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 Hvað gerðist? 
 Hverjum að kenna? 
 Hvað vitum við? 
 Sagnfræðingar gegn 

hagfræðingum? 
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 „Sko, sjáðu, þegar ég 
var lítill voru þrjú 
hundruð bátar við 
höfnina en þrír að vinna 
í bankanum. Nú eru þrír 
bátar við höfnina en 
þrjú hundruð að vinna í 
bankanum.“  



 



 



 15.-25. sept. Óveðursský.  
 25.-29. sept. Brotsjór.  
 29. sept.-3. okt. Rekald.  
 3.-6. okt. Skipbrot.  
 6.-9. okt. Tundurskeyti.  
 9. okt.-19. nóv. S.O.S.  



 „Ég hygg nú að við förum að 
sjá til lands á næstu mánuðum 
[en] ég ætla ekki að spá, okkar 
sérfræðingar eru betri í því.“ 

 Halldór J. Kristjánsson, 
bankastjóri Landsbanka 
Íslands, á málþingi bankans, 
„Öfundsverðar 
langtímahorfur“, 23. 
september 2008  



 „Þetta er stærsta bankarán Íslandssögunnar og 
augljóslega hluti af stærri átökum sem hafa ekki farið 
fram hjá neinum. ” 

 Jón Ásgeir Jóhannesson, 30. sept.2008. 

 „The end is near.” 

 Yfirmaður hjá        
Landsbankanum,            
lok sept. 2008. 



 „Íslenska fjármálakerfið er komið              
í greiðsluþrot, við getum ekki staðið við ... 
skuldbindingar okkar í erlendri mynt og það er meira 
að segja ekki hægt að útvega gjaldeyri núna til þess 
að flytja inn eðlilegar vörur.“ 

 Gylfi Magnússon hagfræðingur, 3. okt. 2008  



 “„Sú hætta er raunveruleg, 
góðir landsmenn, að ísl-
enska þjóðarbúið myndi, ef 
allt  færi á versta veg,  
sogast með bönkunum inn     
í brimrótið og afleiðingin   
yrði þjóðargjaldþrot.              
... Guð blessi Ísland.“ 

 Geir H. Haarde, 6. okt. 2008.  



 “The Icelandic govern-          
ment, believe it or not,            
have told me yesterday they have no 
intention of honouring their obligations 
here”. 
 Alistair Darling fjármálaráðherra, 8. okt. 2008. 

 „Brown and Darling, PLEASE PLEASE HELP 
US.“ 
 Jason í Wokingham, 8. okt. 2008. 



 „Það er ekki veikleikamerki að 
biðja um hjálp, það er 
veikleikamerki að biðja ekki um 
hjálp. Þetta er eins og ef börnin 
manns verða fyrir slysi og maður 
hringir ekki til læknis af því að 
maður er of stoltur, þú veist 
maður gerir ekki svoleiðis.“ 

 Gylfi Zoëga, prófessor í 
hagfræði, 10. október 2008  





 Alþjóðakreppan, kapítalismi, gráðugir banka- 
og bisnessmenn, krosseignatengsl, lögbrot 
og undanskot, kynslóðaskipti í viðskiptalífinu, 
gallað regluverk ESB, íslenskt dramb og 
stærilæti, sinnuleysi eftirlitsstofnana, lítill og 
ónýtur gjaldmiðill, engir vinir í raun í 
útlöndum, eyðslugleði ríkis, sveitarfélaga og 
einstaklinga 



 Háskólasamfélagið 

 Lítið aðhald 

 “Klappstýrur bankanna 
og viðskiptalífsins” 

 Keyptar skýrslur og 
niðurstöður um sterka 
stöðu bankanna og 
viðskiptalífsins 





Nature, Oct. 2008 
 
  „What is the flagship 

achievement of 
economics? Only its 
recurrent inability to 
predict and avert 
crises, including the 
current worldwide 
credit crunch.” 

