
Greinar í þessu riti spanna vítt svið. Í þeim er
fjallað um atriði er hafa áhrif á hagvöxt, nýja
kosti í uppbyggingu og rekstri innviða, lífeyris-
mál, vinnumarkað á næstu öld, tekjudreifingu
fiskveiðistjórnunar og þjóðhagslegan sparnað.
Að venju er forystugrein bankastjóra birt í upp-
hafi ritsins og ræða formanns bankastjórnar á
ársfundi Seðlabanka Íslands í ár, en með nýrri
skipan á útgáfu rita á vegum Seðlabankans fær-
ast þau skrif bankastjórnar á nýjan vettvang árs-
fjórðungsrits.

Hvað ræður hagvexti þjóðríkja? Í grein Þor-
valdar Gylfasonar, „Náttúruauðlindir, útflutn-
ingur og Evrópa“ eru nefndir þrír lykilþættir
sem eru fjárfesting, útflutningur (milliríkjaversl-
un) og menntun. Af lestri greinarinnar mætti
draga þá ályktun að hagvöxtur hefði orðið meiri
hér á landi ef útflutningur, og þá einkum útflutn-
ingur á unnum varningi, hefði verið meiri, og
einnig ef menntun og sérhæfing Íslendinga hefði
verið meiri. Að vísu hafi mikil verðbólga og of
hátt raungengi einnig dregið úr útflutningi hér á
landi á síðustu áratugum. Nokkuð er fjallað um
samhengi menntunar og hagvaxtar, en svo virð-
ist sem útgjöld til fræðslumála, einkum á fram-
haldsskólastigi, mættu vera meiri hér á landi ef
tekið er mið af öðrum þjóðum. Væntanlega hef-
ur þokast í rétta átt hér á landi á liðnum árum og
áratugum með fjölgun framhaldsskóla. Aukin
menntun ætti að ýta undir hæfni vinnuafls og
sérhæfingu þess og stuðla að auknum utanríkis-
viðskiptum, og þar með talið auknum hlut full-
unninna afurða í útflutningi. Aukinn hlutur full-
vinnslu og minni frumframleiðsla eykur eins og
áður sagði útflutning og jafnframt hagvöxt, ef

greiningin reynist rétt. Með öðrum orðum: vægi
frumframleiðslu hefur verið of mikið í útflutn-
ingi landsmanna. Hvað sem öðru líður eru það
gömul sannindi og ný að viðskipti á grunni
þekkingar og sérhæfingar, frjáls verslun og sam-
keppni auka hagkvæmi, framfarir, hagvöxt og
velmegun.

Á svipaðan hátt og stjórnendur fyrirtækja
þurfa reglulega að huga að leiðum í rekstri sem
skila aukinni hagkvæmni og bættri afkomu
þurfa þeir sem stýra rekstri og þjónustu á vegum
hins opinbera að endurmeta reglulega starfsem-
ina með gæði og kostnað í huga. Í grein sinni
„Nýir kostir í uppbyggingu og rekstri innviða“
fjallar Þór Sigfússon um þessi mál. Það eru ekki
alltaf skörp skil á milli hinna ýmsu leiða sem
farnar eru í því að veita þegnum lands þjónustu.
Á milli hefðbundins einkareksturs og opinbers
reksturs eru til ýmis tilbrigði sem vert er að huga
að í þeirri viðleitni að fá sem mest fyrir þá fjár-
muni sem í starfsemina eru lagðir. Um þetta er
m.a. fjallað í greininni. Það eru oft engin einhlít
svör við spurningum sem varpað er fram í þessu
samhengi. Huga þarf m.a. að aga og áhættu; aga
t.d. í sambandi við svokallaðar utanbókhalds-
fjármögnunaraðferðir og áhættu sem fylgir fjár-
mögnun og starfsemi. Íslendingar hafa hugað að
þessum þáttum við opinberar framkvæmdir, og
mun svo vafalítið verða áfram. En varast ber
ýmsar hættur eins og höfundur bendir á.

Lífeyrismál hafa verið í deiglunni að undan-
förnu, m.a. vegna tilkomu nýrra lífeyrisreikn-
inga og söfnunarlíftrygginga, sem fjallað er um
í grein eftir Hauk C. Benediktsson, J. Michael
Orszag og Tryggva Þór Herbertsson, en frá 1.

Um efni þessa heftis
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janúar 1999 hafa innborganir á lífeyrisreikninga
verið undanþegnar tekjuskatti, þ.e. skattheimtan
frestast þar til að lífeyririnn er greiddur út. Þetta
er gert m.a. í því skyni að auka þjóðhagslegan
sparnað hér á landi og draga úr kostnaði við
almannatryggingakerfið. Fjölmargir sjóðir og
fyrirtæki bjóða þessa þjónustu og er niðurstaðan
sú að kostnaður við hina nýju lífeyrisreikninga
er mun lægri hér á landi en fram kom í sam-
bærilegri rannsókn í Bretlandi. Greinarhöfundar
segja að „a.m.k. á byrjunarstigi lífeyrisreikning-
anna“ sé gjaldtaka afar lítil hér á landi. Í fram-
haldi af því má spyrja hvort gjaldtakan sé óeðli-
lega lítil og hvort líklegt sé að hún eigi eftir að
hækka. Höfundar telja slíkt ekki ólíklegt og jafn-
framt að fyrirtækjum sem nú bjóða lífeyris-
reikninga muni fækka.

