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Eyja M. Brynjarsdóttir

Blóðsykur, vinnuvikur, mælistikur:
Um peninga, vinnu og verðmæti

Peningar eru ekki allt en samt eru þeir iðulega notaðir sem helsti – jafnvel 
eini – mælikvarði á gildi hluta. Hvers vegna hefur hlutverk þeirra orðið 
svo víðtækt? Í þessari grein verður sýnt fram á að peningar eru óstöðug 
mælieining og því óheppilegur mælikvarði á gildi. Markmiðið er að greina 
hinar ýmsu takmarkanir peninga sem mælikvarða á gildi hluta og vinnu. 
Þessum takmörkunum má skipta í tvo flokka: Annars vegar eru peningar 
óstöðugur mælikvarði, en það að mælikvarðinn sé stöðugur er gjarnan 
talin ein grundvallarforsenda þess að hægt sé að reiða sig á hann. Hins 
vegar er oft óljóst hvað það er sem peningum er ætlað að mæla. Vissulega 
liggur það fyrir að við notum mælikvarðann og með einhverjum hætti 
hljótum við, eða í það minnsta mörg okkar, að telja mælikvarðann nothæf-
an. Hins vegar má segja að það veki ótal spurningar. Tekst okkur í raun og 
veru að mæla eitthvað með peningum, og ef svo er, þá hvað? Eru mæling-
arnar réttar og ef svo er, í hvaða skilningi? 

Fyrst verður farið yfir kenningar um gildi hluta og tengsl þeirra við 
vinnu og hvernig peningar koma við sögu við gildismælingar. Næst verður 
horft til hugmynda um að rjúfa tengsl peninga og vinnu með svokallaðri 
skilyrðislausri grunnframfærslu. Þar á eftir skoða ég tengsl peninga við 
skuldir, þvingun og þrældóm og að lokum verður litið til hugmynda Johns 
Locke um að gildi peninga megi leiða af föstu gildi góðmálma. 

Hvað kosta hlutirnir í raun?
„Skal ætíð nota lífsins blóð til að búa til sykur?“1 spurði Mary Wollstonecraft 
í bók sinni Til varnar réttindum konunnar árið 1792 og vísaði þar til afrískra 
þræla sem strituðu á plantekrum í Karíbahafinu við að rækta sykurinn 
1 „Is sugar always to be produced by vital blood?“ Mary Wollstonecraft, A Vindication 

of the Rights of Woman, London: Joseph Johnson, 9. kafli. 
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í tebolla Englendinga. Þarna kemur fram sú hugmynd sem við verðum 
stundum vör við núna, að tiltekin vara sem við njótum og höfum jafnvel 
lítið fyrir að ná okkur í sé í raun of dýru verði keypt vegna þess að fram-
leiðsla hennar valdi skaða, hvort sem það er skaði á öðrum manneskjum, 
dýrum eða umhverfi. Í því samhengi er stundum talað um að skaðinn sé 
hluti af hinum raunverulega kostnaði vörunnar. Raunverulegur kostnaður 
felur þá í sér fórnir, sem bitna þá ekki á kaupanda vörunnar í neinum 
beinum skilningi. Eitt af því sem er áhugavert við hugmyndina um raun-
verulegan kostnað er að þær vörur sem oft er um að ræða eru einmitt vörur 
sem kaupendur greiða lítið fyrir. Þannig er talað um að alls konar ódýrir 
fjöldaframleiddir hlutir sem við kaupum séu framleiddir við ómannúðleg-
ar aðstæður af fólki á lágum launum, stundum geti framleiðslan á þeim eða 
efnum sem notuð eru í þá valdið mengun og þar að auki kaupum við allt 
of mikið, sem sé skaðlegt út af fyrir sig, bæði vegna mengunar og vegna 
ágangs á auðlindir jarðar. 

Þrátt fyrir þetta er gjarnan gengið út frá því að peningarnir sem við 
notum séu einhvers konar mælikvarði á verðmæti hlutanna sem við kaup-
um fyrir þá, hvort sem það er gildi hlutarins sjálfs eða einhvers annars sem 
honum tengist, eins og vikið verður betur að síðar. Og þá hljótum við að 
velta því fyrir okkur bæði hvað það er sem ákvarðar það gildi sem mælt er 
með peningunum og eins hvernig við getum notað peninga til að mæla 
þetta verðmæti. Vissulega hlýtur eitthvað að vera á skjön ef það er rétt að 
raunverulegur kostnaður endurspeglist ekki í verðinu, eins og nefnt var 
hér að framan, til dæmis ef við getum keypt hræódýrar vörur sem miklar 
fórnir hafa verið færðar fyrir. Eða merkir það að þessi kostnaður sé þá 
kannski eitthvað annað en verðmætið sem á að koma fram í verðinu sem 
mælt er í peningaupphæð? 

Einföld mynd af peningum sem mælieiningu sýnir okkur peninga sem 
einhvers konar mælikvarða og svo vöruna sem á að mæla. Ef peningar eru 
góður og nákvæmur mælikvarði þá ætti peningaupphæðin sem neytandinn 
greiðir fyrir vöru að segja til um hið rétta gildi vörunnar. En nú getum við 
spurt: Hvað er það sem ákvarðar hið rétta gildi?

Við getum byrjað á því að hugsa okkur að hluturinn sem verður að 
vöru þegar hann er seldur hafi eitthvert gildi vegna eiginleika sinna. Þetta 
 hefur stundum verið kallað innra gildi.2 Í megindráttum snýst málið þá 
2 Hér verður ekki farið út í greiningar eða mismunandi kenningar um innra og ytra 

gildi, sem óhætt er að segja að skiptar skoðanir séu um. Í strangasta skilningi má 
ef til vill halda því fram að afar fáir hlutir geti haft innra gildi, sé skilningur G.E. 
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um að brauðhleifur hafi gildi vegna einhverra þeirra eiginleika sem hann 
býr yfir. Við getum reynt að telja þá upp: hann getur mettað tiltekinn 
fjölda fólks (eða dýra) í ákveðinn tíma og ef við viljum vera nákvæm þá 
getum við skoðað næringargildið nákvæmlega, vítamínin, trefjainnihaldið 
og þess háttar. Svo hefur hann aðra hagnýta eiginleika sem eru líklega 
aðeins langsóttari: ef hann er sæmilega þungur er til dæmis hægt að nota 
hann sem bréfapressu eða til að halda hurð opinni og ef hann er mjúkur 
má nota hann fyrir kodda. Hann getur svo haft fagurfræðilegt gildi, verið 
fallegur á litinn, ilmað vel og svo að sjálfsögðu verið bragðgóður en þetta 
hljóta að teljast kostir ef hann er ætlaður til átu.

Eitt mögulegt viðhorf er að þessir eiginleikar brauðhleifsins sem ég 
hef talið upp, sem reyndar vill svo til að við myndum líklega líta á sem 
jákvæða, geri það að verkum að brauðhleifurinn sé í sjálfu sér góður. Hann 
búi yfir gæðum eða gildi jafnvel óháð því hvað okkur finnist um hann. Það 
mætti kannski orða það svo að þessi brauðhleifur sé einfaldlega gæðagrip-
ur, alveg óháð nokkru mati á honum eða afstöðu til hans. Þetta viðhorf 
getum við kennt við Platon. Gildi hlutarins kemur frá honum sjálfum og 
er í honum sjálfum.

Til að finna dæmi um annað sjónarhorn getum við litið til Georgs 
Simmel. Í bók sinni Heimspeki peninganna, sem kom út um aldamótin 
1900,3 setur hann meðal annars fram hugmyndir sínar um í hverju gildi 
hlutanna felist. Samkvæmt Simmel er gildi hlutanna huglægt í þeim skiln-
ingi að það er frá okkur komið. Við gefum hlutunum gildi með löngun 
okkar í þá. Löngunin beinist að einhverjum eiginleikum sem hluturinn 
hefur þannig að það er eitthvað í hlutnum sem er orsök þess að okkur 
langar í hann og við eignum honum gildi. Þess vegna segir Simmel að 
hlutir hafi innra gildi, ólíkt peningum, sem ég kem betur að síðar. Eins og í 
fyrra tilfellinu er gildi hlutarins í honum, það er innra gildi, en það er ekki 
tilkomið með sama hætti.4 Þessi notkun á hugtakinu 'innra gildi' er talsvert 
ólík þeirri sem ég kenndi við Platon. Gildi hlutarins samkvæmt Simmel er 
tilkomið með mati okkar á honum og sumir gætu viljað kalla það ytra gildi. 

