
Efni þessa heftis er af ýmsum toga. Í
forystugrein Birgis Ísleifs Gunnarssonar,
formanns bankastjórnar, er fjallað um mikla
útlánaaukningu að undanförnu, og bent á
tvær hættur í því sambandi. Annars vegar
stuðla aukin útlán að auknum viðskiptahalla
og hins vegar getur þessi þróun við nú-
verandi aðstæður leitt til þess að áhætta í
útlánum aukist. 

Á Norðurlöndum hefur aukin áhersla
verið lögð á undanförnum árum á stöðugt
verðlag sem meginmarkmið stefnunnar í
peningamálum. Um þetta má lesa í grein
Arnórs Sighvatssonar og Más Guðmunds-
sonar, „Peningastefnan á Norðurlöndum:
Rammi, vísbendingar og stjórntæki“. Þar
greina þeir eins og nafn greinarinnar gefur
til kynna frá þeirri umgjörð sem stjórn
peningamála býr við og frá þeim stjórn-
tækjum sem notuð eru í hverju landi fyrir
sig.

Í grein Þórhildar Hansdóttur Jetzek,
„Sparnaður á Íslandi“ er þeirri spurningu
varpað fram hvort afnám hafta á fjármagns-
markaði og aukið frelsi eigi þátt í minnk-
andi sparnaði þjóðarinnar á undanförnum
árum. Þórhildur fjallar um sparnað bæði í
sögulegu og alþjóðlegu samhengi og bendir
á leiðir sem huga mætti að til að auka sparn-
að landsmanna.

Ríkisfjármálin hafa að jafnaði haft lítil
áhrif á sveiflur í íslensku efnahagslífi. Þessa

ályktun má draga eftir lestur greinar Björns
R. Guðmundssonar og Gylfa Zoëga, „Fjár-
málastefna íslenskra stjórnvalda 1960-
1998“. Þeir komast að því að það eru fyrst
og fremst framboðsskellir sem valda hag-
sveiflum hér á landi. Skatttekjur hafa
sveiflujafnandi áhrif, en sértækar ríkisút-
gjaldaaðgerðir hafa magnað hagsveifluna.
Samantekið veldur þetta því að heildaráhrif
fjármálastefnunnar yfir hagsveifluna eru
lítil.

Skattbyrði kynslóðanna getur verið ólík,
eins og sýnt er fram á í greininni „Kyn-
slóðareikningar fyrir Ísland 1994 til 1996“
eftir Gylfa Magnússon, Hauk Benediktsson,
Mörtu G. Skúladóttur og Tryggva Þór
Herbertsson. Samkvæmt útreikningum
þeirra stefnir í að framtíðarkynslóðir á
Íslandi greiði hlutfallslega meira í skatta en
núlifandi kynslóðir. Til að jafna skattbyrð-
ina þyrfti að leggja aukna skatta á núlifandi
kynslóðir eða draga úr útgjöldum. Með-
höndlun eigna í útreikningunum gæti þó
breytt þessari niðurstöðu.

Heildarávinningur þjóðarinnar af stór-
iðju hér á landi er metinn um 18% af lands-
framleiðslu ársins 1997. Þetta kemur fram í
grein Páls Harðarsonar, „Mat á þjóðhags-
legum áhrifum stóriðju á Íslandi 1966-
1997“. Stóriðjan virðist þó ekki hafa jafnað
verulega sveiflur í útflutningi landsmanna.

Að lokum eru tvær greinar sem byggjast
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á erindum sem höfundar hafa flutt. Hin fyrri
fjallar um leikjafræði í hagfræði og er eftir
Gylfa Magnússon. Greinin lýsir þeim að-
ferðum sem beitt er í þessari grein hag-
fræðinnar. Síðasta greinin byggir á stuttu
erindi eftir Þorvald Gylfason og nefnist
„Hagstjórn og hagvaxtarhorfur við upphaf
nýrrar aldar“. Þar er fjallað um hagvaxtar-

fræði, og bent á þá þætti sem helst hafa áhrif
á hagvöxt, svo sem fjárfestingu, alþjóða-
viðskipti og menntun.

Áformað er að næsta tölublað af Fjár-
málatíðindum komi út um mitt ár 1999.
Skilafrestur á efni rennur út í maí. Hægt er
að nálgast efni ritsins á heimasíðu Seðla-
banka Íslands. 

Veffangið er: http://www.sedlabanki.is
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