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E
inn helsti lærdómurinn af síðastliðnu 
ári, frá því að heimsfaraldur hófst, 
er að samfélagið er mikilvægara en 
markaðurinn og ríkisvaldið er öflugra auð- 

valdinu. Markaðir stöðvast ef þeir fá ekki 
stuðning. En samfélagið stöðvast ekki. Það 
eru samfélagslegir sjóðir, ríkissjóðir og gjald- 
eyrisvaraforðasjóðir okkar hjá seðlabönkum 
sem bjarga mörkuðunum og atvinnulífinu 
þegar að veiran lætur allt stöðvast. Það eru 
líka hinir sameiginlegu sjóðir sem að bjarga 
flugfélögum ef að ferðamenn fljúga ekki í 
sumar.

Undanfarna áratugi hefur verið ríkjandi 
hugmyndafræði að minnka þurfi umsvif 
á vegum samfélagsins en auka umsvif á 
vegum óheftra markaða. Of frjálsir markaðir 
þar sem aflétt hefur verið reglum úr hófi 
hafa þó iðulega hrunið, enda óstöðugleiki 
innbyggður í virkni þeirra.1 Samfélagið og 
ríkisvaldið hefur ítrekað komið til bjargar 
mörkuðunum og auðmagninu.

Af flugi
Það virðist þokukennt að reyna að muna 
heiminn fyrir kófið, þó er það aðeins rúmt 
ár síðan það hófst. Þá voru nýlega komin 
fram dæmi af því þegar flugvélaframleiðanda 
var falið of mikið hlutverk í eftirliti með 
sjálfum sér2, og forstjóri sóttist samhliða 
eftir hámörkun hagnaðar3 umfram allt. Þá 
stýrðu flugvélarnar sér sjálfar á endanum 
niður í jörðina4, að minnsta kosti hjá flug- 
félögum í hinum fátækari löndum þar sem 
ekki var keyptur dýrari aukaöryggisbúnaður 
á sjálfstýringuna.

Flugvélaframleiðandinn hefur tekið sig 
á og eftirlitsaðilarnir sömuleiðis þannig að 
flugvélarnar eru nú komnar með leyfi til 
að fljúga aftur. Flugfélögin bíða samt og 
sjá til, en vonast eftir farþegum í sumar sem 
við vitum ennþá ekkert um hvort að vilji 
fljúga. Hin róttæka óvissa er enn svo mikil 
þó að bóluefnið sé farið að berast um allan 
hinn vel stæða heim. Fátækari löndin bíða. 
En faraldurinn verður ekki upprættur fyrr 
en þau fá líka bóluefni og það kemur að
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því að lokum. Við erum eitt samfélag, allur 
heimurinn, þegar kemur að heimsfaraldri 
hið minnsta.

Af fólki
Eitt af því fáa sem reynst hefur gott að loka 
í faraldrinum voru spilasalir sem lokka fé 
af fólki í von um gróða sem aldrei verður. 
Nema fyrir rekstraraðilana til að fjármagna 
m.a. háskólabyggingar. Notendur þessara 
spilasala og aðstandendur þeirra hafa beðið 
um að ekki verði opnað þar aftur,5 enda 
margir þeirra sem hafa ánetjast spilafíkn, 
líklega um 2.000 manns. Það mætti alveg 
fjármagna háskólabyggingar á annan hátt, 
það er ekki náttúrulögmál heldur samfélagið 
sem ákvarðar það. Við vitum að hagnaður- 
inn af rekstrinum var tæpir fjórir milljarðar6 
árið fyrir kófið. Ef það eru sárafáir aðrir en 
fíklarnir sem mæta í spilasalina, þá má sjá að 
hver spilafíkill tapar um tveimur milljónum 
á ári, að meðaltali, með einföldum útreikn- 
ingi. Svona er samfélagið okkar uppbyggt og 
við ráðum því hvort við viljum breyta því.

Í háskólabyggingunum sem spilafíklarnir 
fjármagna eru m.a. menntaðir viðskipta- 
fræðingar. Reyndar eru viðskiptafræðingar 
framleiddir í fjórum háskólum hérlendis. Í 
tveimur tækni- og verkmenntaskólum hér- 
lendis eru menntaðir píparar. Það þurfti 
ekki hagnað spilasala til að byggja þá skóla.

