einstaklingar hafi 

frjálst val til að stunda viðskipti. Yfirvöld vilja til dæmis koma í veg fyrir að einstaklingar 

stundi viðskipti með ákveðnar vörur og neyta þeirra. Skýrasta dæmið um þetta eru 

fíknaefnalöggjafir út um allan heim. Einstaklingum í „frjálsum kapitalískum“ samfélögum er 

refsað fyrir að versla með og neyta ákveðna efna. Á Íslandi má til dæmis ríkið einungis selja 

áfengi og þurfa barir og veitingastaðir sérstök vínveitingarleyfi frá yfirvöldum. Friedman 

lagði til að neysla og viðskipti með eiturlyf yrði lögleidd eins og aðrar vörur í kapitalískum 

hagkerfum (Hardy, 2005). Hagfræðingarnir Cussen og Block (2000: 525-526) segja að 

lögleiðing fíkniefna hafi ýmsa góða kosti fyrir almenning, fíkniefnasalar myndu heyra 

sögunni til, glæpamenn myndu neyðast til þess að finna löglega vinnu,  þjófnaðir og 

ofbeldisglæpir myndi fækka stórleg og yfirvöld þyrftu ekki lengur að eyða skattfé í löggæslu 

kostnað vegna fíkniefnamisferla. Þó að Friedman og fleiri hafi haft mikil áhrif á stefnur 

yfirvalda þá hefur enginn ríkisstjórn farið að þeirra ráðum í sambandi við lögleiðingu á öllum 

fíkniefnum. En þetta sýnir að einstaklingar hafa ekki fullkomið val til að stunda viðskipti 

með, velja og neyta ákveðins varnings. En að nota fíkniefni er öfgakennt dæmi til að sýna 

fram á að einstaklingar hafi ekki frjálst val og að frjáls samkeppni ríki ekki í kapitalískum 

samfélögum vegna þess að fíkniefni eru mjög umdeild. Flestir hafa mjög sterka afstöðu 

gagnvart þeim og það neyta ekki allir fíkniefna á borð við áfengi, kókaín, heróín og tóbak. 

Hins vegar þurfa allir jarðarbúar að borða mat.  

Á Íslandi gilda lög og reglur um framleiðslu matvæla. Matvæli þurfa að fara í gegnum 

rétt ferli á fjölmörgum stigum í framleiðslu svo þau séu „neysluhæf“ samkvæmt hugmyndum 

yfirvalda. Á Íslandi mega bændur ekki slátra dýrum heima hjá sér, verka þau og selja 

afurðinar á mörkuðum, það brýtur í bága við lög um hreinlæti. Á Íslandi er bannað að selja til 

dæmis kökur úr óvottuðum eldhúsum (Pressan, 2011b). Eins og Jónsson (munnleg heimild, 8 
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ágúst 2011) segir frá atviki sem átti sér stað á hátíð í Dalvík um miðjan ágúst 2010, þar seldu 

konur heimabakaðar kökur þar til starfsmaður frá heilbrigðiseftirlitinu kom og tilkynnti þeim 

að þau eldhús sem kökurnar voru bakaðar í væru óvottuð af heilbrigðiseftirlitinu og þar með 

væri starfssemi þeirra ólögleg. 

Að mínu mati er þetta hugsmunagæsla fyrir stór fyrirtæki sem láta vörurnar sínar fara í 

gegnum „rétt“ ferli sem yfirvöld ákveða. Það er hægt að túlka þessi ströngu lög og reglugerðir 

sem vernd fyrir stór fyrirtæki. Á þann hátt að einstaklingar eiga erfitt með að hefja rekstur 

fyrirtækja og fara í samkeppni við stór fyrirtæki af því að fáir einstaklingar hafa bolmagn til 

að uppfylla öll skilyrðin sem sett eru. Þetta er ekki frjáls samkeppni og stuðlar að 

markaðseinokun stærri fyrirtækja. 

