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• Útdráttur  
Megin tilgangur þessa verkefnis er að leggja mat á þær leiðir sem eru í boði fyrir Ísland við 

upptöku evru. Helstu kostir og gallar hverjar leiðar fyrir sig eru metnir ásamt því að skoða 

hvaða afleiðingar það hefur fyrir Íslenska hagkerfið að taka upp evru sem lögeyri. Fjallað er 

um helsta markmið núverandi peningastefnu Seðlabanka Íslands, verðbólgumarkmiðið sem 

sett var fram árið 2001 og er sýnt svart á hvítu árangur stefnunnar á undanförnum árum. 

Gengissveiflur íslensku krónunnar jukust mikið við flotsetningu, en verð hennar ræðst 

eingöngu á gjaldeyrismarkaði. Mikið flöktandi gengi kemur sér mjög illa fyrir fyrirtæki sem 

starfa á milliríkjamarkaði. 

 

Alþingi Íslands hefur ákveðið að hefja viðræður um aðild að Evrópusambandinu. Ætla má að 

ef Ísland fær inngöngu munu hefjast viðræður um aðild að Myntbandalagi Evrópu í kjölfarið. 

Evran ekki fylgir ekki beint í kjölfarið heldur mun aðlögunarferlið ERM II fara í gang. Í 

aðlögunarferlinu þarf Ísland að uppfylla skilyrði ERM II samfleytt í tvö ár áður en landið 

gengur formlega í myntbandalagið. 

 

Við hrunið á Íslandi missti krónan allan trúverðugleika og tekur það mjög langan tím, 

fyrirhöfn og fjármagn að vinna hann til baka. Ísland er aðili að Evrópska Efnahagssvæðinu, í 

því felst að landið er aðili að innra markaði Evrópu, við upptöku evru mun það hafa í för með 

sér fullkomna aðild að innra markaði Evrópu sem felur í sér stóraukin viðskipti án allrar 

gengisáhættu. Ef aðildarviðræðurnar ganga ekki mun ísland þurfa að beyta öðrum leiðum við 

upptöku evru. 
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1.0 Inngangur 
 
Óhætt er að segja að þjóðfélgasumræðan hafi að undanförnu fjallað aðallega um efnahagsmál 

þjóðarinnar í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi. Og velta margir því fyrir sér hvort núverandi 

fyrikomulag sé það ákjósanlegasta til þess að komast uppúr þessum vanda. Þann 16.júlí var 

samþykkt á Alþingi Íslands að ganga í aðildarviðræður við Evrópusambandið1.  

 

Í þessari ritgerð verða skoðaðir valmöguleikar á gengisstefnum og reynt að finna 

hagkvæmustu gengisstefnu fyrir Ísland við upptöku evru. Til þess að fá svör við þessari 

spurningu verður einungis stuðst við viðskipta- og hagfræðilegar lausnir en ekki farið út í 

pólitíska- eða lögfræðilega þætti. 

 

Uppbygging ritgerðarinnar er eftirfarandi; annar kafli byrjar á sögulegu yfirliti peningamála á 

Íslandi, skoðuð verður núverandi peningastefna seðlabankans og árangur Seðlabanka Íslands 

að viðhalda sínu aðalmarkmiði, verðbólgumarkmiðinu. Í lok kaflans er skoðuð gengisþróun 

krónunar undanfarin ár. Í þriðja kafla er ítarleg umfjöllun um evruna og umfjöllun um 

fyrirkomulag aðildarumsókna að evrópusambandinu. Í fjórða kafla eru skoðaðar þær leiðir 

sem hægt er að fara við upptöku á evru og kostir þeirra og gallar metnir ásamt dæmum um 

einhliða upptöku evru í Svartfjallalandi annarsvegar og einhliða upptöku dollars í el Salvador 

hinsvegar. Í lok kaflans eru dregin saman kostir og gallar við upptöku á evru á Íslandi. Næst 

er fjallað um kenningar Robert Mundell um hagkvæm myntsvæði og skoðað hvort að Ísland 

uppfylli skilyrði þau skilyrði. Að lokum er niðurstaða dregin fram.  