Af námi
Eins og allir vita sem hafa þurft á þjónustu 
pípara að halda þá er mikill skortur á þeim. 
Því kemur kanski ekki á óvart að atvinnu- 
leysi meðal iðnmenntaðra er þrefalt minna 
en atvinnuleysi háskólamenntaðra.7 Það er 
rétt að minna á að hlutfallið þar á milli var 
nánast hið saman fyrir kófið, en þá eins 
og nú var mjög stór hluti, um fjórðungur, 
atvinnulausra hérlendis háskólamenntaður.

Þeir sem að framleiða viðskiptafræðinga, 
í fjórum skólum, vilja ekki draga úr því - 
enda fá þeir allir greitt eftir fjölda nemenda. 
Óháð því hvort að atvinnulausum viðskipta- 
fræðingum fjölgi ár frá ári.

Lítil takmörk eru þannig á fjölda nema í 
viðskiptafræði en þau eru stíf í nám pípara 
og annarra iðngreina.

Atvinnulaus flugmaður kemst ekki í nám 
í pípulögnum eða smíði, en hann getur lært 
bæði viðskiptafræði og ítölsku. Markaðinum 
var kanski ætlað að sjá um að stýra þessu. 
En það er ljóst að stýringin er mikið bundin 
fjárveitingum og framboðshliðinni. Sam- 
tök atvinnulífsins kynntu áherslur sínar í 
menntamálum í ágætri skýrslu8, rétt fyrir 
kófið fyrir rúmu ári, þar sem lagt var til 
að taka upp fjöldatakmarkanir líkt og á 
hinum Norðurlöndunum í háskólanám. Það 
hefur farið mjög lítið fyrir umræðu um þá 
hugmynd.

1 Hyman Minsky, 1982, Can it happen again? — A reprise, Challenge (25)
2 htlps://www.seattletimes.com/business/boeing-aeTo:pacefailed-certification■faa-missed-safety-issues-in-the-737-max-:ystem-implicated-in-the-lion-air-cTash/
3 ht\ps://www. bloombeTg.com/news/articles/2019-06-28/boeing-s-737-max-scftware-outsourced-to-9-an-hour-engineeTs
4 htíps://qz.com/1774074/boeing-ceo-dennis-muilenbmg-resigns-nplaced-ly-david-cal.houn/
5 https://www.lokum.is
6 htips://www.frettabladid.is/skodun/tifsla-hamingiunnaT/
7 htlps://vinnumalastcfnun.is/maelaboTd-og-tolulegar-•upplysingaT/vinnumaTkadurinn-manadaTskyTslur
8 htíps://sa.is/media/26675/sa-fm.pcf
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Samfélagið gæti stýrt því hvað fjármagn 
sem fer til menntunar nýtist í. Enda virðist 
það ekki stýrast vel á markaði ef marka má 
fjölda atvinnulausra háskólamenntaðra og 
vandann við að finna pípara. Rétt er hér að 
minna á muninn á framboðshlið og eftir- 
spurnarhlið. Eftirspurnarhlið markaðarins 
eftir pípurum hefur ekki náð nægilega til 
framboðshliðarinnar. Framboðshlið við- 
skiptafræðinámsins er hins vegar öll fjár- 
mögnuð fyrir opinbert fé og ríkisstyrktar 
lánveitingar til þeirra sem vilja fara í skóla 
með hærri skráningargjöld. Líklegt verður 
að telja að veitendur námsþjónustunnar 
frekar en þiggjendur hennar stýri því að 
um offramboð er þar að ræða, á meðan 
greiðandinn takmarkar ekki framboðið. 
Það er aftur ekki víst að markaðurinn sé 
fær um að taka bestu ákvörðun um skyn- 
samlegustu nýtingu fjármagns hins opinbera 
til menntunar. Eða hvers vegna eru ekki 
fjórir skólar sem kenna pípulagnir og tveir 
viðskiptafræði? Það gæti mögulega verið 
hagkvæmara fyrir samfélagið.