Moore lagður í það, en hann hélt því fram að innra gildi væri ósmættanlegt (G. E. 
Moore, Principia Ethica, Cambridge: Cambridge University Press, 1903), sem síðar 
leiddi til efasemda af ýmissa hálfu um möguleikann á innra gildi. Það sem skiptir 
máli í samhenginu hér er að gildið sem átt er við er í hlutnum og er af þeim sökum 
kallað „innra gildi“.

3 Georg Simmel, The Philosophy of Money, ritstj. David Frisby, þýð. Tom Bottomore 
og David Frisby, 3. útg., London og New York: Routledge, 2004. 

4  Sama heimild, bls. 79–82.
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Simmel kallar það samt innra gildi á þeim forsendum að þrátt fyrir að 
gildið sé frá okkur komið og huglægt sé það í hlutnum og tilkomið vegna 
þess að við höfum metið hlutinn vegna eiginleika sem hann hefur, eða sem 
við í það minnsta teljum hann hafa. Hvort þessi notkun á hugmyndinni 
um innra gildi gengur endanlega upp er nokkuð sem verður ekki skorið úr 
um hér en rétt er að hafa það í huga að samkvæmt hugmyndum Simmels 
eru öll gildi huglæg. Það sem skiptir mestu máli er að Simmel gerir grein-
armun á gildi hluta og gildi peninga. Hlutina metum við vegna eiginleika 
sem í þeim eru en peningana vegna einhvers sem þeim er ætlað að vera 
mælikvarði á. Peningalegt gildi er þannig afstætt við það sem peningarnir 
mæla. Simmel taldi að hið besta form peninga, það sem hann kallaði „hug-
myndalega rétta“ peninga, væri það sem hefði ekkert innra gildi; nokkuð 
sem við höfum mögulega náð núna með rafrænum peningum.

Hér verður ekki komist hjá því að nefna greinarmuninn á því sem hefur 
verið kallað notagildi (e. use value) og skiptagildi (e. exchange value). Með 
notagildi hlutar er átt við það gagn sem hægt er að hafa af honum, og þá 
í víðum skilningi, þ.e. undir það fellur líka ánægja og ýmislegt annað sem 
við myndum meta hlutinn fyrir. Skiptagildi hlutar felst hins vegar í því 
sem hægt er að fá í staðinn fyrir hann. Það sem Simmel kallar innra gildi 
er í raun það sama og notagildi hlutanna, það er það gildi sem felst í mati 
okkar á hlutunum vegna eiginleika þeirra. Þetta gildi er huglægt og getur 
því verið breytilegt við mismunandi aðstæður. Hins vegar er innra gildi 
skilið platonskum skilningi ekki það sama og notagildi heldur eitthvað sem 
er í raun æðra notagildinu. Við gætum hugsað okkur að við óskaaðstæður 
hefði hlutur með tiltekið platonskt innra gildi líka mikið notagildi en það er 
líklega önnur saga sem ekki verður farið nánar út í hér. Eitt helsta einkenni 
peninga er svo að gildi þeirra er mikið til, og jafnvel eingöngu, talið felast 
í skiptagildinu. Svo við víkjum aftur að brauðhleifnum sem ég minntist á 
áðan þá skipta þessar bollaleggingar um gildishugmyndir máli af eftirfar-
andi ástæðum: Samkvæmt platonskum hugmyndum um innra gildi getur 
brauðhleifurinn haft fast og óbreytanlegt innra gildi, óháð aðstæðum og 
gildismati okkar. En samkvæmt hugmyndum Simmels þá ræðst innra gildi 
brauðhleifsins af því hvernig við metum hann. Það hlýtur að ráðast af 
því hvort við kunnum að meta brauð, sem er aftur bundið við aðstæður 
með ýmsum hætti. Með öðrum orðum getur notagildi brauðhleifs verið 
mismunandi við mismunandi aðstæður, til dæmis eftir því hvort það er 
hungursneyð eða offramboð á brauði, hvort verurnar sem eiga að meta 
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hann borða yfirleitt brauð og svo framvegis. Þessu þarf öllu að halda til 
haga þegar við veltum því fyrir okkur hvort peningar mæli innra gildi hlut-
anna.

Hugsum okkur nú hvernig peningar geti mælt gildi hlutar. Fyrst má 
reyna að hugsa sér peningamælikvarðann eins og eitthvað sambærilegt 
við önnur mælitæki sem við eigum að venjast. Við mælum til dæmis lengd 
hlutar með því að bregða á hann málbandi og lesa svo af því tölu á réttum 
stað. Talan getur ýmist verið í sentimetrum eða tommum eða einhverri 
annarri einingu. Við gætum kannski hugsað okkur að þetta ætti að vera 
eins með verðgildi, við gætum brugðið verðmælingartæki á hlut og lesið 
af því tölu sem gæti þá auðvitað verið í mismunandi gjaldmiðlum eftir því 
hvernig tækið er stillt. En eins og lesendur hafa væntanlega áttað sig á er 
þetta ekki alveg svona einfalt. Eitt vandamálið er að þeir eiginleikar sem 
við kunnum að meta við hlutina eru ekki endilega mælanlegir (hér skulum 
við ekki láta glepjast af hinu íslenska orðasambandi „kunna að meta“ sem 
vissulega vísar til mælinga). Með öðrum orðum er gildi hlutanna fólgið 
í því að þeir hafa einhverja eiginleika sem eru einkennandi fyrir þá sér-
staklega. Brauðhleifurinn er þannig nærandi, hefur sérstakt bragð og svo 
framvegis og þetta eru sérstakir eiginleikar sem þegar þeir koma saman 
lýsa sérstöðu hans. Það mætti vissulega mæla hitaeiningarnar í honum og 
við einhverjar aðstæður (hungursneyð?) gæti einhverjum þótt henta að 
verðleggja hann beinlínis út frá fjölda hitaeininga en það er engan veginn 
sjálfgefið að mælingin á verðgildi hans fari þannig fram. Gildi brauðsins er 
fyrst og fremst eigindlegt (e. qualitative) en ekki mælanlegt eða megindlegt 
(e. quantitative). Vissulega hefur brauðhleifurinn ýmsa eiginleika sem eru 
mælanlegir, til dæmis stærð, lögun, já og hitaeiningar. Þessir eiginleikar 
brauðsins eru hins vegar ekki það sama og gildi þess þótt þeir geti verið 
það sem býr að baki gildinu. Gildið er þannig eitthvað sem er eigindlegt, 
jafnvel þótt það sé að hluta til, og jafnvel að miklu leyti, til komið vegna 
megindlegra eiginleika. Það að brauðið hafi eigindlegt gildi merkir að 
gildið felist í þeim eiginleikum sem einkenna það og þannig sé eitthvað 
sérstakt við það sem gerir það verðmætt; gildi þess er ólíkt gildi annars 
hlutar sem er ólíkur brauði. Þetta er nokkuð sem Simmel, og raunar fleiri, 
hafa fjallað um.

Simmel talar einnig um að mæling verðmætis með peningum sé dæmd 
til að verða megindleg. Mælingin getur aðeins farið fram á einum kvarða 
og þannig er gildi hinna ólíku hluta lesið af einu og sama mælitækinu þegar 
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peningar eru notaðir. Þessi kvarði getur aðeins verið megindlegur. Simmel 
segir að þegar peningalegt gildi sé notað til að mæla gildi hluta þá sýni það 
ekki fjölbreytileika þeirra, fjölbreytnin útvatnist og allt verði eins:

Jöfnun hlutanna við peninga smættar huglægan áhuga fyrst í til-
tekna eiginleika þeirra og síðar í hlutina sjálfa. Framleiðsla á ódýru 
drasli er, eins og ætla má, hefnd hlutanna fyrir að hafa með skeyt-
ingarleysi verið velt úr sessi miðpunktsins (bls. 394).