  

                                                           
1
Pressan  http://www.pressan.is/Vidskipti/Lesavidskiptafrettir/timamot-i-sogu-thjodarinnar-island-fer-i-

adildarvidraedur-vid-esb---33-sogdu-ja 
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2.0 Sögulegt yfirlit peningamála á Íslandi 
Fyrsti gjaldmiðillinn sem Íslendingar notuðust við að einhverju leiti voru svokallaðir 

kúrantseðlar sem gefnir voru út af Kurantbanken í Kaupmannahöfn frá árinu 1737 en varð 

ekki löggildur gjaldmiðill í viðskiptum á Íslandi fyrr en árið 1778. Seðlarnir sem notaðir voru 

á Íslandi voru frábrugðnir þeim sem notaðir voru í Danmörku að því leiti að prentaður var 

íslenskur texti á bakhlið þeirra. Þar kom fram að gjaldmiðillinn væri einnig gjaldgengur á 

Íslandi. Bakhliðin á þeim seðlum sem notaðir voru í Danmörku var auð. Á þessum tíma var 

ekki mikil þörf fyrir virkan gjaldmiðil á Íslandi því einokunarverslun var enn við líði og flestir 

notuðust við vöruskipti. Árið 1820 voru Kúrantseðlarnir innkallaðir í kjölfar gengishruns sem 

varð í Danmörku 1813. Eftir að verslunarfrelsi á Íslandi jókst á nítjándu öld varð þörfin meiri 

fyrir peninga í viðskiptum, notuðust þá Íslendingar helst við danska eða enska mynt2. 

Í kjölfar þess að Danmörk gekk í myntbandalag Norðurlanda (Skandinavisk Montunion) 

ásamt Noregi og Svíþjóð árið 1873 varð Danska krónan gjaldmiðill á Íslandi. Norrænu 

myntirnar voru á svokölluðum gullfæti. Gullfóturinn var það kallað þegar gjaldmiðlar flestra 

ríkja voru tengdir virði gulls á heimsmarkaði.3 Með því að Danmörk gekk í myntbandalagið 

urðu fjármagnshreyfingar milli Íslands og Danmerkur með öllu óheftar. Fjármálakerfi Íslands 

var mjög vanþróað á þessum tíma og til að mynda voru einungis fimm sparisjóðir starfandi á 

landinu og voru þeir einu fjármálastofnanir landsins4.  

Árið 1886 var Landsbankinn stofnaður og í kjölfarið litu fyrstu peningaseðlarnir sem 

prentaðir voru á Íslandi dagsins ljós. Árið 1904 fluttist seðlaprentun til Íslandsbanka sem tók 

til starfa það ár. Íslandsbanki sá um seðlaprentunina næstu 23 árin. Landsbankinn tók svo 

aftur við kyndlinum af Íslandsbanka árið 1927 þegar sérstök seðlabankadeild var opnuð hjá 

Landsbankanum. Landssjóður, forveri ríkissjóðs ábyrgðist að gengi íslensku krónunnar 

héldist jafnt á við þá dönsku frá því Landsbankinn hóf prentun seðla í fyrra skiptið til 1925 

þegar íslensk myntlög voru sett, sem tóku við að dönsku myntlögunum5. 

  

                                                           
2
 Már Guðmundsson (2004) 

3
 Eiríkur Bergmann og Jón Þór (2008) bls.20 

4
 Már Guðmundsson (2004) 

5
 Eiríkur Bergmann og Jón Þór (2008) bls 23-24 
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Árið 1922 var krónan sett á flot. Íslenska krónan flaut sjálfstætt til ársins 1925 þegar hún var 

fest gagnvart breska pundinu. Krónan var föst við gengi Breska pundsins til vors 1939 en þá 

var gengi krónunnar fellt um 18%. Frá vori 1939 til ársloka 1973 var krónan fest við gengi 

Bandaríkjadals. Seðlabankastarfssemi Landsbankans jókst jafnt og þétt til ársins 1957 en þá 

var bankanum skipt í tvær sjálfstæðar einingar, seðlabanka annarsvegar og viðskiptabanka 

hinsvegar. Árið 1961 var Seðlabanki Íslands formlega stofnaður. Krónunni var haldið nánast á 

floti þó að flotinu hafi verið stýrt af stjórnvöldum frá háverðbólguárunum 1974-1983. Árið 

1983 tóku við tilraunir til að nota að minnsta kosti tímabundna gengisfestu til að draga úr 

verðbólgu sem var þá að fara úr böndunum. Farið var í margvíslegar aðgerðir til þess að koma 

verðbólgunni á svipað stig og í viðskiptalöndunum, og náðist það í upphafi tíundaáratugarins, 

stóran þátt í því var ákvörðun um að festa gengið í lok 1989 á raunhæfu gengi. Um miðjan 

tíunda áratuginn var hömlum á fjármagnshreyfingar aflétt, í kjölfarið reyndist erfiðara að 

halda gengi stöðugu og gat sú stefna auðveldlega stangast á við markmið um verðstöðugleika. 