Jafnvel þó að við gefum okkur, til ein- 
földunar, að álíka laun bjóðist viðskipta- 
fræðingum og pípurum, þá er samt 
skortur á pípurum. Við höfum leyst það 
í uppbyggingarbólunni með innflutningi 
á pípurum og öðrum iðnaðarmönnum. 
Mögulega ættum við þá að geta flutt út við- 
skiptafræðinga, sem við höfum framleitt of 
mikið af, á móti pípurunum sem við flytjum 
inn. En það er ekki víst að markaðurinn 
nái utan um það. Við erum aðili að hinum 
samevrópska markaði, fyrir frjálst flæði 
fjármagns, vinnuafls, vöru og þjónustu. 
En kannski er ekki nægileg eftirspurn eftir 
íslenskum viðskiptafræðingum erlendis. 
Markaðurinn svarar því. Óljóst er hver ber 
ábyrgð á of- og van- framleiðslunni, þó að 
ljóst sé að samfélagið ber kostnaðinn af því 
að mestu, bæði á framboðs og eftirspurnar 
hliðunum.

Af einkavæðingu
Mitt í þessu róti sögulega mikils atvinnu- 
leysis og stöðvunar flugferða til landsins, 
nema með ríkisstuðning, hefur Alþingi 
ákveðið að selja annan bankann sem er í 
ríkiseigu. Til að byrja með að hluta til. Til 
þess að því verði lokið í sumar, út frá þeirri 
hugmyndafræði að það sé betra að leikendur 
á markaði eigi bankann en ekki samfélagið 
allt saman.

Það hefur tekist að segja upp töluverðum 
fjölda starfsfólks í bönkunum öllum til að 
gera þá söluvænni. Enda starfaði allt of 
mikið af fólki í íslenska fjármálageiranum 

síðan í síðustu bólu. Nú mörgum árum 
síðar virðist nokkru jafnvægi náð í rekstri 
og arðgreiðslur bankanna í ríkissjóð hafa 
skilað fullum heimtum á útlögðum kostn- 
aði vegna falls banka sem voru einkavæddir 
nokkru fyrr.

Í nefndaráliti fjárlaganefndar9 Alþingis 
til ráðherra koma fram athyglisverð atriði, 
sem honum ber að horfa til við ákvörðun 
sína um að fela Bankasýslunni að hefja 
bankasöluna sem stofnunin kom sjálf með 
tillögu til ráðherra um rétt fyrir jól. Álitið 
felur í sér þríþætta kröfu um að tilboðs- 
gjafar upp að a.m.k. einni milljón króna 
að markaðsvirði verði ekki fyrir skerðingu 
við umframeftirspurn. Í annan stað um að 
hámark á hlut hvers tilboðsgjafa verði t.d. 
2,5-3,0% af heildarhlutafé bankans. Og í 
þriðja lagi að lágmark og hámark verði sett 
á hinn selda hlut í bankanum, t.d. 25% 
lágmark og 35% hámark.

Í einföldum útreikningi sést að þessi skil- 
yrði gætu gengið illa upp þegar á heildina 
er litið. Þannig gætu tólf lífeyrissjóðir eða 
fagfjárfestar sem vilja kaupa hámarksupp- 
hæð náð söluhámarkinu. Eins er nóg að 
um 10% landsmanna taki þátt í útboðinu 
með óskertri milljón til þess að megnið af 
hlutnum sem til sölu eru séu farnir og lítið 
eftir til fagfjárfestanna. Þannig gæti orðið 
eftirspurn eftir helmingi meiri hlut í bank- 
anum en mörkin setja ef báðir hóparnir ná 
þessum stærðum. Markmiðið virðist vera að 
stórir fjárfestar eigi frekar að safna eignarhlut 
á eftirmarkaði.

