
Í þessu riti getur að líta greinar um mikilvæg
viðfangsefni hagstjórnar á Íslandi. Fjallað er um
raungengi gjaldmiðla frá ýmsum hliðum, um
orsakir hagsveiflna og mismunandi hagsældar
þjóða, um uppboð á veiðiheimildum og getu
Íslendinga til að fjárfesta í stóriðju. 

Hvað er jafnvægisraungengi? Víkur raun-
gengi krónunnar verulega frá langtímajafnvægi?
Um þetta fjallar Arnór Sighvatsson í grein sinni,
„Jafnvægisraungengi krónunnar“. Svörin eru
ekki einhlít, því að skilningur fræðimanna á því
hvað í hugtakinu jafnvægisraungengi felst er
ólíkur og aðferðir við að meta jafnvægisraun-
gengi eru í besta falli háðar mikilli skekkju. Af
lestri greinarinnar að dæma er ekki hægt að full-
yrða að núverandi raungengi íslensku krónunnar
sé of hátt eða of lágt. Það er nálægt meðaltali
undanfarinna áratuga. Ein viðmiðun gefur til
kynna að árið 1987 hafi gengið verið of hátt. Í
kafla 2.1. kemur fram að núverandi vandi, með
mikinn viðskiptahalla og undirliggjandi verð-
bólguhættu, er ekki auðleystur. Jafnvel þótt
raungengi væri yfir langtímajafnvægisgildi gæti
verið nauðsynlegt að beita aðhaldi í peningamál-
um sem hefði það í för með sér að til skamms
tíma fjarlægðist raungengið jafnvægisstöðu sína
enn meira. Tilraunir til að lækka gengi krónunn-
ar við aðstæður eins og hér voru í byrjun ársins
2000 myndu að mati höfundar leiða til skjót-
virkra víxláhrifa launa og verðlags.

Hvaða erindi á grein um hollenska veiki í
Fjármálatíðindi? Svarið er það að hollenska
veikin er efnahagslegt vandamál sem stafar af
því að raungengi gjaldmiðils hækkar vegna hag-
nýtingar nýrra náttúruauðlinda jafnframt því

sem útflutningur annarra greina dregst saman.
Höfundarnir, Gylfi Zoëga, Marta Skúladóttir og
Tryggvi Þór Herbertsson, fjalla um hið íslenska
afbrigði hollensku veikinnar, sem felst m.a. í því
að samband iðnaðarframleiðslu og útfluttra
sjávarafurða er neikvætt þegar litið er til lengri
tíma. Aukin framleiðsla sjávarafurða getur vald-
ið almennri launahækkun, ekki aðeins í sjávar-
útvegi, með þeim afleiðingum að framleiðsla,
fjárfesting og atvinna í öðrum greinum minnkar.
Sveiflur í sjávarútvegi hafa haft áhrif á aðrar
greinar atvinnulífsins í gegnum vinnumarkaðinn
og verðmæti útfluttra sjávarafurða hefur ráðið
miklu um raungengi íslensku krónunnar. 

Hverjar hafa verið orsakir hagsveiflna á Ís-
landi? Um það fjallar Ágúst A. Eiríksson í grein
sinni, „Orsakir hagsveiflna á Íslandi 1960-
1997“. Sú niðurstaða hans að breytingar á verð-
mæti útflutningsafurða, einkum sjávarafurða,
hafa verið helsti orsakavaldur hagsveiflna hér á
landi kemur ekki á óvart. Í grein hans kemur
fram að gengisfellingar og breytingar á peninga-
magni hafi mildað ýmsa afturkippi sem hagkerf-
ið varð fyrir. Í ljósi umræðunnar um stöðu Ís-
lands gagnvart Evrópu ættu menn að staldra við
nokkur atriði. Þannig segir Ágúst að niðurstöður
hans gefi til kynna að aðild að myntbandalagi,
eða fasttenging krónunnar við evruna, myndi að
líkindum auka sveiflur í landsframleiðslu þar
sem peningamálastefnan gæti ekki brugðist við
ýmsum áföllum. Aðildin myndi án efa auka
verðlagsstöðugleika, en spurningin sé hvort Ís-
lendingar vilji greiða fyrir aukinn verðlagsstöð-
ugleika með auknum sveiflum í landsfram-
leiðslu og atvinnuleysi. 

Um efni þessa heftis
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Hver er skýringin á því að hagsæld þjóða er
mjög misjöfn þótt landgæði séu með líkum
hætti? Um þetta fjallar Þorvaldur Gylfason í
grein sinni „Að vaxa í sundur“. Helstu ástæður
þess að sum lönd ná lengra á hagvaxtarbrautinni
en önnur eru þær að þau leggja meiri áherslu á
arðbæra fjárfestingu, viðskiptafrelsi og mennt-
un. Það sem dregur úr hagvexti er mjög óstöðugt
verðlag, áætlunarbúskapur, áhersla á einhæfa
frumframleiðslu til útflutnings og mikil opinber
útgjöld, einkum til hermála. 