Hið eigindlega gildi, sem alltaf er einstakt eftir því sem hlutirnir eru ólíkir, 
verður að umbreytast í eitthvað megindlegt ef það er mælt með slíkum 
kvarða. Simmel heldur því fram að peningar feli í sér að gildi ólíkra hluta 
sé sett fram sem eitt og hið sama og afleiðingin verði að ólíkir og ósam-
mælanlegir hlutir séu sagðir jafngildir. Peningar verði því alltaf ópersónu-
legur mælikvarði. Á hinn bóginn væru peningar frelsandi að því leyti að sá 
sem eignaðist peninga öðlaðist aukið frelsi með því að skera á tengsl sín 
við annað fólk eða hluti.5 

Hér hef ég talað eins og peningum hljóti að vera ætlað að vera mæli-
kvarði á innra gildi hlutarins. En það blasir auðvitað ekkert við. Auk þess 
má skilja innra gildi á mismunandi vegu, eins og fram hefur komið. Oft 
er litið svo á að peningar séu ekkert síður mælikvarði á eftirspurnina eftir 
vörunni og þá í raun á ytra mat á viðkomandi hlut. Það er ekki aðeins hið 
eigindlega gildi hlutanna sem gerir megindlegu mælingarnar erfiðar held-
ur virðist raunin vera sú að það verð sem fæst fyrir vöru ráðist af ýmsu öðru 
en einhverju sem við gætum mögulega kallað innra gildi hennar. Ýmsir 
þættir koma við sögu við að ákvarða gildið og hafa áhrif á það. Þegar varan 
er búin til er lagt til efni sem hefur kostað eitthvað, eitthvað hefur verið 
lagt í hönnun vörunnar, vinna er lögð í að búa vöruna til, svo þarf að setja 
hana í viðeigandi umbúðir, flytja hana í verslun, markaðssetja og auglýsa, 
reka verslunina og svo framvegis. Þetta eru allt atriði sem kynnt væru til 
sögunnar sem grundvallaratriði á rekstrarnámskeiði. Umfram allt væri svo 
líklega sagt að ef enginn fengist til að kaupa vöruna þá væri allt til einskis 
unnið. Hér er komin til sögunnar enn ein leiðin til að meta vöru: Það hve 
mikið hefur verið lagt í hana, öll vinnan, efnið og þess háttar. 

Vissulega má ætla að samhengi sé á milli þess að mikið hafi verið lagt 
í hönnun vörunnar og hráefni og að vandað sé til verka við hana og þess 
að hún komi að miklu gagni, hafi mikið fagurfræðilegt gildi eða eitthvað 

5 Sama heimild, bls. 395–408.
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slíkt. Og svo má telja líklegt að einhvern langi í grip sem er þessum kostum 
búinn. En þrátt fyrir að það sé líklegt samband milli þessara þriggja þátta 
þá er ekki nauðsynleg fylgni milli þeirra. Gagnslausir hlutir sem lítið hefur 
verið lagt í verða stundum vinsælir, það er hægt að búa til gagnlega hluti 
með lítilli fyrirhöfn og stundum langar engan í hlut sem mikið hefur verið 
lagt í.

Því er í raun enn ósvarað hér hvort varan hafi eitthvert tiltekið gildi 
sem peningunum sé ætlað að mæla með því að reikna út verðgildi hennar. 
Vissulega er oft talað þannig. Oft er talað um að rétt sé að greiða mikið 
fyrir vandaða gæðavöru og þegar við fáum góðan grip á tilboði, útsölu, eða 
með afslætti göngum við út frá að við höfum í raun greitt of lítið miðað við 
„raunverulegt gildi“ hlutarins. Eins reyna sölumenn oft að sannfæra vænt-
anlegan kaupanda um að greiða hærra verð á þeim forsendum að söluvaran 
sé „í raun“ meira virði en sú upphæð sem kaupandinn hefur boðist til að 
greiða. Þarna er að minnsta kosti verið að ganga út frá að varan hafi eitt-
hvert fast innra gildi sem eigi að geta ákvarðað hið rétta verð hennar og að 
kaupandi sem greiði lægra verð fyrir hana sé þá að greiða eitthvað annað 
en rétt verð og hafi heppnina með sér. Þetta hjálpar okkur þó ekkert við 
að átta okkur á því hvað það er sem ákvarðar þetta raunverulega gildi. Er 
það löngunin í hlutinn, sem Simmel talaði um, eða er það vinnan við að 
búa hlutinn til?

Við getum auðvitað hugsað okkur að eftirspurnin eftir vörunni hljóti 
að endurspegla hve mikið hafi verið lagt í hana. Hlýtur ekki vönduð vara 
úr gæðahráefni að þykja eftirsóknarverðari en lítilfjörlegt drasl? Ef málið 
er skoðað betur sést að ótalmargt getur valdið misræmi milli eftirspurnar 
á markaði og tilkostnaðarins við framleiðslu vörunnar. Við gætum haft 
mikið fyrir að búa til vöru, úr hráefni sem einnig er mikil vinna að afla, 
og á endanum verið búin að kosta til miklu þegar gripurinn væri loksins 
tilbúinn. Svo kviknar í og hinn dýrmæti hlutur skemmist þannig að eng-
inn hefur áhuga á að kaupa hann. Annað dæmi gæti verið offramboð: við 
gætum framleitt hluti með miklum tilkostnaði en kæmumst svo að því að 
margir aðrir hefðu fengið sömu hugmynd. Framboðið yrði þá of mikið 
miðað við eftirspurn. Á hinn bóginn hefur stundum orðið mikil eftirspurn 
eftir sjaldgæfum gripum, alveg óháð því hve erfiðir þeir eru í framleiðslu.

Þannig má segja að við mat á verðgildi togist það á hvað neytandi 
er tilbúinn til að borga fyrir vöru og hvað seljandinn vilji fá fyrir hana. 
Stundum eru aðstæður þannig að neytandinn getur haft talsverð áhrif á 
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verðið, til dæmis ef framboð er mikið af sambærilegum vörum eða ef varan 
sem um ræðir er ekki nauðsynjavara heldur eitthvað sem neytandinn getur 
auðveldlega verið án. Á hinn bóginn getur seljandi með einokunarstöðu 
fengið afar hátt verð fyrir vöru sem er neytandanum mjög mikilvæg. Ljóst 
er því að aðstæður geta komið talsvert við sögu við ákvörðun verðs og 
þannig er villandi að segja að verðið sem varan selst á sé aðeins mælikvarði 
á innra gildi hennar. Peningar eru með öðrum orðum ekki áreiðanlegur 
mælikvarði á slíkt. Og hvað ef við rifjum aftur upp það sem minnst var á í 
byrjun, fórnarkostnaðinn sem getur legið að baki vörunni án þess að birt-
ast með nokkrum hætti í verðlagningu? 

Að vinna eða að vinna ekki
Hvað er það þá sem peningar standa fyrir? Í hverju felst gildi þeirra og 
hvað mæla þeir? Fram að þessu hefur áherslan verið á notkun peninga sem 
greiðslu fyrir hluti og ekki nema óbeint talað um greiðslu fyrir vinnu. Það 
stendur til bóta. Minnst hefur verið á vinnu að því leyti að hún auki gildi 
hlutar en oft eru peningar notaðir beint sem greiðsla fyrir vinnu. Þannig er 
ein af stóru kenningunum um gildi peninga hin svokallaða vinnuverðgild-
iskenning. Hún á raunar við hvort sem um er að ræða gildi vöru sem greitt 
er fyrir eða gildi peninganna sjálfra: Hugmyndin er í grófum dráttum sú 
að gildið ráðist af því vinnuframlagi sem liggur að baki vöru eða launa-
greiðslu. Launagreiðsla er þá í raun greiðsla fyrir framleiðslu á afurð með 
tiltekið gildi. Sem dæmi um hagfræðinga sem aðhylltust vinnuverðgild-
iskenningar af einhverju tagi fyrr á tímum má nefna Adam Smith, David 
Ricardo og Karl Marx. 

Sú hugsun að peningar séu með einum eða öðrum hætti eitthvað sem 
kemur í stað vinnu birtist með ýmsum hætti og mjög víða. Hugmyndin 
um gildi peninga á formi vinnu kemur til dæmis skýrt fram í svæðisbundn-
um samfélagsgjaldmiðlum sem bera nafnið 'hour', til að mynda „Atlanta 
Hours“, „Baltimore Hours“, „Boise Hours“, „Ithaca Hours“, „Houston 
Hours“ og „Madison Hours“ á samnefndum stöðum í Bandaríkjunum. 
Viðkomandi gjaldmiðlar byggja allir á því að ein „stund“ jafngildi einni 
vinnustund og sé þannig fáanleg sem laun fyrir eina klukkustund af vinnu 
og fyrir gjaldmiðilinn er svo hægt að versla hjá kaupmönnum innan svæð-
isins sem samþykkt hafa að taka við honum.

Þetta kann að hljóma nokkuð sanngjarnt og í samræmi við einhverja 
grundvallarhugmynd sem við virðumst hafa um peninga. Oftast er gengið 
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út frá því að við eigum að vinna fyrir laununum okkar eða að það sé ein-
hvers konar innistæða fyrir peningagreiðslu. Sá sem er látinn fá peninga 
þarf að eiga þá skilið. Þegar betur er að gáð er það þó ekki alls kostar rétt 
að við förum alltaf eftir þessu. Fólk erfir til dæmis peninga án þess að hafa 
nokkuð til þess unnið og fær happdrættisvinninga. Eins virðist fólk ekki 
endilega gera athugasemdir við skjótfenginn gróða sem fenginn er með 
útsjónarsemi án þess að beinlínis hafi verið unnið fyrir honum. Þannig 
virðast til dæmis klækir, skynsemi og sniðugheit geta komið í stað vinnu, 
sé eitthvað að marka almenningsálitið. Hins vegar getur verið snúnara að 
koma auga á hvernig gildi er skapað með þeim hætti, nema mögulega ef 
farið er út í kenningar á næsta stigi fjármálasviðsins um sköpun auðs með 
auði, sem sumar geta talist vafasamar. 