 

3.4 Kapitalismi, þrælahald og kapitalsteinismi 

Það sem ég hef rætt hér fyrir ofan er ekki kapitalismi. Það er langt í land að nálgast alvöru 

útópískan kapitalisma. Það er ljóst að sá kapitalismi sem ríkir er gallaður af því að hann eykur 

vald og frelsi þeirra sem eru vel stæðir á kostnað þeirra sem eru illa standir. Að mínu mati er 

varla hægt að segja að við lifum í kapitalísku hagkerfi heldur í skrímsla útgáfu, í anda 

Frankensteins, sem ég vil kalla kapitalsteinisma. Graeber (2000: 62, 78-79) segir að 

framleiðsluhættir kapitalismans séu líkir þrælahaldi. Þrælum er rænt frá heimkynnum sínum 

og komið fyrir á vinnustað sem þeir hafa engin tengsl við, í kapitalískum hagkerfum er búið 

að aðskilja heimilið við vinnustaðinn, fólk fer frá heimilum sínum þar sem það var alið upp 

yfir á vinnustað (Graeber, 2000: 79). Hvorki fyrirtæki né þrælahaldarar borga fyrir uppeldið á 

nokkurn hátt, fólk er tekið úr félagslegum aðstæðum og komið fyrir á stað þar sem fólk er 

einungis vélar eða vinnuafl. Þess vegna segir Graeber (2000: 79) að það eigi sér stað 

félagslegur dauði (e. social death) á vinnustöðum af því að þrælar verða að vörum sem hægt 

er að selja og fólk selur fyrirtækjum vinnu sína og þannig er kröftum fólks breytt í gróða. Það 

kerfi sem er við lýði í heiminum er mjög ýkt útgáfa af því sem Graeber talar um. Vegna þess 

að samkeppnin er ekki frjáls og einstaklingar hafa ekki frjálst val. Jafnframt minna aðstæður 

fjölda fólks sem vinnur til dæmis í verksmiðjum óþægilega mikið á þrælahald af því að 

þrælahaldarar/kapitalistar borga ekki fyrir samfélagslegan kostnað af uppeldi og menntun og 

þegar þeir geta ekki lengur grætt á vinnu fólks þá er það látið hverfa af vinnustaðnum. 
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4. Fólk og hugmyndafræðileg hrun 

Ég hef sýnt fram á hér að framan að við lifum ekki í kapitalísku hagkerfi. Það kerfi sem við 

lifum í er meingölluð útgáfa af kapitalisma. Það má segja að það sé reynt að lagfæra ónýta vél 

með því að vísa í kapitalíska hugmyndafræði sem besta mögulega kerfi sem völ er á. Margt 

kemur í veg fyrir að fólk fer eftir boðorðum kapitalisma eins og lög og reglur. Að auki fer fólk 

einfaldlega ekki eftir ákveðinni hugmyndafræði en það þarf hins vegar að aðlaga sig að kerfi 

yfirvalda og jafnframt taka á sig skell þegar það hrynur. Það hefur aldrei virkað að láta 

samfélag fara eftir öfgakenndri hugmyndafræði en afleiðingar þess hafa oft verið hræðilegar. Í 

þessu samhengi má nefna það sem átti sér stað í Kambódíu í kringum 1975 til 1979 þar sem 

stefna yfirvalda, Khmer Rouge, var að taka upp mjög öfgakennt kommúnískt stjórnarfar til að 

koma ríkinu í fremstu röð á stuttum tíma og voru voðaverk réttlætt með því að segja þau vera 

fórnarkostaður fyrir langtímamarkmið (Becker, 1998: xvi). Um það bil 6 milljónir manna létu 

lífið, menntafólk var drepið, trú var bönnuð, skólum lokað og klippt var á samband við 

umheiminn (Becker, 1998: 25, 28). Hugmyndafræði nasisma gekk út á að „hreinn kynstofn“ 

Aría myndi ráða heiminum og þess vegna þurfti að ryðja öðru óæskilegu fólki úr vegi. Í 

Kambódíu, Þriðja Ríki Hitlers og Sovétríkjunum var fólki bolað burt sem stóð gegn 

hugmyndafræði yfirvalda en það breytti því ekki að hugmyndafræði þessara ríkja brást. Á 

Íslandi, fyrir efnahagshrun, birtust hugmyndir um að landið yrði alþjóðlegt fjármálaveldi. 

Fólk sem talaði gegn þessum hugmyndum var ekki tekið af lífi eða fjarlægt heldur var reynt 

að þagga niður í því og reynt að draga úr trúverðuleika þess í fjölmiðlum og sérstaklega þeim 

sem gagnrýndu íslenskt stjórnvöld og/eða íslensku viðskiptabankanna þrjá, Glitni, 

Landsbankann og Kaupþing. Í 8. bindi skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis (Kristín 

Ástgeirsdóttir, Salvör Nordal og Vilhjálmur Árnason, 2010: 162) kemur fram að stjórnendur 