Sveigjaleiki í gengismálum jókst smám saman til að ná verðstöðugleikanum aftur og loks var 

gengi krónunnar sett á flot í mars árið 2001. Seðlabanka Íslands var þá sett 

verðbólgumarkmið og honum veitt fullt sjálfstæði til að beita tækjum sínum til að ná þeim.6  

 
  

                                                           
6
 Már Guðmundsson (2004) 
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2.1 Núverandi peningastefna Seðlabanka Íslands 
Í sameiginlegri yfirlýsingu ríkisstjórnar Íslands og Seðlabanka Íslands þann 27. mars 2001 var 

tekið upp formlegt verðbólgumarkmið. Í þessu markmiði felst að:  

„Seðlabankinn stefnir að því að árleg verðbólga, reiknuð sem hækkun vísitölu neysluverðs á 

12 mánuðum, verði að jafnaði sem næst 2,5%. 

Víki verðbólga meira en 1,5 prósentu frá settu marki ber bankanum að gera ríkisstjórninni 

grein fyrri ástæðu fráviksins, hvernig bankinn hyggst bregðast við og hvenær hann telur að 

verðbólgumarkmiðinu verði náð að nýju. Greinagerðina skal birta opinverlega. 

Seðlabankinn gerir verðbólguspár þar sem spáð er þrjú ár fram í tímann. Spárnar eru birtar í 

riti bankans Peningamálum. Þar kemur einnig fram mat bankans á helstu óvissu þáttum 

tengdum spánni. Jafnframt gerir bankinn grein fyrir mati sínu á stöðum og horfum í 

efnahagsmálum. 

Peningastefnan miðar að því að halda verðlagi stöðugu og því verður henni ekki beitt til þess 

að ná öðrum efnahagslegum markmiðum, svo sem jöfnuði í viðskiptum við útlönd eða mikilli 

atvinnu, nema að því marki sem slíkt samrýmist verðbólgu markmiði bankans.“7 

Þó að jafnaði sé stefnt að 2,5% verðbólgu á ári hefur peningastefna Seðlabankans ákveðið 

svigrúm, þar sem óraunhæft er að gera ráð fyrir að Seðlabankinn hafi svo fullkomna strjórn á 

verðbólgu að hann geti öllum stundum haldið henni í 2,5%. Þess vegna er ±1,5% þolmörkum 

fyrir verðbólgumarkmiðið, verðbólgumarkmið Seðlabankans er því 1-4% með þolmörkum. 

Neðrimörkin eru nauðsynleg til þess að  koma í veg fyrir verðhjöðnun.8 

 

  

                                                           
7
 Seðlabankinn (2009)  

8
 Seðlabankinn sótt þann 9.ágúst 2009 http://www.cb.is/?PageID=13&NewsID=185 
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2.2 Helstu stjórntæki peningastefnunar 
Seðlabankinn framfylgir peningastefnunni með því að stýra vöxtum á peningamarkaði með 

ákvörðun nafnvaxta veðlána til lánastofnana sem síðan hafa áhrif á aðra vexti. Vextir á 

peningamarkaði hafa mikil áhrif á gjaldeyrisstrauma og þar með á gengi krónunnar og þar af 

leiðandi lengdar á innlenda eftirspurn.   

Lánastofnanir geyma óráðstafað eigið fé á viðskiptareikningum hjá Seðlabankanum. 

Reikningarnir eru uppgjörsreikningar vegna greiðslujöfnunar milli innlánsstofnanna og 

millibankaviðskipta, vextir reikninganna mynda gólf fyrir daglánavexti á millibankamarkaði. 

Seðlabankinn veitir lánastofnunum daglán að þeirra beiðni, vextir af daglánum mynda þak 

yfir daglánavexti á millibankamarkaði. Helsta stjórntæki seðlabankans eru lán gegn veði. 