 En hin útbreidda hugmynd er sem sagt að til þess að fá peninga eigi 
viðkomandi að verðskulda þá, hvort sem það er með vinnu eða með því að 
hafa verið „sniðugur“. Þetta sést til dæmis líka þegar skoðuð er afstaða til 
hugmynda um að gefa fátæku fólki peninga. Vissulega er stuðningur við 
neyðarhjálp nokkuð útbreiddur, það er að segja að fólk virðist almennt ekki 
andsnúið því að þar sem neyðarástand ríki sé hungruðum gefinn matur og 
fólki séð fyrir helstu nauðþurftum, að minnsta kosti um skamman tíma. En 
þegar hugmyndir hafa verið settar fram um að gefa fólki beinlínis peninga 
án þess að neitt sérstakt hangi á spýtunni virðast margir fyllast efasemdum. 
Er fólki sem ekki hefur unnið sér inn fyrir peningunum treystandi fyrir 
þeim? Myndi það ekki bara eyða þeim í einhverja vitleysu? Er ekki betra 
að lána peningana? Eða nota peningana til að kaupa skynsamlega hluti 
handa fólkinu til að tryggja að peningarnir fari ekki í vitleysu? Verður fólk 
ekki bara latt af því að fá peninga gefins? Nefna má að ýmsar tilraunir hafa 
verið gerðar með að gefa fé til hjálpar fátækum, bæði með og án skilyrða 
um það hvernig verja megi fénu, í ýmsum löndum heims og reynt að fylgj-
ast með árangrinum. Svo virðist sem það hafi gefið nokkuð góða raun, 
en rannsóknir á þessu eru allar fremur skammt á veg komnar og ef til vill 
ótímabært að draga of miklar ályktanir.6

6 Sem dæmi um rannsóknir þar sem vel er látið af skilyrðislausum peningagreiðslum 
og áhrifum þeirra má nefna Johannes Haushofer og Jeremy Shapiro, „Household 
Response to Income Changes: Evidence from an Unconditional Cash Transfer 
Program in Kenya“, óútg. grein, 2013, https://www.princeton.edu/~joha/publica-
tions/Haushofer_Shapiro_UCT_2013.pdf; Peter Chaudry, „Unconditional cash 
transfers to the very poor in central Viet Nam: is it enough to "just give them the 
cash"?“, What Works For The Poorest?: Poverty Reduction Programmes for the World's 
Extreme Poor, ritstj. David Hulme, David Lawson, Imran Matin og Karen Moore, 
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Að undanförnu hefur verið nokkuð til umræðu svokölluð skilyrðislaus 
grunnframfærsla (e. unconditional basic income) og ýmsir stjórnmálamenn 
og hagfræðingar hafa lýst sig hlynnta henni, að minnsta kosti í einhverri 
mynd, til að mynda Joseph Stiglitz.7 Þótt hugmyndin hafi verið til umræðu 
upp á síðkastið og hljómi nýstárlega í eyrum margra þá er hún ekki ný af 
nálinni. Hún á rætur að rekja að minnsta kosti aftur til sautjándu aldar og 
gegndi að auki nokkuð stóru hlutverki á nítjándu öld í útópískum sósíal-
isma. Hugmyndin um skilyrðislausa grunnframfærslu gengur út á að í 
samfélagi þar sem ekki skortir á efnisleg gæði skuli allir meðlimirnir fá 
greidda tiltekna fjárhæð með reglubundnu millibili, til dæmis mánaðar-
lega, alveg óháð atvinnuþátttöku. Upphæðin á að vera nægilega há til að 
duga fyrir helstu nauðsynjum. Þetta er svokölluð grunnframfærsla. Öllum 
er þá tryggð ákveðin lágmarksframfærsla sem er ekki þóknun fyrir vinnu 
heldur er um að ræða greiðslu fyrir það eitt að vera til og að tilheyra við-
komandi samfélagi. Í stað þess að fá greitt fyrir að vinna fær fólk peninga 
vegna þess að gera má ráð fyrir að það þurfi á þeim að halda. Þannig má 
segja að tengslin milli peninga og vinnu séu rofin. Peningar koma þarna 
ekki í stað vinnu heldur yrði reglan sú að fólk fengi peninga án þess að 
þurfa að vinna fyrir þeim.8

Margir hafa mætt hugmyndinni af tortryggni á þeim forsendum að 
vinna verði að koma í stað peningalegs verðmætis. Það gangi ekki að deila 
út peningum án þess að vinna komi á móti. Slík andmæli hafa tekið á sig 
ýmsar myndir en sumir hafa til dæmis sett fram þau rök að með skilyrð-
islausri grunnframfærslu yrðu hinir lötu verðlaunaðir og að hætta væri á að  

London: Practical Action, 2010, bls. 169–178; Jorge Aguero, Michael Carter og 
Ingrid Woolard, „The Impact of Unconditional Cash Transfers on Nutrition: The 
South African Child Support Grant“, Southern Africa Labour and Development 
Research Unit, 2006. Annað dæmi sem nefna má er rannsókn þar sem niðurstöður 
þóttu sýna glöggt að peningagreiðslur hefðu jákvæð áhrif á heilsufar en hins vegar 
lágu ekki fyrir skýrar niðurstöður um hvort betra væri að þær væru háðar skilyrðum 
eða skilyrðislausar: Laura Robertson o.fl., „Effects of unconditional and conditional 
cash transfers on child health and development in Zimbabwe: a cluster-randomized 
trial“, The Lancet 381(9874), 2013, bls. 1283–1292.

7 Karl Widerquist, „UNITED STATES: Nobel Laureate Joseph Stiglitz Endorses 
Unconditional Basic Income“, Basic Income News, 30. september 2015, http://
www.basicincome.org/news/2015/09/united-states-nobel-laureate-joseph-stiglitz-
endorses-unconditional-basic-income/, sótt 22. október 2015.

8 Doris Schroeder, „Wickedness, Idleness, and Basic Income“, Res Publica 7. árg., 
2001, bls. 1–12, hér bls. 1–2.
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slíkt myndi ýta undir ýmsa lesti. Á endanum þyrfti vinnusamt, samvisku-
samt og gott fólk að halda öllu kerfinu uppi meðan ónytjungarnir ferð-
uðust frítt með og fengju allt fyrir ekkert. Jafnvel heyrast raddir um að fólk 
eigi ekki skilið að fá peninga nema hafa unnið fyrir þeim.

Í grein sinni „Wickedness, Idleness, and Basic Income“ svarar Doris 
Schroeder röksemdum af þessu tagi. Hún talar meðal annars um að 
áhyggjur af iðjuleysi virðist af mörgum ástæðum vera ýktar. Vissulega geti 
skilyrðislaus grunnframfærsla orðið til þess að fólk geti lifað þokkalegu lífi 
án þess að fá sér vinnu, enda sé það einmitt tilgangur hennar. Þannig geti 
hún í einhverjum tilvikum ýtt undir iðjuleysi, sé það skilið sem það sama 
og atvinnuleysi. Hins vegar sé ekkert augljóslega slæmt við það í sjálfu 
sér að vera atvinnulaus; manneskja sem er atvinnulaus sé ekki af þeirri 
ástæðu einni verri en annað fólk eða líklegri til að brjóta af sér. Hins vegar 
megi svo spyrja hvort atvinnuleysi geti leitt til annað hvort vanlíðunar eða 
afbrotahegðunar. Í því samfélagi sem við þekkjum megi vissulega finna 
orsakasamband en við lifum í samfélagi þar sem atvinnuleysi fylgja óör-
uggar tekjur og þar með skertir möguleikar á grunnframfærslu, mikið óör-
yggi og auk þess fylgi því niðurlæging og vonleysi. Í samfélagi þar sem fólk 
fengi skilyrðislausa grunnframfærslu er engan veginn gefið að þessir þættir 
myndu fylgja atvinnuleysi og því sé afar erfitt að draga nokkrar ályktanir 
um hvers konar hegðun myndi fylgja atvinnuleysi í slíku samfélagi.9 