Glitnis hafi komið sér saman um að gefa Vilhjálmi Bjarnasyni eins lítin tíma og hægt var, á 

aðalfundi Glitnis 20. febrúar 2008. Til að ræða umdeildan starfslokasamning við fyrrverandi 

forstjóra bankans, Bjarna Ármansson, svo hann stæli ekki senunni af fundinum og komið 

aðalatriðum málsins til fjölmiðla. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, fyrrverandi 

menntamálaráðherra og varaformaður Sjálfstæðisflokksins, sagði 25. júlí 2008 í 

sjónvarpsfréttum ríkissjónvarpsins að ummæli sérfræðings greiningardeilar hjá 

fjárfestingarbankanum Merill Lynch um að aðgerðaleysi íslenskra stjórnvalda væru að keyra 

íslensku bankanna í þrot væru makalaus og velti fyrir sér hvaða annarlegu sjónarmið lægu þar 

á bakvið jafnframt taldi hún að þessi sérfræðingur þyrfti á endurmenntun á að halda (Kristín 

Ástgeirsdóttir, Salvör Nordal og Vilhjálmur Árnason, 2010: 221). Stuttu seinna féllu íslensku 
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viðskiptabankarnir. Það virðist vera að þegar hugmyndafræðilegir öfgar skjóta niður rótum í 

samfélögum þá líkar þeim sem hafa valdið afar illa þegar fólk talar gegn þeim og 

hugmyndafræði þeirra. 

 

4.1 Að fylgja hugmyndafræðilegum reglum 

Alls staðar eru reglur, skrifaðar og óskrifaðar, góðar og slæmar. Ómögulegt er að flýja þær né 

gera þær fullkomnar. Fólk hegðar sér aldrei nákvæmlega eftir kenningum fræðimanna, 

hugmyndafræði og lögum yfirvalda og hvað þá grundvallarreglum stærstu trúarbragða 

heimsins. Samkvæmt hugtaki Bourdieu (1984: 468), habitus, þá er hugmyndafræði yfirvalda 

aðeins einn partur af mörgum félagslega mótuðum afstöðum (e. dispositions) sem hafa áhrif á 

hvernig hegðun, smekkur, þekking og skoðanir mótast. Þó að hugtakið habitus sé aðeins 

kenning þá fer það langleiðina að útskýra af hverju fólk fer ekki eftir hugmyndafræðilegum 

reglum af því að fjölmargir þættir hafa áhrif á athafnir þess. 

Í Sovétríkjunum sálugu, þar sem kommúnismi var allsráðandi, var almenningi settar 

strangar reglur til að fylgja. Buchli (2007a: 211) segir að sovésk yfirvöld hafi séð til þess að 

íverustaðir fólks væru í takt við hugmyndafræði kommúnismans, allt frá veggfóðri og 

húsgögnum til eyðingu á hlutverki borðstofunnar. Yfirvöldum fannst það vera sóum á plássi 

að hafa eitt sér herbergi aðeins til þess að borða mat í, samkvæmt yfirvöldum átti fólk að elda 

mat í eldhúsi og borða hann líka þar til að auka nýtingu á herbergjum. Eftirlitsmenn komu 

jafnframt til að athuga hvort uppsetning á innréttingum og húsgögnum í íbúðum fólks væru 

eftir settum reglum og ráð voru gefin um það hvernig fólk ætti að haga sér í þessum málum. 

(Buchli, 2007b: 228-232). Miklar hörmungar áttu sér stað í Sovétríkjunum eins og Courtois 

(1999) og Žižek (2008: 227) benda á. Afskiptasemi og voðaverk yfirvalda voru réttlætanleg í 

gegnum langtíma markmið sem yfirvöld settu sér út frá hugmyndafræðilegum forsendum 

(Žižek, 2008: 227). Einnig segir Buchli (2007b: 218) að þegar yfirvöld áttuðu sig á því að fólk 

hegðaði sér ekki samkvæmt tilsettum boðum og bönnum þá var ástæðan sögð vera að fólk í 

Sovétríkjunum var ekki komið á leiðarenda í þróunarferlinu heldur var það staðsett í há 

sósíalisma en lokastigið var algjör kommúnismi. Yfirvöld í Sovétríkjunum skilgreindu á þeim 

tíma hegðun fólksins út frá hugmyndafræðilegum forsendum og kenndu því um að 

„þróunarferli“ Sovétríkjanna gekk ekki hraðar fyrir sig. Það er þess vegna spurning hvort 

