
Um efni þessa heftis  

 
Fjármálatíðindi koma út tvisvar á ári, og nú 
kemur síðara hefti ársins 1997 fyrir augu 
lesenda. Hér eru greinar af ýmsum toga 
eins og áður. Fremst er inngangsgrein 
rituð af Birgi Ísl. Gunnarssyni formanni 
bankastjórnar Seðlabanka Íslands. Þar er 
að þessu sinni fjallað um miklar breytingar 
á fjármagnsmarkaði hér á landi í byrjun 
ársins 1998, en þá voru viðskiptabankar 
ríkisins gerðir að hlutafélögum og 
sömuleiðis stofnað hlutafélag í eigu 
ríkisins, Fjárfestingarbanki atvinnulífsins 
hf., á grunni nokkurra fjárfestingar-
lánasjóða. Gera má ráð fyrir að hlutafé í 
þessum bönkum verði selt á næstunni. 

Í greininni ,,Peningastefna á Íslandi á 10. 
áratugnum" er greinargott yfirlit yfir ýmsa 
þætti peningamála síðustu áratugina. Þar 
fjalla Már Guðmundsson aðalhagfræðingur 
Seðlabanka Íslands og Yngvi Örn 
Kristinsson framkvæmdastjóri peninga-
málasviðs bankans um það hvernig sú 
stefna við stjórn peningamála er miðaði að 
stöðugleika í efnahagsmálum og lítilli 
verðbólgu varð ráðandi hér á landi á 
síðustu árum, þrátt fyrir það að 
framleiðslan byggi við skilyrði sem hefðu 
tilhneigingu til að valda nokkrum sveiflum. 
Fram kemur að aukin gengisfesta hafi 
gegnt lykilhlutverki í því að ná verð-
bólgunni niður á svipað stig og í 
viðskiptalöndum Íslands. Þá er í greininni 
lýst hvernig umbætur á fjármálasviðinu 
með opnun markaða og afnámi ýmissa 
viðskiptahafta hafi á síðustu tveimur 
áratugum gjörbreytt umgjörð 
peningastefnunnar og kallað á aðlögun 
stjórntækja hennar.  

Í stuttri grein um peningaeftirspurn á 
Íslandi fjallar Tómas Hansson um 
samband smásöluverslunar og peninga-
magns (M1), og í því skyni rannsakar hann 
árstíðasveiflur beggja stærða. Niðurstaðan 
er sú að smásöluverslun reynist best til 
skýringar á peningaeftirspurn, en 
breytingar peningamagns og smásölu-
verslunar eru ekki samstíga á haustin og 
því er ekki um tölfræðilega marktæka 
niðurstöðu að ræða.  

Björgvin Sighvatsson fjallar í grein sinni 
,,Stjórnvöld á krossgötum" um ýmsar 
hliðar á opinberum rekstri, m.a. um aukin 
umsvif hins opinbera, hallarekstur og 

skuldasöfnun. Höfundur bendir á að það 
sé ekkert sjálfgefið að velferð aukist í takt 
við opinber útgjöld, en kemst að þeirri 
niðurstöðu að velferð hér á landi virðist 
tiltölulega góð miðað við umfang opinberra 
umsvifa. Vitnað er til upplýsinga sem 
benda til þess að hinir tekjuhærri í 
þjóðfélaginu hagnist meira á opinberum 
útgjöldum en hinir tekjulægri. Upplýsingar 
af þessu tagi hljóta að vera umhugsunar-
efni fyrir þá sem telja það vera eitt af 
markmiðum opinberrar starfsemi að jafna 
kjör þegnanna. Í lokin nefnir höfundur 
ýmsar hugmyndir um lægri útgjöld og 
samdrátt í rekstri hins opinbera. 

Greinin ,,Efnahagslegt sjálfstæði 
Íslendinga" er erindi sem Jóhannes Nordal 
fyrrverandi bankastjóri Seðlabanka Íslands 
flutti á Söguþingi í Reykjavík á árinu 1997. 
Í greininni er minnst á það tímabil er Ísland 
var í myntbandalagi við önnur Norðurlönd. 
Þá lýsir hún m.a. tvennum mistökum sem 
gerð voru í gengis- og peningamálum 
þjóðarinnar á árunum fyrir og í kringum 
1930, er gengi íslensku krónunnar var fest 
gagnvart pundi í 14 ár og seðlabanka-
starfsemin varð áfram í höndum eins af 
viðskiptabönkunum í stað þess að hún 
væri færð undir nýjan þjóðbanka. Í 
greininni er einnig komið inn á aðdraganda 
haftastefnunnar svokölluðu, sem var við 
lýði frá 1931 fram á sjöunda áratug 
aldarinnar. 

Í grein sinni ,,Búvernd: Er ekkert að rofa 
til?" fjallar Þorvaldur Gylfason prófessor 
um landbúnaðarstefnuna í Evrópu, sem 
hann segir vera bæði fjárhagslega og 
stjórnarfarslega byrði á Evrópu-
sambandinu. Greinin er samhljóða erindi 
sem höfundur flutti á þingmannafundi 
EFTA í lok október 1997. Hann vitnar til 
athugana sem sýna að mjög stór hluti 
bústyrkja í svokölluðum iðnríkjum hafni hjá 
tiltölulega litlum hluta af bændum, og þá 
hjá hinum efnameiri. Jafnframt greinir 
hann frá athyglisverðum útreikningum á 
kostnaði vegna stuðnings hins opinbera 
við bændur, m.a. á Íslandi. Þá bendir hann 
á að verðbjögun sem landbúnaðar-
stefnunni fylgi, geti haft í för með sér 
ýmislegt óhagræði. Í lokin fjallar höfundur 
um fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. 



Þá er birt efni úr einu af höfuðritum 
hagfræðinnar í gegnum aldirnar, Auðlegð 
þjóðanna eftir Adam Smith. Birtur er fyrsti 
og annar kafli fyrstu bókar ritsins, en þeir 
fjalla um verkaskiptingu og orsök hennar. 
Þetta mikla verk kom út á íslensku árið 
1997 í ágætri þýðingu Þorbergs Þórs-
sonar. Þessar fyrstu síður ritsins, og 
raunar verkið í heild, eiga enn fullt erindi í 
umræðu um efnahagsmál; þar er fjallað 
um einn af grundvallarþáttum nútíma 
hagkerfis, verkaskiptinguna, á einkar 
aðgengilegan og upplýsandi hátt, og 
verður ekki annað séð en að þýðandanum 
hafi tekist vel að koma efninu til skila. 

 