En hvað með iðjuleysið sem slíkt? Er ekki vinnusemi dygð og iðjuleysi 
löstur? Schroeder minnir á orð Mahatmas Gandhi um að fyrir hvern sem 
lifi við iðjuleysi sé einhver sem þurfi að vinna tvöfalt.10 Samkvæmt þess-
um hugsunarhætti er ákveðið magn vinnu í heiminum sem þarf að inna 
af hendi. Slái einhverjir slöku við þurfi aðrir að taka á sig meiri byrðar 
og þannig verði vinnunni misskipt. Hér virðist líka gengið út frá því að 
vinna sé ekki ánægjuleg og að hún sé erfið, eða í það minnsta að sá sem 
sleppi því að vinna hafi það betra en sá sem vinnur, að öllu öðru jöfnu. Ef við 
hugsum okkur erfitt og leiðinlegt verk er vissulega auðvelt að samþykkja 
þetta. Hugsum okkur að við lendum til dæmis í að skrúbba skítugt gólf í 
stórum sal, skríðandi á hnjánum, og að á meðan sé einhver annar sem fylg-
ist bara með og gerir ekki neitt. Vissulega virðist eitthvert óréttlæti í því. 
Eða hugsum okkur að tvær manneskjur eigi að draga saman þungan vagn 
upp brekku. Þegar upp brekkuna er komið er önnur þeirra kófsveitt en hin 

 9 Sama heimild, bls. 4–5.
10 Sama heimild, bls. 5.

BLÓÐSYKUR, VINNUVIKUR, MÆLISTIKUR



72

hlær og játar að hún hafi bara þóst vera að draga en ekki gert neitt í raun 
heldur bara látið hina um alla vinnuna. 

Í þessum dæmum er ekki gert ráð fyrir að hinir vinnandi fái neitt auka-
lega fyrir það, sem er reyndar gert ráð fyrir í hugmyndinni um skilyrð-
islausa grunnframfærslu. Þótt hinir atvinnulausu fái greiðslur er gert ráð 
fyrir að hinir vinnandi fái greitt meira, en í dæmunum hér að framan er 
ekki um slíkt að ræða, heldur er forsendan að allt annað sé jafnt, báðir fá 
greitt jafnmikið. Málið snýst þá um það að hinir atvinnulausu séu að kom-
ast undan einhverri skyldu, að svíkjast um eða fá eitthvað sem þeir eiga 
ekki skilið; þarna eigi sér stað ranglæti.

Út frá rökum á borð við þessi mætti hugsa sér að iðjuleysi feli í sér svo 
mikið ranglæti að rétt sé að tala um það sem illsku. Schroeder andmælir 
því og segir að til að hægt sé að færa slík rök þurfi fyrst að gefa sér eftirfar-
andi fjórar forsendur: 

Í fyrsta lagi er tiltekið magn af vinnu í heiminum. Í öðru lagi er 
þátttaka allra nauðsynleg til þess að sinna verkunum. Í þriðja lagi er 
vinna ógeðfellt böl. Í fjórða lagi ætti af sanngirnisástæðum að dreifa 
vinnunni jafnt.11

Schroeder heldur því fram að við höfum góðar ástæður til að draga allar 
þessar forsendur í efa. Hvað aðra forsenduna varðar þá sé samfélagsþróunin 
á þann veg að ekki sé þörf á þátttöku allra á vinnumarkaðnum. Samfélögum 
með nokkurt atvinnuleysi, þar sem fólk fer snemma á eftirlaun, með stutta 
vinnudaga, með öðrum orðum þar sem hátt hlutfall fólks er ekki á vinnu-
markaði, farnist nokkuð vel í efnahagslegu tilliti.

Schroeder segir þriðju og fjórðu forsendurnar vera nátengdar. Ef það 
er rétt að vinna sé ógeðfellt böl þá megi vissulega telja það sanngjarnt að 
dreifa henni jafnt. En er vinna ógeðfellt böl? Þetta virðist mismunandi 
eftir því um hvernig vinnu er að ræða. Sum verk eru vissulega álitin byrðar, 
t.d. verk sem þykja niðurlægjandi, verk sem fylgir vond lykt eða verk sem 
fela í sér mikla endurtekningu. Jafnframt eru heimilisstörf meðal þeirra 
verka sem eru einna óvinsælust, en oftast er ekki greitt fyrir þau. Sum 
þessara verka eru samt mikilvæg fyrir samfélagið, jafnvel bráðnauðsynleg. 
Á hinn bóginn eru mörg verk þannig að fólk nýtur þess að vinna þau. Þau 
eru síður en svo ógeðfelld og þykja alls engin byrði. Eitt sem má teljast 

11 Sama heimild, bls. 6.
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undarlegt er að verkin sem þykja ógeðfelld eða einhverra hluta vegna ekki 
eftirsóknarverð eru oft mun verr borguð en ánægjulegu verkin.12 

Þetta telur Schroeder sýna að vafasamt sé að gefa sér að iðjuleysi jafn-
gildi illsku. Allt eins líklegt sé að þeir sem ekki hafi vinnu séu að verða af 
einhverju sem gæti veitt þeim ánægju eins og að þeir séu að sleppa undan 
ógeðfelldri byrði. Auk þess sem Schroeder nefnir má benda á fleira sem 
mælir gegn því að hvetja fólk til að vinna sem mest. Mikið af þeirri vinnu 
sem innt er af hendi snýst um að framleiða hluti ætlaða til neyslu. Í neyslu-
samfélagi nútímans er aukin neysla síst það sem við þurfum á að halda 
heldur einmitt hið gagnstæða; hin mikla neysla okkar mannanna er einmitt 
stórskaðleg. Bæði göngum við allt of hratt á mikilvægar auðlindir jarðar og 
eins hefur neyslan mengandi áhrif sem í mörgum tilfellum eru óafturkræf. 
Með öðrum orðum er neyslumenningin að gera út af við okkur, í bók-
staflegum skilningi. Þetta er væntanlega nokkuð sem lesendur kannast við 
og þarf tæpast að útskýra það frekar. Í nýlegri rannsókn á áhrifum vinnu-
stundafjölda á umhverfisþætti voru greind gögn frá 29 OECD-ríkjum frá 
37 ára tímabili.13 Niðurstöðurnar sýndu samband milli fjölda vinnustunda 
og vistspors, kolefnislosunar og koltvísýringslosunar. Með öðrum orðum 
virðist vera umhverfisvænna að við vinnum minna. Það sem málið snýst 
um eru vitaskuld ekki vinnustundirnar sem slíkar heldur fyrst og fremst 
það sem á sér stað á vinnustöðum og afleiðingar þess, sem getur auðvitað 
verið ýmiss konar mengandi framleiðsla en þess utan getur atvinnustarf-
semi haft alls konar umhverfisáhrif sem eru meiri en þau áhrif sem hljótast 
af því að fólk eyði tíma heima hjá sér eða annars staðar við frístundaiðkun. 
Ef til vill ætti þetta að blasa við en ákveðin tregða hefur verið til að horfast 
í augu við þessa hluti af alvöru þar sem þeir fela það í sér að draga verður 
úr hagvexti, sem er líklega eins óvinsæl niðurstaða og hugsast getur fyrir 
yfirvöld um allan heim, þvert á pólitískar stefnur.

Þau rök sem fram hafa komið hér þess efnis að ástæða geti verið til að 
draga úr vinnu, eða í það minnsta að peningar eigi ekki alltaf að þurfa að 
vera þóknun fyrir vinnu, geta þá stutt það að þau verðmæti sem peningar 
eiga að mæla hljóti að felast í einhverju öðru en vinnu. En skoðum aðeins 
betur hvaða afleiðingar skilyrðislaus grunnframfærsla gæti haft.

12 Sama heimild, bls. 6–9.
13 Kyle W. Knight, Eugene A. Rosa og Juliet B. Schor, „Could working less reduce 

pressures on the environment? A cross-national panel analysis of OECD countries, 
1970–2007“, Global Environmental Change 23, 2013, bls. 691–700.
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Þau rök sem Schroeder setur fram hvíla á því að það sem við lítum á 
sem vinnu sé fjölbreytt og eftirsóknarvert. Og vissulega virðist þetta vera 
rétt ef horft er til þess heims sem við lifum í. Fjöldi fólks hefur gaman af 
vinnu sinni og þess utan er fjöldi verka sem fólk vinnur án þess að fá greitt 
fyrir heldur af allt öðrum hvötum. Því má það teljast heldur ólíklegt að 
allir myndu leggjast í kör við það eitt að fá skilyrðislausa grunnframfærslu. 
En það kann samt sem áður að vera vandamál frá samfélagssjónarmiði að 
finna út hvernig skuli skipta óvinsælu verkunum. Þurfum við ekki að finna 
leiðir til að skipta þeim á okkur með réttlátum hætti? 