Sovétríkin féllu af því að fólkið brást. Ég tel svo ekki vera og  mun ég nálgast þessa spurningu 

síðar í kafla 4.2. 
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Í daglegu lífi fólks í vestrænum samfélögum er afskiptasemi yfirvalda minni í 

samanburði við það sem gekk á í Sovétríkjunum. Reyndar beitir „alþjóðasamfélagið“ ofeldi til 

að koma frjálslyndum friði á, sem líkist aðferðum Sovétmanna til að skikka fólk til að 

framfylgja hugmyndafræðilegum reglum. Það eru helst fyrirtæki sem skipta sér af og hafa 

áhrif á líf fólks með markaðsetningu sinni á vörum og þjónustu. Þessi markaðsettning, sem 

birtist í öllum fjölmiðlum, umlykur líf fólks í vestrænum samfélögum. Horkheimer og Adorno 

sem sögðu að kapitalísk hugmyndafræði breiddist út í kvikmyndahúsum, útvarpi og við lestur 

dagblaða og tímarita og þannig missti fólk sjónar af því sem er mikilvægt í lífinu og missir 

tengsl við annað fólk vegna tilbeiðslu á nýjum hlutum (Woodward, 2007: 41-42). Marcuse 

(1898-1979) taldi að sálarlíf einstaklinga væri orðinn hluti af kapítalisma vegna þess að fólk 

gerði sér upp falskar þarfir sem byggjast á því að fólk telur að hamingja felst í því að eiga 

ákveðna vöru sem er markaðssett og auglýst en á sama tíma hamlaði þetta frelsi og leit fólks 

að hamingju og fullnægingu af því að fólk hafði ótakmarkaðar þarfir (Woodward, 2007: 47-

48). Ég ætla ekki að ganga svo langt að taka alfarið undir með þeim Horkheimer, Adorno  og 

Marcuse. En það er ýmislegt sem boðskapur fyrirtækja hefur gert til þess að blinda sýn fólks á 

það sem er mögulega mikilvægara í lífinu en hlutir sem fyrirtæki selja. Samkvæmt Hunt og 

Frankenberg (1997: 117, 122) byggir skemmtigarðurinn Disneyland og aðrir hlutir tengdir 

garðinum eins og kvikmyndir og sjónvarpsefni á hugmyndum um draumaveröld leiks, hláturs 

og æsku án ábyrgðar og hugarangurs. Þessi sjónarmið breiðast út um allan heim í gegnum 

ýmsa miðla og segir Appadurai (2002: 274) að þetta skapi óraunhæfar ímyndir og staðla sem 

eru ómögulegir fyrir fólk að uppfylla. Þessir hlutir, eins og Horton (2008: 934) bendir á, hafa 

áhrif á margar mæður frá Mið- og Suður Ameríku sem hafa lagt leið sína til Bandaríkjanna til 

að vinna og eiga þar með möguleika á því að kaupa leikföng fyrir börnin sín. Á meðan eru 

börnin í umsjá ættingja fyrir sunnan en það að kaupa ákveðin leikföng þýddi betri barnæsku í 

augum þessara mæðra (934). Þetta eru óraunhæfar hugmyndir og dæmi um að fólk missir 

tengsl við það sem raunverulega skiptir máli, en það eru félagsleg tengsl við annað fólk. 

Efnislegir hlutir eins og leikföng eru varla samnefnari fyrir betri barnæsku sem mæður geta 

miklu frekar veitt börnum sínum með því að sína þeim umhyggju og njóta tímans með þeim. 

Mestu áhrif sem yfirvöld og fyrirtæki hafa haft á fólk eru líklega ríkisvæðing á tapi 

banka víðsvegar um heiminn í kjölfar efnahagshrunsins. Yfirvöld hlupu undir bagga og 

ríkisvæddu gríðarlegt tap banka á kostnað almennings í fjölmörgum ríkjum eins og á Írlandi, 

Bretlandi, Grikklandi, Íslandi og Bandaríkjunum. Mikil mótmæli hafa brotist út vegna 

ákvarðanna yfirvalda á þónokkrum stöðum. Þetta gengur þvert á boðorð kapitalismans um 

frjálsa samkeppni. Hannes Hólmsteinn Gissurarson (2008, í Kolbeinn Stéfánsson, 2010: 11) 
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segir að kapitalismi sé kerfi sem síar og skilur á milli þeirra sem geta og geta ekki. Þar af 

leiðandi í eðlilegum kapitalískum kringumstæðum hefðu ríkisstjórnir og/eða almenningur 

ekki tekið skellinn. Ég tel að það sé verið að kenna fólki um það sem fór úrskeiðis með því að 

láta það borga fyrir fall banka. Þetta er að mínu mati dæmi um kapitalsteinisma. 