Economist, July 2009 
 

  „Of all the economic 
bubbles that have been 
pricked, few have burst 
more spectacularly 
than the reputation of 
economics itself.” 



 „I do not describe it as 
history, for that 
belongs to another 
generation. But I claim 
with confidence that it 
is a contribution to 
history which will be of 
service to the future.” 
Winston Churchill, The 
Gathering Storm, bls. iv 



 As soon as my time machine was 
finished, I traveled back to 1890, so 
I could kill Hitler before he was old 
enough to commit any of his 
horrible crimes. It wasn’t as 
gratifying as I thought it would be. 

 „Oh my God. You killed a baby.” 

 „Yes, but the baby was Hitler.” 

 „Who?” 

 „Hitler. It’s complicated.” 

 „Officer? This man just killed a 
baby.” 



 Ófullkomin gögn og upplýsingar 
 Kenningar hafa sín takmörk 

 Í rúmi 

 Í tíma 

 Framtíðarspár og               
greiningar eru ágiskun 

 Óteljandi einstaklingar koma       
við sögu 

 Máttur tilviljana 

 



 „I would tell people to learn             
more accounting, more com-            
puter science, more business  history, more 
financial history. And I would ban portfolio 
theory immediately. It’s what caused the pro-
blems. Frankly, anything in finance that has 
equations is suspcicious. I would also ban the 
use of statistics because unless you know sta-
tistics very, very well, it’s a dangerous, 
double-edged sword.” 



 „Hinn raunsæi maður” (The rational actor) er ekki 
til... 
 „Risky behavior of the sort I have been describing was 

individually rational during the bubble. But it was 
collectively irrational” (Richard A. Posner) 

 „...economists often find that apparently erratic 
behavior is, at heart, rational. It helps that the 
definition of rationality can be stretched to include 
emotion which „is not necessarily or even typically 
irrational,“ Posner argues. Reckless greed, 
incompetent assessments of probability, blindness 
to the inevitablility of downturns, failure to hedge 
risks so big that they threaten a firm’s very 
existence: all are rational.“  



 „Ég get spáð fyrir um 
gang himintunglanna, 
en ekki heimsku 
mannanna.” 

 Isaac Newton 



 „Að trúa á mikilvægi 
efans og efast um 
mikilvægi trúarinnar” 

http://gurrihar.blog.is/users/46/gurrihar/img/sverrir_stormsker_620624.jpg


 „Þrettán þingmenn hagfræðingar” 
 http://blog.eyjan.is/stefan/2009/07/04/threttan

-thingmenn-hagfraedingar/ 
 4.7 2009 | 09:25 | 22 ummæli  

 Þrettán: Óheillatala. Þrettán: Tala jólasveinanna. 
 Athugasemdir 

 Ég gagnrýndi hagfræðina fyrst í grein í Lesbókinni 
árið 2003, hún var þöguð í hel. 
Síðan hef ég birt greinar um hennar ömurlega eðli 
og stend nú eftir hrunið með pálmann í höndunum  

http://blog.eyjan.is/stefan/2009/07/04/threttan-thingmenn-hagfraedingar/


 Athugasemdir 

 Hagfræðin er svona álíka vísindi og 
kaffibollaspámennska,það er búið að sína sig. 
Enda er ekki annað hægt en að hlægja af þessu 
sprenglærða liði,þegar það kemur fram og bullar 
og þvælir um ekki neitt, og státar af þessum líka 
flottu háskólagráðum,þegar það hefði verið nóg 
að fara í helgarkúrsus til Siggu spá og vera jafn 
mikið menntað í þessum ,,vísindum” 



 Athugasemdir 

 Ég segi það enn og ég segi það aftur: 
Hagfræðingar þekkja öll svörin, 
en skilja ekki spurningarnar. 

 Áhugaverð umræða sem þú settir hér af stað, 
Stefán. Var það ekki annars J.K.Galbraith sem 
sagði: “The only function of economic forecasting 
is to make astrology look respectable”.  