Skuldir, þrælar og silfur
Að undanförnu hefur umræða um skuldir verið ofarlega á baugi. Þar á ég 
ekki aðeins við umræðu um skuldir þjóða hverjar við aðra, eða skuldabagga 
einstaklinga, heldur þá kenningu að gildi peninga hvíli í raun á skuldum. Á 
nýliðnum árum hafa kenningar mannfræðingsins Davids Graeber14 þessa 
efnis vakið mikla athygli en skuldakenningar um gildi peninga eiga sér 
langa sögu og má rekja þær gegnum félagsfræðinginn Geoffrey Ingham, 
hagfræðinginn Alfred Mitchell-Innes og allt aftur til Platons. Hugmyndin 
er að hlutverk peninga sé að standa fyrir skuld og að nota þá til að reikna 
út skuldina. Tilurð peninga merki að hliðstæð skuld verði til á sama tíma. 
Kenning Graebers er sú að uppruni peninga hafi orðið með þessum hætti. 
Hér er ekki ætlunin að taka afstöðu til réttmætis þessarar kenningar hvað 
upprunann varðar en rétt er að vekja athygli á mikilvægi peninga í myndun 
skulda, jafnt fyrr sem nú. Skuldir eins og við þekkjum þær helst núna felast 
í því að skulda banka eða annarri lánastofnun peninga en upphaflega voru 
skuldir á ýmsu öðru formi. Þær gátu verið á formi varnings, vinnu sem átti 
að inna af hendi eða jafnvel mannslífa. 

Saga skulda hefur verið nátengd sögu þrælahalds um þúsundir ára; 
algengt var að þeir sem ekki gátu greitt skuldir sínar þyrftu að gerast þræl-
ar lánardrottna sinna eða senda einhvern fjölskyldumeðlim sinn sem þræl 
og eins og við vitum þekkist þetta fyrirkomulag á einhverju formi enn á 
sumum stöðum í heiminum. Sá sem átti og lánaði peninga öðlaðist þar 
með vald yfir vinnuafli hins um ókomna framtíð og jafnvel yfir lífi hans. 
Það þarf ekki að vera um bókstaflegt þrælahald að ræða til að skuldarinn sé 
bundinn af að vinna fyrir þann sem hann skuldar. Í gegnum tíðina hafa til 

14 David Graeber, Debt: The First 5000 Years, New York: Melville House, 2011.
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dæmis kotbændur og leiguliðar þurft að vinna upp í skuldir sínar án þess 
að hafa almennilegt val um annað, sem og ýmsir aðrir sem eru illa staddir 
fjárhagslega. Áhrifaríka lýsingu af slíku er að finna í skáldsögu Torgnys 
Lindgren Naðran á klöppinni. Sagan gerist í Svíþjóð á 19. öld og segir frá 
leiguliðafjölskyldu sem er undir hælnum á kaupmanninum vegna óupp-
gerðrar skuldar sem virðist aldrei takast að borga upp, sama hvernig árin 
líða. Kaupmaðurinn vill svo helst fá greitt í kynlífsþjónustu kvennanna í 
fjölskyldunni og yngir þar upp með árunum. Vegna skuldarinnar er fjöl-
skyldan á hans valdi og fær lítið að gert.15

Skuldir eru samfléttaðar valdi, ekki aðeins valdi eins yfir öðrum eða 
valdi efri stétta yfir þeim neðri, heldur togast ýmislegt á í okkar eigin 
hugmyndaheimi þegar við hugsum um skuldir. Þannig hefur okkur flest-
um verið innrætt að okkur beri að standa skil á skuldum okkar, annað sé 
ábyrgðarleysi og skammarleg hegðun, en hins vegar getum við fundið til 
vanmáttar þegar kemur til þess að greiða skuldir sem bera háa vexti eða 
þótt ósanngjarnt að einhver eigi að greiða skuld sem ljóst sé að hann ráði 
ekki við að greiða og vafasamt sé að hann hafi beinlínis sjálfur stofnað til, 
eins og stundum hefur verið uppi á teningnum varðandi skuldir þróun-
arríkja. Vald lánardrottins yfir skuldara þarf ekki endilega að felast í að 
hann hneppi hann bókstaflega í þrældóm, eins og dæmið úr bók Lindgrens 
sýnir glöggt, og valdið getur líka verið fjárhagslegt þannig að skuldarinn sé 
bundinn af því að vinna fyrir skuldum sínum þótt hann sé ekki með bein-
um hætti í vinnu fyrir þann sem lánaði honum féð.16

Vinnuafl sem slíkt hefur líka gengið kaupum og sölum með beinum 
hætti eða verið verðmetið. Þannig hefur þrælaverslun tíðkast á ýmsum 
tímabilum mannkynssögunnar og á hinum ýmsu svæðum. Í Grágás er 

15 Torgny Lindgren, Naðran á klöppinni [Ormens väg på hälleberget, 1982], þýð. Hannes 
Sigfússon, Reykjavík: Mál og menning, 1991.

16 Því hefur verið haldið fram að með vaxandi ójöfnuði og veikari stöðu launþega á 
vinnumarkaði á Vesturlöndum á undanförnum áratugum hafi vinnandi launþegar 
orðið háðari lánastofnunum í tilraunum sínum til að ná endum saman og ríkjandi 
hagkerfi sé einhvers konar skuldahagkerfi sem nærist mest á þeim sem megi síst 
við því. Sjá t.d. Silvia Federici, „From Commoning to Debt: Financialization, 
Microcredit, and the Changing Architecture of Capital Accumulation“, The South 
Atlantic Quarterly, vor 2014, bls. 231–244; Lisa Adkins og Maryanne Dever, 
„Housework, Wages, and Money. The Category of the Female Principal Breadw-
inner in Financial Capitalism“, Australian Feminist Studies 29(79), 2014, bls. 50–66. 
Federici gagnrýnir einnig smálánastarfsemi til kvenna í þróunarríkjum sem hún 
segir að komi þeim í mörgum tilfellum í mikil vandræði auk þess sem hörðum 
aðferðum sé oft beitt við að innheimta skuldirnar. 
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kveðið á um að meðalstór karlkyns þræll sé jafngildur 12 kýrgildum, eða 
12 aurum silfurs. Sé þrællinn mjög stór og sterkur er hann tvöfalt verð-
mætari. Ambátt er hins vegar minna virði, 8 kýrgildi eða 8 aura silfurs, en 
12 sé hún ætluð sem hjákona. Þetta er svo einnig hægt að meta í sauðum, 
geitum, hrossum og álnum vaðmáls, svo eitthvað sé nefnt. Hér má velta 
fyrir sér að hve miklu leyti vinnuaflið eitt er selt og að hve miklu leyti er 
um að ræða heilt mannslíf. Frá sjónarhóli þrælahaldara, hvort sem um er 
að ræða þann sem selur þræl og verðleggur eða þann sem kaupir, virðist 
málið fyrst og fremst snúast um vinnuafl. Verðlagningin snýst um þá vinnu 
sem þrællinn á eftir að inna af hendi í framtíðinni og það að um sé að ræða 
manneskju er aukaatriði og jafnvel alveg litið fram hjá því, nema það komi 
málinu beint við og gagnist í þeim störfum sem þrælnum er ætlað að sinna. 
Frá sjónarhóli þrælsins horfa hlutirnir auðvitað öðruvísi við: þar liggur 
lífið við. 

Hugmyndir um verðlagningu á vinnuafli má líka finna í því sem við 
köllum skaðabætur nú til dags, sem gjarnan eru reiknaðar út frá ætluðum 
atvinnumissi þess sem verður fyrir skaðanum. Bætur af svipuðum toga 
er að finna í lögum frá miðöldum, svokallaðar mannbætur, þegar gjalda 
þurfti tiltekna upphæð fyrir mannslíf. Ef einhver varð valdur að varanleg-
um skaða á líkama annars var einnig til nákvæmur taxti fyrir hina ýmsu 
líkamshluta. Væntanlega er það einföldun að halda því fram að bætur fyrir 
skaða, hvort sem er nú á dögum eða á miðöldum, snúist aðeins um skerta 
atvinnugetu, en hún kemur að minnsta kosti við sögu. 

Silfur er silfur og peningar eru silfur
Eins og fram hefur komið hér að ofan er vægast sagt flókið að ætla sér að 
nota peninga sem mælieiningu fyrir vinnu, enda virðast nýjar spurningar 
vakna í hvert sinn sem einni er svarað. Auk þess liggur ekki fyrir hvernig 
ætti að stilla mælikvarðann. Hér verður litið á tilraun til skýrrar afmörk-
unar á mælikvarðanum.