 

4.2 Að kenna fólki um kerfishrun 

Það er ómögulegt að skipa fólki að fara eftir hugmyndafræðilegum reglum út í hörgul af því 

að samfélög eru mjög flókin fyrirbæri. Hugmyndafræði byggist á útópískum hugmyndum um 

hið fullkomna samfélag þar sem allir einstaklingar eru samhenntir, hamingjusamir og búa við 

góð kjör (Wootton, 1999: 1-35). Útópía er draumsýn sem getur aldrei orðið að veruleika á 

þann hátt sem dreymandinn sér óskhyggju samfélagið fyrir sér. Vegna þess að 

hugmyndafræðileg líkön ná aldrei til margbreytileika samfélagsins sem veldur ekki einungis 

því að fólki er rutt úr vegi sem stendur gegn hugmyndafræðinni heldur einnig kerfishurni þar 

sem almenningur verður fyrir mestum skaða. 

Það er ekki hægt að kenni fólki um þegar kerfishrun eiga sér stað. Berdhahl (1964: 

115, 118-119) segir að partur af daglegu lífi fólks í Austur-Þýskalandi á tímum kalda stríðsins 

hafi verið að stunda ólögleg viðskipti í óhefðbundnu hagkerfi sem byggðist á samböndum 

sem var viðhaldið í gegnum mútur og gjafir til að komast yfir hluti eins og mikilvæg 

byggingarefni, mat og merkjavöru. Þetta stuðlaði að því sem Verdery (1996: 22, 27-28) 

bendir á að fólk og verksmiðjur sönkuðu að sér hlutum og hráefni, sem það geymdi, til að 

stunda viðskipti og efla samningastöðu sína í þessu óformlega hagkerfi. Það sem Verdery og 

Berdhahl sýna fram á er að fólk í Sovétríkjunum og í Austur-Þýskalandi hafi alls ekki farið 

eftir hugmyndafræði yfirvalda og þar með stuðlað, ásamt öðrum þáttum, að falli 

Sovétríkjanna og kommúnískrar hugmyndafræði. Verk Verdery og Berdhahl gefa einnig til 

kynna að það er ekki hægt að þröngva ákveðinni hugmyndafræði inn í líf fólks. Ástæðan er sú 

að ekkert samfélag né einstaklingar eru alveg eins og geta yfirvöld ekki þvingað fólk til að 

fara alfarið eftir sínum boðum og bönnum. Þó að reglur búi til ramma um tilveru fólks þá nær 

hann ekki yfir allt samfélagið. Þetta er í takt við habitus Bourdieu þar sem hugmyndafræði 

yfirvalda er aðeins einn partur af mörgum afstöðum sem hafa áhrif á fólk. Í Sovétríkjunum 

aðlagaði fólk sig að vissu leyti að hugmyndafræðinni en fór aldrei eftir öllum boðorðum 

hennar. 

Í kapitalískum samfélögum var almenningi ekki beint kennt um efnahagshrun þó að 

hann taki sig mikla byrði. Það eru þó til undantekningar til dæmis á Íslandi. Hannes 



31 

Hólmsteinn Gissurarson (2008, í Kolbeinn Stéfánsson, 2010: 11) sagði að fólk hafi brugðist 

en ekki grunngildi Sjálfstæðisflokksins. Björgólfur Guðmundsson hélt því fram að Íslendingar 

væru samsekir ákveðnum viðskiptajöfrum af því að það rann kaupæði á almenning sem hafi 

keypt fjölmarga jeppa og flatskjái og þar með stuðlað að efnahagshruni á Íslandi (Agnes 

Bragadóttir, 2008: 5). En það keyptu ekki allir hluti á borð við jeppa og flatskjái. Þegar talað 

er um efnahagshrun þá er að mínu mati oftast talað um markaðshrun og ekki við fólk að 

sakast. Einnig er gefið er í skyn að markaðurinn sé óútreiknanleg vera sem hagfræðingar geta 

aðeins skilið. Eins og Wilk og Cliggett (2007: 39) segja að hagfræðingar séu valdamiklir, þeir 

tala einangrað tungumál og séu einskonar æðstu prestar samfélagsins. Þeir áskilja sér ákveðin 

rétt til þess að túlka atburði sem eiga sér stað á mörkuðum. Það gleymist hins vegar að það er 

fólk sem stundar öll viðskipti á mörkuðum ekki yfirnáttúrulegt fyrirbæri sem kallast 

markaðurinn. Hart (2007: 12) heldur því fram að veðmál eigi sér stað með framtíðarvirði 

hlutabréfa. Í 1. bindi skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis (Páll Hreinsson, Sigríður 

Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010: 31-34) segir að nokkrir eigendur þriggja 

viðskiptabanka hafi með viðskiptagjörningum stuðlað að falli bankanna og þar með 

efnahagshruni á Íslandi. Á meðan upplifði fjöldi fólks mikið tjón í formi skertra lífskjara og 

niðurskurðar á ýmsri þjónustu. Með þessum hætti vil ég sýna fram á að verið sé að kenna 

almenningi um mistök, gáleysi og virðingarleysi fárra einstaklinga vegna þess að almenningur 

þarf að taka skellinn. 