Aðferð við stjórnun fiskveiða er viðfangs-
efni sem margir hagfræðingar hafa glímt við á
undanförnum árum. Jón Steinsson fjallar í grein
sinni um uppboð á veiðiheimildum og nefnir
nokkra kosti sem hann telur vera við þá leið.
Samkvæmt niðurstöðum hans leysa uppboð ým-
is vandamál sem núverandi kerfi fylgir. Þannig
komi uppboð í veg fyrir óréttláta úthlutun kvóta,
þau eyði óvissu um eignarrétt og auki hag-
kvæmni kvótamarkaðar (komi t.d. í veg fyrir að
markaðsverð aflaheimilda verði hærra en mark-
aðsverð fyrirtækjanna sem nýta aflann). Upp-
boðsleiðin hefur ekki hlotið hljómgrunn meðal
allra. Höfundur telur sig þó benda á leiðir til að
koma í veg fyrir ýmis vandamál sem nefnd hafa
verið. Þannig sé eðlilegt að hafa tiltölulega lang-
an aðlögunartíma og langan leigutíma veiði-
heimilda til að draga úr óvissu og sveiflum bæði
hjá fyrirtækjum og hinu opinbera. Eins geti ver-
ið eðlilegt að veita smábátum forkaupsrétt sam-
kvæmt sérstökum reglum og reyndar megi einn-
ig hugsa sér að veita byggðum forkaupsrétt að
ákveðnum hluta. Heimildir sem keyptar yrðu
með forkaupsrétti yrðu ekki framseljanlegar fyrr
en að nokkrum árum liðnum, en að öðru leyti
yrði framsal frjálst. Hér má benda á að í grein-
inni er almennur kafli um uppboðshagfræði sem
getur verið áhugaverður fyrir þá sem vilja kynna
sér umræður um uppboðshagfræði. Gildir þá
einu hvort rætt er um uppboð á aflaheimildum
eða heimildum til að nýta tiltekna tíðni á fjar-
skiptarásum.

Hafa Íslendingar bolmagn til beinnar þátt-
töku í stóriðju á Íslandi? Um þetta fjallar Þórður

Friðjónsson í grein sem er samhljóða erindi sem
hann flutti fyrir nokkru. Höfundur svarar þessari
spurningu játandi, þar sem Íslendingar hafi bæði
getu og kunnáttu til beinnar þátttöku. Auk þess
mæli ýmislegt með því að nýtt stóriðjuver verði
að meirihluta í eigu Íslendinga, því að þannig
verði best hægt að tryggja áhrif þeirra og hags-
muni. Fjármagnsmarkaður á Íslandi ætti hæg-
lega að ráða við fjárfestingu af þessu tagi. Aðal-
atriðið sé að arðsemin verði viðunandi. Vissu-
lega megi búast við að viðskiptahalli mundi auk-
ast og þar með erlendar skuldir, en aðeins á
meðan á byggingartíma stæði, því að eftir það
færi nýtt álver að skila sínu til þjóðarbúsins og
þar með til niðurgreiðslu á skuldum. Auk þessa
kemur fram hjá höfundi að áliðnaðurinn hafi
verið og verði í framtíðinni einn af höfuðstólp-
um útflutningsiðnaðar á Íslandi, hann sé sem
slíkur nauðsynlegur og valdi ekki miklum
sveiflum í íslenskum þjóðarbúskap.

Eins og lesendur hafa eflaust tekið eftir hefur
að undanförnu orðið nokkur breyting á ritum
Seðlabanka Íslands. Hagtölur mánaðarins koma
ekki lengur út og ekki heldur Economic Statis-
tics. Í stað þeirra kemur ársfjórðungsritið
Peningamál og ensk útgáfa þess, Monetary
Bulletin. Leiðarar bankastjórnar, sem áður birt-
ust í Fjármálatíðindum, birtast nú í Peninga-
málum. Jafnframt eru þar ítarlegri greinar en
áður birtust í Hagtölum, greinar sem áður hefðu
jafnvel átt erindi í Fjármálatíðindi. Að auki er æ
meiri áhersla lögð á að birta ýmiss konar efni á
vef Seðlabankans. Við þetta breytast aðstæður
fyrir ritið. Annar ritstjóranna, undirritaður, snýr
sér í auknum mæli að öðrum verkum, en skipuð
hefur verið ritnefnd fimm manna til að halda
áfram útgáfu ritsins og huga að framtíðarráð-
stöfunum fyrir það. Birgir Ísl. Gunnarsson, for-
maður bankastjórnar, verður áfram ritstjóri. Ég
vil því nota þetta tækifæri og þakka öllum þeim
sem hafa starfað með mér að útgáfu Fjármála-
tíðindaundanfarin 5 ár.
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