Í nefndaráliti efnahags- og viðskipta- 
nefndar Alþingis komu einnig fram tvær 
viðbótarkröfur auk sömu og áðurnefndra 
þriggja atriða. Það er að eigendahópurinn 
sé fjölbreyttur, án þess að nánari skýring sé 
á því. Óljóst er hvort nefndin leggst gegn 
því að margir lífeyrissjóðir gerist eigendur 
til dæmis, eða hvort það felur í sér aukna 
fjölbreytni. Loks er krafa nefndarinnar að 
við útboðið og skáninguna verði hugað að 
því að stuðlað verði að aukinni samkeppni á 
fjármálamarkaði. Án þess að það sé nokkurs 
staðar skýrt hvernig skráning bankans á 
hlutabréfamarkað geti haft þau áhrif.10

Af eigin fé
Ljóst er að eini viðskiptabankinn sem ekki 
er í ríkiseigu og sá eini sem nú er skráður á 
hlutabréfamarkaði hefur aukið möguleika á 
arðgreiðslum til hluthafa með því að draga 
úr starfsemi sinni og þar með minnkað 
samkeppni á íslenskum fjármálamarkaði. 
Þannig hafa útlán ekki aukist hjá þeim eina 
banka, á meðan ríkisbankarnir tveir hafa 

Annar möguleiki 
væri að komið væri á 
fót frekari samkeppni, 
með því til dæmis að 
stofna nýjan banka, 
sem hefði það að 

markmiði að þjóna 
samfélaginu en ekki 

hluthöfum
aukið sín verulega. Þetta virðist gert til að 
minnka bankann og losa þannig um eigið 
fé til að greiða megi það til hluthafa líkt og 
Gylfi Magnússon gerir ágætlega grein fyrir 
í merkilegri grein um hópbælingu slæmra 
minninga.11

Erfitt er að sjá að skráning á hlutabréfa- 
markað, eins og nú er unnið að, leiði til 
frekari samkeppni, nema þá mögulega 
samkeppni um að greiða meiri arð til 
hluthafa með lækkun eigin fjár og með því 
að stunda minni bankastarfsemi. Samfé- 
lagsleg áhrif þess eru óljós, en mögulega 
stækkar þá eini hreinræktaði ríkisbankinn 
enn meira ef marka má nýlegar sögulegar 
talnaupplýsingar.

Annar möguleiki væri að komið væri á 
fót frekari samkeppni, með því til dæmis 
að stofna nýjan banka, sem hefði það að 
markmiði að þjóna samfélaginu en ekki hlut- 
höfum. Samfélagsbanki sem yrði stofnaður 
utan við hlutabréfamarkaðinn þyrfti ekki 
að greiða hluthöfum arð. Samfélagsbanki 
gæti þannig veitt viðskiptavinum sínum 
þjónustu fyrir lægri kostnað og stuðlað 
með því að bættri samkeppni, auk þess sem 
lánveitingar hans gætu nýst samfélaginu og 
aukið samkeppni þar um.

Af breytingum
Það er kominn tími til að endurhugsa og 
gera nýjan samfélagssáttmála tekur Dani 
Rodrik undir í Financial Times í vikunni.12 
En hann gerir sér jafnframt grein fyrir að 
það sé ekki þar með sagt að svo verði. Sér- 
staklega ef allt kemst í samt horf fljótlega. 
Þá minnkar þrýstingurinn á nauðsynlegar 
kerfisbreytingar. Lokaorð viðtalsins við hann 
eru: „Eins og Keynes gamli sagði, þá eru 
þeir sem marka stefnu samfélagsins þrælar 
úreldra hagfræðinga og við gætum því þurft 
að bíða í nokkra áratugi eftir samstöðu um 
hi na nauðsynlegu hugmyndafræðilegu 
endurskoðun“. Q

9 htips://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-1272.pdf
10 Eins og ég hef áður fjallað um í nýlegum greinum um sama efni: Vísbending, 5. feb. 2021, 5. tbl. 39. árg. og 22. jan. 2021, 3. tbl. 39. árg.
11 Gy.fiMagnússon, Stundin, 6. feb. 2021: https://stundin.is/grein/12792/hcpbaeling-slaemra-minninga-um-hid-un.frama-eigidfe-banka/
12 Financial Times 15. feb. 2021: We are in a chronic state of shortage of good jobs*https://on.ft.com/3tYuf5L
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