Það verða alltaf kerfishrun ef það er keyrt á einni hugmyndafræði. En hvað segir þetta 

um hugmyndafræði líkön þegar fólk fer ekki eftir þeim? Ef fólk og yfirvöld fara ekki eftir því 

í þaula þá virkar líkanið ekki. Kolbeinn Stéfánsson (2010: 24-25) segir að óraunsæ kerfi eru 

dæmd til að mistakast af því að fólk getur ekki annað en brugðist kerfi sem byggist á 

óraunsæjum hugmyndum um hvernig það hegðar sér. Það er einkennilegt að yfirvöld átta sig 

ekki á þessu eða afneita því að eitthvað sé að þrátt fyrir að kerfið virki ekki og fólk fer ekki 

eftir hugmyndafræðilegum forsendum þess. 

 

4.3 Ríkjandi kerfi er ekki kapitalískt 

Það er athyglisvert að kalla ríkjandi kerfi kapitalísk af því að framkvæmdin tengist 

kapitalisma afar lítið. Í ríkjandi orðræðu er það samþykkt að kapitalismi sé skárri kostur en 

kommúnismi. Þeir sem aðhyllast kapitalíska hugmyndafræði tala oft um hörmungarnar í 

Sovétríkjunum sem dæmi um styrkleika kapitalisma gagnvart kommúnisma. Fólk á vinstri 

væng stjórnmálanna er uppnefnt kommúnistar eins og alþingismaður Sjálfstæðisflokksins, 
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Guðlaugur Þór Þórðarson, segir frá í viðtali. Guðlaugur segir að þegar hann var ungur hafi 

hann sjálfur verið stoltur af því að hafa lamið komma [kommúnista] (Ásgeir Jónsson, 2010). 

Ég tel að með því að uppnefna einhvern komma er verið að gefa í skyn að það fólk vilji 

endurvekja þær aðstæður sem orsökuðu hörmungar eins og þær sem viðgengust til dæmis á 

tímum Stalíns. Á Íslandi er oft umdeildum atburðum líðandi stundar líkt við hræðilega hluti 

sem áttu sér stað í Sovétríkjunum. Hannes Hólmsteinn Gissurarson (2011) líkir til dæmis 

réttarhöldum á Íslandi saman við sýndarréttarhöld í Sovétríkjum. Þeir einstaklingar sem 

uppnefna fólk og líkja atburðum líðandi stundar við það sem gekk á í Sovétríkjunum aðhyllast 

oftar en ekki kapitalíska hugmyndafræði og það vill gleymast að margt slæmt hefur verið gert 

í nafni kapitalismans. Samt sem áður tengdist framkvæmd á kommúnisma í Sovétríkjunum 

lítið hugmyndafræði Marx og Engels á sama hátt og sá kapitalismi sem er stundaður í dag á 

lítið skylt með hugmyndafræði Smiths og Ricardo. Þegar Sovétríkin féllu þá hvarf 

kommúnisminn sem mótvægi gegn kapitalisma. Kapitalismi hefur fallið nokkrum sinnum, 

þegar efnahagshrun eiga sér stað, en hann er alltaf endurlífgaður. Það að segja að kommúnísk 

hugmyndfræði sé meingölluð og virki ekki og segja í sömu andrá að kapitalísk 

hugmyndafræði sé betri er fráleitt að mínu mati. Vegna þess að skrímsla útgáfur af báðum 

þessum kerfum hafa hrunið. 

 

Lokaorð 

Hér hef ég reynt að varpa ljósi á að við búum ekki í alvöru kapitalískum heimi. Ég hef bent á 

fjölmarga þætti sem gefa sterklega til kynna að það sem hefur verið kallað kapitalismi síðustu 

áratugi, á Íslandi, öðrum vestrænum ríkjum og annars staðar í heiminum tengist hvorki 

kapitalískri hugmyndafræði né kenningum Smith og Ricardo. Grunnstef kapitalisma, í anda 

Smith og Ricardo, byggist á því að skapa jöfnuð, frelsi og gefa öllum jöfn tækifæri. Það er 

erfitt að finna stað þar sem þessi stef fá að njóta sín á þann hátt sem Smith og Ricardo lögðu 

upp með. 