Hvernig kemur vinnumarkaður til með að
líta út þegar líður fram á næstu öld? Ingi Rúnar
Eðvarðsson glímir m.a. við þessa spurningu í
grein sinni „Öldrun Íslendinga, stjórnun fyrir-
tækja og vinnumarkaður 21. aldar“. Er eitthvað
sem við sjáum fyrir og gætum brugðist strax
við? Eldra fólki kemur til með að fjölga meira en
hinum ungu. Sem hlutfall af heildarmannfjölda
verður fjöldi 65 ára og eldri tæplega 20% árið
2030 ef svo fer sem horfir, en var tæplega 10%
árið 1980, og aðeins 7% árið 1920. Fólk hættir
fyrr að vinna og þarfir fyrir lífeyrisgreiðslur
koma væntanlega til með að aukast. Aukið at-
vinnuleysi og vaxandi samkeppni um störf hefur
að undanförnu leitt til þess að atvinnuþátttaka
eldra fólks hefur minnkað. Afleiðingar þessa
gætu orðið ýmsar og e.t.v. mótsagnakenndar.
Þeir atvinnurekendur sem treyst hafa á ungt
vinnuafl og hafa greitt lág laun gætu í framtíð-
inni orðið að búa við þrengri hag. Hærri meðal-
aldur fólks á vinnualdri gæti leitt til þess að
framleiðsla á mann minnkar. Stjórnendur fyrir-
tækja gætu brugðist við þessu með því að lokka
til sín ungt fólk, út úr skólakerfinu. Til að bregð-
ast við þessu gæti þurft að hækka eftirlaunaaldur
og grípa til annarra úrræða, eins og kemur fram
í greininni. Minna framboð af vinnuafli um tíma
og aukin samkeppni um starfsfólk gæti aukið
launakostnað. Allt eru þetta vangaveltur um
framtíðina, en þær byggja þó á þekkingu á hinu

liðna og skynsamlegri ágiskun um það hvert þeir
straumar og hræringar sem við sjáum á vinnu-
markaði í dag munu leiða okkur. Til að bregðast
við í tíma má álykta út frá grein Inga Rúnars að
best sé að tryggja sem besta hæfni vinnuaflsins
með ákveðinni grunnmenntun, sérmenntun og
endurmenntun. Þetta ætti að vera keppikefli
bæði fyrirtækja, stofnana, ríkis og sveitarfélaga
- og einstaklinga. Í greininni kemur fram hvaða
menntun gæti komið að góðum notum í fram-
tíðinni. 

Í greininni „Fiskveiðistjórnun og tekjudreif-
ing“, sem Markús Möller ritar, er byrjað á því að
greina frá tveimur úrlausnarefnum er varða fisk-
veiðar. Í fyrsta lagi þurfi að skapa eins mikil
verðmæti og hægt er í sjávarútvegi og í öðru lagi
þurfi að ákveða hvernig verja eigi afrakstrinum
af fiskistofnunum og veiðunum. Hið síðara teng-
ist meðal annars fyrirkomulagi á eignarhaldi á
veiðiheimildum. Höfundur segir flesta þeirrar
skoðunar að þjóðin eigi öll að njóta arðsins af
fiskistofnunum. Deilan um fiskveiðistjórnun
snúist m.a. um það hvort núverandi einstaklings-
eignarhald sjái um að dreifa afrakstrinum þannig
að hann komi öllum landsmönnum til góða.
Höfundur ætlar að taka það að sér að „þræla arð-
dreifingarumræðunni gegnum nálarauga
knapprar greiningar“ með því að nota jafnvægis-
líkan sem er einföldun á raunverulegum og
flóknari aðstæðum. Niðurstaða greinarhöfundar
er sú, út frá líkaninu, að það verði verðmæta-
aukning við að binda áður óheftar fiskveiðar
framseljanlegum veiðiheimildum, en ábatinn
fari allur til þeirra sem eignast heimildirnar.
Höfundur segir út frá þessu að það sé „í hæsta
máta óvarlegt að ætla að sú hagræðing sem
framseljanlegur kvóti stuðlar að í sjávarútvegi,
skili sér til almennings í bættum lífskjörum til
lengri tíma litið“.

Þjóðin þykir eyða um efni fram um þessar
mundir, spara of lítið og safna skuldum. Bjarni
Bragi Jónsson hefur talsverða yfirsýn yfir þróun
efnahagsmála síðustu áratuga. Þess vegna hlýtur
það að vekja athygli þegar hann virðist efast á
vissan hátt um að samdráttur í þjóðhagssparnaði
sé jafnmikill, eða jafnskaðlegur, og oft hefur
verið haldið fram að undanförnu. Í það minnsta



beri að skoða hugtök, skilgreiningar og þróun
þjóðhagsstærða í nýju ljósi. Þar skiptir jákvæð
raunávöxtun verulegu máli, eins og lesa má í
grein Bjarna, „Ráðgáta þjóðhagslegs sparn-
aðar“. Önnur atriði sem Bjarni tekur til umfjöll-
unar eru kaup á einkabílum, sem í hefðbundnu
uppgjöri eru utan þjóðhagssparnaðar, og mennt-
un, en fjárfesting í menntun skilar sér væntan-
lega í auknum gæðum af einhverju tagi síðar.
Höfundur varpar fram þeirri spurningu hvort
sparnaðurinn sé þrátt fyrir allt ekki nálægt því að

vera fullnægjandi, ef litið er á málið í ljósi þeirra
atriða sem hann dregur inn í umræðuna.

Sem fyrr hafa margir lagt hönd á plóginn við
útgáfu Fjármálatíðinda. Hér skal sérstaklega
getið þess hóps ritdómenda sem lesið hefur
greinar og komið með ábendingar um úrbætur.
Þetta er hinn ósýnilegi gæðakröfuhópur sem rit
af þessu tagi getur ekki verið án.

Stefán Jóhann Stefánsson
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