Vikulega eru haldin uppboð á sjö daga samningum. Lánastofnanir þurfa að leggja fram hæf 

verðbréf fyrir lánunum sem nánar er lýst í reglum Seðlabankans. Vextir á lánum gegn veði eru 

stýrivextir bankans. 

Bindiskylda er lögð á þær lánastofnanir sem eru ekki háðar framlögum í fjárlögum í rekstri 

sínum. Bindiskyldan miðast við bindigrunn sem samanstendur af innistæðum, útgefnum 

skuldabréfum og peningamarkaðsbréfum. Bindihlutfallið er 2 prósent af þeim hluta grunni 

sem bundinn er í tvö ár eða skemur.  

Inngrip á gjaldeyrismarkaði er aðeins beitt ef Seðlabankinn telur það nauðsynlegt til þess að 

stuðla að verðbólgumarkmiði sínu eða hann telji að gengissveiflur geti teflt stöðuleika 

fjármálakerfisins í tvísýnu. 9 

  

                                                           
9
 Seðlabanki Íslands (2009)  



7 
 

2.3 Hafa verðbólgumarkmiðin verið uppfyllt? 
Tafla 1.1 

Eins og áður segir er stefna Seðlabankans að halda verðbólgu á milli ára sem næst 2,5%. 

yfirlýsing seðlabankans og ríkistjórnar Íslands var gefin út í lok mars 2001. Í byrjun apríl 

sama ár stóð vísitalan í 206,5 stigum en ári seinna var vísitala neysluverðs komin í 221,9 stig 

og hafði því hækkað um 7,5% á því ári sem verðbólgumarkmiðið var sett fram. Vísitalan 

hækkaði um 2,2% á ári á næstu tveimur árum þar á eftir og stóð hún í 232 í apríl 2004. Á 

árunum 2005 til 2007 hækkaði vísitalan að meðaltali um 5% og stóð vísitalan í 268,7 í apríl 

2007. Síðustu tvö árin hefur vísitalan hækkað um tæplega 12% á ári og stóð vísitalan í 336,0 í 

apríl 2009. 

Í stuttu máli þá hefur verðbólgumarkmiðið staðist í tvö ár frá árinu 2001 og síðustu tvö ár 

hefur verðbólgan hækkað mest á milli ára.  
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2.4 Gengisvísitala Íslensku Krónunnar 
„Gengisvísitala íslensku krónunnar mælir verðgildi erlendra gjaldmiðla gangvart krónunni. 

Þegar vísitalan hækkar er verð erlendra gjaldmiðla að hækka í krónum talið. Hækkun 

vísitölunnar jafngildir því lækkun á gengi íslensku krónunnar (krónan að veikjast). Þegar 

vísitalan lækkar er gengi krónunnar hinsvegar að hækka(krónan að styrkjast).“10 

Gengisvísitala með þröngri viðskiptavog er gengisvísitala sem seðlabankinn gefur meðal 

annars út og er sú vísitala oft notuð þegar fjallað er um gengi. Við útreikning þröngrar 

viðskiptavogar er notast við vöruskipti við öll þau lönd sem vega að minnsta kosti 1% í 

vöruviðskiptum Íslands undangengin þrjú ár.11  

Tafla 1.2 

 
 

Sótt af seðlabanki.is12 

  

                                                           
10

 Kaupþing http://www.kaupthing.is/?PageID=3784 
11

 Seðlabanki Íslands http://www.cb.is/?PageID=13&NewsID=2013 
12

 Seðlabanki Íslands http://www.cb.is/?PageID=37 
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3.0 Evran  
Þann 1.janúar 2002 köstuðu tólf sjálfstæð Evrópuríki gjaldmiðli sínum og tóku upp 

sameiginlegan gjaldmiðil, gjaldmiðillinn bar nafið evra. Þau lönd sem lögðu niður sinn eigin 

gjaldmiðil þennan dag voru; Austurríki, Belgía, Finnland, Frakkland, Grikkland, Írland, Ítalía, 

Lúxemburg, Holland, Portúgal, Spánn og Þýskaland. Og síðar fylgdu Slóvenía, Kýpur og 

Malta. Með þessari ákvörðun lögðu ríkin niður sjálfstæða peningamálastefnu og framseldu 

ákvarðanatökuvald sitt til sameiginlegs seðlabanka sem staðsettur er í Frankfurt. Tilgangurinn 

með þessu var meðal annars að reyna gera fullkomlega sameiginlegan innri markað 

aðildaríkjanna, auka hagvöxt og stuðla að meiri stöðugleika á svæðinu og að koma evrópsku 

mótvægi við ægivald Bandaríkjanna í efnahagsþróun í heiminum. 