Þrátt fyrir efnahagshrun og kreppur hefur kapitalismi lengi verið hafður að leiðarljósi 

„alþjóðasamfélagsins“ þó að þróunarsamvinna hafi ekki skilað tilætluðum árangri og hið 

frjálslynda friðarferli hafi ekki stuðlað að friði í stríðshrjáðum ríkjum. Ég velti meira að segja 

upp þeirri spurningu hvort kapitalísk hugmyndafræði hafi ýtt undir stríðsátök í ríkjum þar sem 

„alþjóðasamfélagið“ kom við sögu til þess að koma á efnahagslegum stöðuleika en skapað 

félagslegan óstöðuleika. Þrátt fyrir áralanga tilveru ýmissa alþjóðlegra stofnanna sem hafa það 
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megin markmið að bæta lífskilyrði fjölda fólks út um allan heim hefur ekki tekist að leysa 

fjölmörg efnahagsleg og félagsleg vandamál með afgerandi hætti.  

Kenningar Smith og Ricardo hafa verið mótaðar og settar fram sem hagfræðileg 

„lögmál“ sem hafa verið notuð til þess að búa til líkön sem eiga að útskýra hegðun og athafnir 

fólks og jafnframt leyst öll efnahagsleg og þar með félagsleg vandamál í sömu andrá. Mörg 

þessara vandamála eru sögð samkvæmt ýmsum hagfræðingum að eiga sér tilvist í 

samfélögum af því að ekki hefur verið staðið rétt að afregluvæðingu, frelsun markaðsins og 

aðhaldi í ríkisfjármálum sem hefti frjálsa samkeppni og þar með hagvöxt. Hagvöxtur er hin 

heilagi kaleikur almennrar hagfræði og „alþjóðasamfélagsins. „Alþjóðasamfélagið“ tilbiður 

hagvöxt sem einu mögulegu forsenduna fyrir betri lífskilyrðum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

hagvöxtur skilar sér ekki til almennings heldur rennur að mestu til yfirstéttarinnar (Gardner og 

Lewis, 1996: 6; Stefán Ólafsson, 2010: 187). En það breytir því ekki að vandmál eru hvorki 

skoðuð í sögulegu né pólitísku ljósi af því að aðal áherslan er á hluti eins og hagvöxt sem 

birtist aðeins í tölfræðilegum gögnum. Eins og Carrier og Miller (1999: 26) benda á að 

velgengni á vesturlöndum sé mæld út frá efnahagslegum þáttum. Þar með er það ómögulegt 

að hugsa annað en öll félagsleg vandamál stafa einungis af slæmum efnahag. Í 

þróunarsamvinnu er þörfin dulbúin á því að athuga raunverulegar aðstæður eru í samfélögum 

(Edelman og Haugerud, 2007: 6-7; Ferguson, 1997: 232). Að skoða félagsleg tengsl og 

hvernig er staðið að landbúnaði, menntamálum og heilsugæslu situr á hakanum af því að 

velferð er aðeins útskýrð í gegnum hækkandi hagvöxt á tölfræðilegu línuriti. 

Það er einkennilegt að breytingar hafa ekki átt sér stað á ríkjandi hugmyndafræði 

„alþjóðasamfélagsins“. Það lýsir sér ef til vill best að þrátt fyrir áralanga áherslu á hagvöxt, 

hagfræði „lögmál“ og líkön er efnahagsástandið fyrir fjölda fólks í heiminum alls ekki nógu 

gott. Áhersla á kapitalisma hefur ekki skilað árangri nema kannski fyrir þá ríku sem hafa 

notað kapitalíska hugmyndafræði til að ná meiri völdum og auka eigin tekjur á kostnað þeirra 

sem minna mega sín. Réttast væri að kalla hugmyndafræði „alþjóðasamfélagsins“ í 

efnahagsmálum kapitalsteinisma. Ég vil meina að birtingarmynd kapitalsteinisma birtist í 

þeirri þróun sem Hacker og Pierson (2010: 1-6) lýsa að eigi sér stað í Bandaríkjunum þar sem 

þeir ríku verða jafnt og þétt ríkari með því að misnota völd sín til að auka eigin gróða á meðan 

þeir fátæku verða fátækari. Líklega eru þeir ríku að verða ríkari út um allan heim. Þrátt fyrir 

efnahagskreppu héldu milljarðamæringar í Bretlandi áfram að verða ríkari eftir árið 2010 (The 