Undir lok 17. aldar kom upp kreppa á Englandi sem lýsti sér í skorti 
á reiðufé. Aðdragandi hennar var talsvert ólíkur þeim sem við eigum að 
venjast þegar við tölum um kreppur í dag. Á 17. öldinni var í notkun 
tvenns konar mynt hjá Englendingum, gullmynt og silfurmynt. Þegar líða 
tók á öldina fór markaðsverð á gulli að falla en silfur hækkaði hins vegar. 
Svo fór að ensku gullpeningarnir voru á yfirverði miðað við gull í lausasölu 
af sömu þyngd en silfurpeningarnir á undirverði. Þetta þýddi að gull sem 
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ekki var í formi myntar, til dæmis gullstangir, var ekki eftirsótt og þeir 
sem áttu gullmuni drifu gjarnan gullið sitt inn til myntsláttu því þannig 
var það meira virði. Öfugu máli gegndi með silfrið; silfur var eftirsótt í 
nágrannalöndunum og verðmeira á öðru formi en sem ensk mynt. Einn 
enskur silfurskildingur vó einn fimmta úr únsu en únsu af silfri var hægt að 
selja fyrir meira en fimm skildinga, til dæmis í Frakklandi.17

Margir Englendingar tóku því upp á að skafa eða klippa utan af silfur-
peningum og selja afskurðina og jafnvel að bræða peningana niður. Þetta 
olli því að um og upp úr 1690 hafði silfurpeningum í umferð fækkað veru-
lega og þeir sem eftir voru höfðu rýrnað, margir vógu nú aðeins rúmlega 
einn tíunda úr únsu í staðinn fyrir einn fimmta. Silfurpeningar voru þeir 
peningar sem voru mest notaðir, til dæmis til að greiða hermönnum og 
fleirum laun, og í daglegri verslun með vörur.18 Skortur á silfurpeningum í 
umferð olli því umtalsverðum vandræðum. Eins var ekki auðvelt að útvega 
silfur til myntsláttu, enda vildu þeir sem áttu silfur í lausu miklu heldur 
selja það til annarra landa.19

William Lowndes, fjármálaráðherra, taldi að lítið dygði að slá bara 
fleiri silfurskildinga sömu gerðar og áður því fyrirsjáanlegt væri að eins 
færi þá fyrir þeim og hinum fyrri sem bræddir hefðu verið eða klipptir. 
Hann lagði til gengisbreytingu þannig að í staðinn fyrir að fimm skild-
ingar væru slegnir úr únsu af silfri yrði skildingurinn hafður léttari og 
fleiri skildingar slegnir úr únsunni. Lowndes var því að leggja til hækkun á 
nafnvirði silfurpeninga. Þegar þessi hugmynd var til umræðu meðal hinna 
ýmsu álitsgjafa bárust einkar neikvæðar umsagnir frá heimspekingnum 
John Locke. Hann sendi frá sér tvo bæklinga, „Some Considerations of 
the Consequences of the Lowering of Interest and the Raising the Value 
of Money“20 og „Further Considerations Regarding Raising the Value of 
17 Joyce Oldham Appleby, „Locke, Liberalism and the Natural Law of Money“, 

Past & Present 71/1976, bls. 43–69; Daniel Carey, „Locke’s Species: Money and 
Philosophy in the 1690s“, Annals of Science 70 (3)/2013, bls. 357–380.

18 Í smávöruverslun eins og með matvæli og þess háttar voru silfurpeningarnir reyndar 
of mikils virði til að vera brúklegir. Þar var gjarnan notast við peninga eða merki úr 
ódýrum málmum eða viði sem búin voru til af kaupmönnum eða kráareigendum í 
hinum ýmsu bæjum og hverfum. Sjá Deborah Valenze, The Social Life of Money in 
the English Past, Cambridge: Cambridge University Press, bls. 35–38.

19 Joyce Oldham Appleby, „Locke, Liberalism and the Natural Law of Money“; 
Daniel Carey, „Locke’s Species: Money and Philosophy in the 1690s“; Deborah 
Valenze, The Social Life of Money in the English Past.

20 John Locke, Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest and 
the Raising the Value of Money, London: 1691.
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Money“ þar sem hann beitti sér gegn þessum hugmyndum. Samkvæmt 
Locke hefur silfur, ásamt öðrum verðmætum málmum, innra gildi, sem 
er einmitt það sem gerir það svo heppilegt sem efni í peninga. Að ætla að 
hækka verðgildi þess með því að láta nýja léttari silfurskildinga hafa sama 
nafnvirði og þá sem höfðu verið af eldri gerðinni er hugmynd sem honum 
þykir fráleit. Gildið er eitthvað sem er silfrinu eiginlegt, það er fast, og að 
ætla að hækka það felur í sér að reyna að breyta einhverju sem er ekki hægt 
að breyta. Silfur hefur gildi sitt sem verðmætur málmur vegna eiginleika 
sinna og vegna þess að það er tiltölulega sjaldgæft og það mun ekki breyt-
ast, þetta eru fastir eiginleikar silfurs sem festir svo gildi peninganna.

Hugmyndir Lockes um innra gildi góðmálma eru ekki hefðbundnar 
hugmyndir um innra gildi. Hann lítur ekki svo á að gildi góðmálmanna 
hafi alltaf verið til staðar heldur telur hann að mennirnir hafi á einhverju 
stigi sammælst um að veita þessum málmum tiltekið gildi vegna þess að 
þeir hafi ákveðna þýðingu fyrir þá, þeir séu sjaldgæfir, þá megi nota á tiltek-
inn hátt og þess háttar. Silfur hefur þannig hlotið það gildi sem það hefur 
gegnum mat okkar mannanna á því, samkvæmt Locke, og hefur því það sem 
hann kallar ímyndað gildi (e. imaginary value). En hann telur að um leið og 
þetta hafi gerst þá sé það búið og gert, nú sé þetta orðið að gildinu sem silfur 
hefur: innra gildi þess sem ekki verður breytt með sveiflum á markaði.  

Locke heldur því fram að það eigi ekki að skipta máli hvort silfur sé á 
formi stanga eða myntar, gildið felist í málminum sem slíkum og únsa af 
silfri hljóti alltaf að vera jafn verðmæt og únsa af silfri: 

Það blasir því við, að jafnt magn silfurs hefur alltaf jafnt gildi og 
jafnt magn silfurs.

Þetta er það sem heilbrigð skynsemi, rétt eins og markaðurinn, 
kennir okkur. Því að silfur er allt samt að eðli og gæðum, hafandi allt 
hina sömu eiginleika. Ekki er annað mögulegt en að sé það jafnt að 
magni þá hafi það sama gildi. Því ef við leyfum að minna magn af 
einhverri nytjavöru hafi jafnt gildi á við meira magn af sams konar 
nytjavöru, þá hlýtur það að vera vegna einhvers góðs eiginleika sem 
það hefur sem hitt skortir. En þegar silfur er borið saman við silfur 
er ekki um slíkan mun að ræða.21

21 John Locke, Further Considerations concerning Raising the Value of Money Wherein Mr. 
Lowndes's Arguments for It in His Late Report Concerning an Essay for the Amendment 
of the Silver Coins, Are Particularly Examined, London: Awnsham and John Churchil, 
1695.
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Locke lítur sem sagt svo á að tilgangslaust hljóti að vera að skiptast á silfri 
og silfri. Hvers vegna ætti einhver að vilja selja silfur fyrir silfur? Þar fæst 
nákvæmlega sams konar hlutur í staðinn fyrir þann sem er látinn. Í það 
minnsta finnst honum ekkert vit í að skiptast á ójöfnu magni, því slíkt væri 
ekki hægt að skýra nema með einhverjum mun á eiginleikum silfursins 
sem hann telur ekki vera. Hér má segja að Locke lendi í ákveðnum skýr-
ingavandræðum: Það sem hann heldur fram að geti alls ekki gengið var 
einmitt það sem var talsvert stundað. Silfur í lausu var einmitt selt á hærra 
verði en silfurmynt af sömu þyngd. Annað sem verður erfitt fyrir Locke að 
útskýra er að hinir rýrðu silfurskildingar, sem jafnvel höfðu tapað allt að 
helmingi þyngdar sinnar, voru enn í umferð og fólk tók við þeim eins og 
ekkert hefði í skorist á sama verði og áður. Ef gildi silfursins átti að vera 
fast þá hlaut þetta að benda til einhvers konar villu. Taldi Locke að fólk 
gerði sér ekki grein fyrir að skildingarnir hefðu rýrnað? Eða taldi hann að 
fólk hefði á einhvern hátt rangt fyrir sér um gildi annað hvort þeirra eða 
silfursins í þeim? Þurfti þá ekki að upplýsa það og leiðrétta mistökin?