Daily Telegraph, 2011). Það vekur einnig athygli að samkvæmt skýrslu fjármálafyrirtækisins 

Boston Consulting Group eru milljónamæringar 0,9% af fólksfjölda heims en eiga þrátt fyrir 

það 39% af öllum auðæfum heims (Becerra og fleiri, 2011: 7). Jafnframt telur Dorling að í 
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Bretlandi sé bilið á tekjuskiptingu þannig háttað að 10% einstaklinga sem eru efst á skalanum 

eiga 273 sinnum meiri auð en 10% þeirra sem sitja neðst (Ramesh, 2010). Einnig segir 

Dorling (2010: 8, 269,) að á meðan ójöfnuður heldur áfram að aukast í ríkum samfélögum þá 

eykst tíðni geðsjúkdóma á sama hraða. Sem má útskýra vegna stéttastöðu vænissýki (e. status 

paranoia) sem lýsir sér þannig að fólk hefur ótakmarkaðar þarfir og vill lifa óraunverulegum 

og einskonar sápuóperu lífstíl sem birtist í fjölmiðlum (Dorling, 24). Að svo fámennur hópur 

eigi svo mikil auðæfi þýðir aðeins að mikil ójöfnuður er við lýði sem hefur afar neikvæð áhrif 

á fjölda fólks. Á vefsíðu þýskavikublaðsins Der Spiegel birtist grein eftir Hüetlin (2011) sem 

vill meina að þær óeirðir sem áttu sér stað í Bretlandi í ágúst 2011 stafi af því að breskt 

samfélag sé brotið vegna græðgi og sjálfs- og hlutadýrkunar sem var innleidd í gegnum 

kapitalíska hugmyndafræði sem, ríkisstjórn fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, Thatcher, 

stóð á bakvið í kringum 1980 og viðhaldið með hjálp fjölmiðlaveldis Rupert Murdoch. Síðan 

þá hefur ójöfnuður aukist og ákveðið siðrof hefur átt sér stað á þessum tíma sem lýsir sér í 

óheftri græðgi í peninga og merkjavöru samkvæmt Hüetlin (2011). Þetta er í líkingu við það 

sem Horkheimer og Adarno sögðu um að fólk missir sjón af því sem raunverulega skiptir máli 

eins og tengsl við annað fólk vegna tilbeiðslu á nýjum hlutum (Woodward, 2007: 41-42).    

Það þarf ekki að kafa djúpt ofan í hlutina til að sjá að núverandi áherslur í 

efnahagsmálum eru ekki að skila sér í betri lífsskilyrðum fyrir fjölda fólks. Það þarf 

breytingar. Það eru ýmsar lausnir fyrir hendi og það er vel hægt að nota kapitalisma og 

kommúnisma sem viðmið. Varast verður það sem hefur komið fyrir svo oft að stefnunar 

snúast upp í öfga og völd og auðæfi rati í hendur fámenns hóps. Mannfólk á mjög auðvelt 

með að snúa hugmyndafræði upp í andhverfu sína svo hún þjóni aðeins fáum einstaklingum. 

Því miður er það mjög óraunhæft að róttækar breytingar munu eiga sér stað í ljósi þess að 

kapitalsteinismi hefur lengi verið ríkjandi hugmyndafræði „alþjóðasamfélagsins“. Ástæðan er 

einföld þeir einstaklingar sem hafa mikil auðæfi og völd vilja ekki missa stöðu sína og þar 

með er viðurkenning á því að núverandi kerfi virkar ekki og sé skemmandi og ósanngjarnt 

langt í burtu. Flestir valdhafar vilja halda uppteknum hætti áfram og hvað þá gefa til baka til 

almennings sem gaf þeim völd í fyrstu með því að kaupa vörur og þjónustu. Fólk verður að 

vera meðvitað um neyslu sína. Eins og Žižek (2009: 18) segir að með því að kaupa 

hægðarlosandi súkkulaði er neytandinn ekki að taka burt vandan heldur viðhalda honum 

áfram. Í þessu samhengi vil ég enda á því að benda á það sem Marx taldi að hugmyndafræði 

byggðist á en það er að fólk viðheldur kerfinu með athöfnum sínum án þess að skilja 

afleiðingar gjörða sinna að fullu (Žižek, 1989: 31). Ef fólk áttar sig ekki á að kapitalsteinismi 
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sé ríkjandi og hvernig það tekur þátt í því að viðhalda ríkjandi viðhorfum þá geta breytingar 

aldrei átt sér stað.  
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