Ef til vill er það sérstaklega ein setning sem kemur undarlega fyrir í til-
vitnuninni í texta Lockes hér að framan: „Þetta er það sem heilbrigð skyn-
semi, rétt eins og markaðurinn, kennir okkur.“ Sýndi markaðurinn ekki 
einmitt að silfur hefði ekki alltaf sama gildi og silfur, hver svo sem skýr-
ingin væri á því? Þetta kemur okkur ef til vill undarlega fyrir sjónir nú á 
dögum eftir langa reynslu af breytingum á gildi gjaldmiðla og mikið umtal 
um breytingar á markaðsverði á hinu og þessu, meðal annars góðmálmum. 
Margir samtíðarmenn Lockes höfðu reyndar hugmyndir í talsvert öðrum 
anda en hann og fjöldi andmæla kom fram við skrifum hans. Mörg þessara 
andmæla snerust um að gildi silfursins væri utanaðkomandi (e. extrinsic) 
og að silfur hefði ekkert innra eða eiginlegt gildi. Það gildi sem það hefði 
væri nokkuð sem leiða mætti af gagnsemi þess sem gjaldmiðils. Þannig 
töldu þeir í raun að gildi peninganna kæmi á undan gildi silfurs. Hjá Locke 
var sambandið í hina áttina, hann vildi leiða gildi peninga af gildi góð-
málmanna sem í þeim væru. Ýmsir þeirra sem svara Locke, eins og James 
Hodges, Richard Temple, Nicholas Barbon og John Cary, héldu því fram 
að peningar hefðu aðeins ytra gildi. Þetta gildi væri breytilegt í samræmi 
við hvað væri hægt að kaupa fyrir þá. Gildi góðmálma eins og silfurs kæmi 
svo enn síðar, það væri sú ákvörðun okkar að nota silfur sem gjaldmiðil 
sem gæfi silfri gildi sitt. Gildi silfursins sem ekki var notað í peninga var  
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væntanlega skýrt með öðrum hætti, lögmálum markaðarins á borð við 
framboð og eftirspurn.22

Ágreiningurinn milli Lockes og andstæðinga hans snýst því um hvers 
konar eining peningarnir geti talist og þá fyrst og fremst á hvaða grund-
velli þeir hljóti gildi sitt. Þó að báðir aðilar séu í raun sammála um að 
upprunalega sé gildi bæði silfurs og peninga komið frá mönnunum þá hafa 
þeir mismunandi hugmyndir um hvað það er sem geti núna haft áhrif á 
gildið. Locke kallar gildi silfursins innra gildi vegna þess að hann lítur á 
það sem fast við eiginleika silfursins eftir að mennirnir hafi skilgreint það 
en andstæðingar hans kalla það ytra gildi því þeir telja það breytilegt eftir 
aðstæðum á ytri markaði. Báðir aðilar líta svo á að peninga megi nota sem 
mælikvarða til að mæla gildi annarra hluta, hvort sem það er söluvarningur 
eða vinna, en það fer þá fram á ólíkum forsendum. Hjá Locke er mæli-
kvarðinn festur með því sem hann lítur á sem hið innra gildi silfurs: einn 
skildingur er nákvæmlega jafn mikils virði og einn fimmti úr únsu af silfri 
og því verður ekki haggað. Þar höfum við eitthvað fast til að halda okkur 
í, rétt eins og við höfum fastan grunn fyrir skilgreininguna á einum metra 
eftir að sú eining hefur verið skilgreind. Hjá andstæðingum Lockes er hins 
vegar ekki um að ræða fasta skilgreiningu fyrir mælieininguna þegar pen-
ingar eru annars vegar; hún getur breyst. Um hugmyndir Lockes getum 
við kannski helst sagt þetta: Það má vel vera að við einhverjar aðstæður geti 
gildi gulls og silfurs verið svo stöðugt að nota megi það sem fastan grunn 
fyrir gjaldmiðil sem getur þá jafnframt verið mælieining fyrir gildi annarra 
hluta. Hins vegar má vera ljóst að við lifum ekki við slíkar aðstæður.

Hvernig verðmetum við þá?
Hér að framan hef ég farið yfir ýmsar hugmyndir frá mismunandi tímum 
sem komið hafa við sögu við notkun peninga í mati á verðmæti vinnu, 
nytjavöru og annarra hluta. Fjarri má teljast að fram hafi farið tæmandi 
úttekt eða greining en þó ætti að vera ljóst að afar erfitt er að festa hendur 
á peningum sem hentugum mælikvarða á nokkuð af því sem þeim er ætlað 
að mæla. Mælikvarðinn sjálfur er óstöðugur, enda má telja það víst núorð-
ið að hugmyndir Lockes um góðmálma með fast innra gildi sem grundvöll 
fyrir peninga hafi ekki gengið upp. Með því á ég við að jafnvel þótt við 
tækjum aftur upp gullfót fyrir peninga eða einhverja sambærilega leið til 

22  Joyce Oldham Appleby, „Locke, Liberalism and the Natural Law of Money“.
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að binda gildi þeirra við eitthvað áþreifanlegt má teljast vafasamt að gildi 
gullsins (eða hvað það nú væri sem við vildum nota sem „fót“) stæði í stað. 
Auk þess má fara mismunandi leiðir til að nota kvarðann til mælinga, eins 
og sýnt hefur verið. 

Þetta þarf kannski ekki að þýða að kvarðinn sé með öllu ónothæfur. 
Óstöðugir og breytilegir mælikvarðar geta verið gagnlegir til mælinga 
sem eru sjálfar skýrt afmarkaðar. En um leið og við förum að setja hlutina 
í víðara samhengi minnkar gagnsemi kvarðans. Eins og fram hefur komið 
getur verið mismunandi hvað við ætlum okkur að mæla; gildi vinnunnar, 
vörunnar eða einhvers annars. Oft er okkur sjálfum það ekki ljóst. Oft er 
það óljóst hvort hluturinn sem á að mæla hefur sjálfstætt verðgildi eða 
hvort mælikvarðinn hreinlega ákvarðar gildi þess sem honum er ætlað að 
mæla. Niðurstaðan er sú að ein helsta réttlæting peninga sem mælikvarða 
sé að við þrjóskumst við að nota þá sem slíkan, þrátt fyrir alla gallana. 

Ú T D R Á T T U R

Blóðsykur, vinnuvikur, mælistikur: 
Um peninga, vinnu og verðmæti

Í þessari grein er fjallað um ýmsar takmarkanir peninga sem mælikvarða á gildi bæði 
hluta og vinnu. Færð eru rök fyrir því að peningar séu afar óáreiðanlegur mælikvarði 
á gildi þrátt fyrir að vera mikið notaðir í þeim tilgangi. Meginástæðurnar eru tvær: 
Annars vegar eru peningar óstöðugur mælikvarði, en það að mælikvarðinn sé stöð-
ugur er gjarnan talin ein grundvallarforsenda þess að hægt sé að reiða sig á hann. 
Hins vegar er oft óljóst hvað það er sem peningum er ætlað að mæla. 

Í greininni er farið yfir kenningar um gildi hluta og tengsl þeirra við vinnu og 
hvernig peningar koma við sögu við gildismælingar, horft til hugmynda um að rjúfa 
tengsl peninga og vinnu með svokallaðri skilyrðislausri grunnframfærslu, tengsl 
peninga við skuldir, þvingun og þrældóm skoðuð og litið til hugmynda Johns Locke 
um að gildi peninga megi leiða af föstu gildi góðmálma.

Lykilorð: peningar, gildi, vinna, mælingar, heimspeki
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A B S T R A C T

Blood sugar, Working weeks, Yardsticks:
 On Money, Work, and Value

In this paper, various limitations of money as a measure of the value of commodities 
and work are discussed. It is argued that money is very unreliable when it comes to 
any kind of measurement despite its widespread use for such purposes. The main 
reasons are twofold: On the one hand, money is extremely unstable as a measuring 
scale, whereas stability tends to be considered a precondition for reliability of a 
measuring scale. On the other hand, it is often very unclear what exactly it is that 
money is meant to be measuring.

The paper covers theories about the value of objects and their relation to work 
as well as how money is connected to value measurement; ideas about disconnecting 
money from work with unconditional basic income are discussed; the connection of 
money to debt, coercion and slavery is briefly considered; and finally John Locke's 
ideas about fixing the value of money via the immutable value of precious metals are 
discussed.

Key words: money, value, work, measurement, philosophy
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