Það tók margra ára undirbúning að koma evrunni á fót en hugmyndin af sameiginlegri mynt á 

sér djúpar rætur í sögu samrunaþróunar Evrópuríkja. Fjallað var um samræmingu í 

gjaldmiðlafyrirkomulagi í grunnsáttmála Evrópusambandsins í Róm árið 1957, en þó ekki um 

sameiginlega mynt aðildaríkjanna. Formleg áætlun um að koma sameiginlegri mynt var lögð 

fyrst fram á fundi leiðtoga Evrópusambandsins í Haag árið 1969. Willy Brandt þáverandi 

kanslari Þýskalands lagði tillöguna fram í samráði við Georges Pompidou, Frakklandsforseta. 

Tillagan byggði á skýrslu sem unnin var undir stjórn forsætisráðherra Lúxembúrgar, Pierre 

Werner, áætlunin var nefnd eftir honum; Werner áætlunin. Áætluninni var aldrei hrint í 

framkvæmd þrátt fyrir samþykki leiðtoga ESB á henni árið 1971. Útfrá áætluninni skapaðist 

umræða og í kjölfarið var hafist handa við að læsa saman gengi nokkurra evrópskra gjald-

miðla, „gjörningurinn“ var nefndur snákurinn í göngunum (e. Snake in the tunnel). Snákurinn 

náði einungis til Þýskalands, Hollands, Belgíu, Luxembúrgar og Danmerkur í stuttan tíma. 

Stöðugar krísur í gengismálum margra gjaldmiðla á áttunda áratugnum og óhagstæðar ytri 

aðstæður gerðu það að verkum að Snákurinn leið útaf. 

Seint á áttunda áratugnum komu fram áform um Evrópska myntkerfið og varð það formlega 

að veruleika í mars 1979. Evrópska myntsambandið stóð að kerfi um að meta gengi gjald-

miðla aðildarríkjanna og evrópsku mynteiningarinnar sem saman stóð af körfu evrópskra 

gjaldmiðla. Til að byrja með þótti þetta kerfi frekar óstöðugt og þungt í vöfum, engin ein 

stofnun var til að takast á við ágjöf og þróa myntkerfið áfram. Einingalög Evrópu tóku gildi 

1987. Sveiflur í gengi gjaldmiðla aðildarríkjanna vöktu ugg á meðal leiðtoga Evrópu-

sambandsins og voru þeir hræddir um að sveiflurnar myndu eyðileggja innri markaðinn sem 

Evrópusambandið var að reyna að koma á fót. Til þess að þróun innri markaðarins myndi 

þróast í rétta átt var þrýstingurinn um sameiginlega mynt orðinn mikill til að auðvelda 
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viðskipti á svæðinu. Einingalögin reyndust vel í samruna Evrópumarkaðarins og leiddi til þess 

1989 að leiðtogaráð Evrópusambandsins veitti Jaques Delors framkvæmdastjóra 

Evrópusambandsins umboð til að móta tillögur að stofnun efnahags- og myntbandalags 

Evrópu. Niðurstöður Delores skýrslunnar urðu svo grunnur að Maastricht-sáttmálanum. Í 

honum var meðal annars þriggja þrepa áætlun til að koma á sameiginlegum gjaldmiðli 

ríkjanna í Evrópusambandinu. Fyrsti áfangi stóð frá árunum 1990 til 1993 í því fólst að létta 

hömlum af öllum fjármagnshreyfingum, aukið var við sjálfstæði seðlabanka aðildaríkjanna, 

ríkissjóðum meinaður yfirdráttur í seðlabönkum og sett viðmið um að sveiflur í skráningu 

einstakra gjaldmiðla að þeir yrðu innan við 2,25% frá miðgildi gjaldmiðlanna.  Annar áfangi 

hófst árið 1994 og í honum var stofnuð peningastofnun Evrópusambandsins (European 

Monetary Institute) sem hafði það markmið að auka samstarf seðlabankanna. Síðasti áfanginn 

hófst árið 1999 þegar Efnahags- og myntbandalag Evrópu var sett á laggirnar og gengi 

gjaldmiðla þjóðanna ellefu sem í samstarfinu stóðu voru fasttengd, síðar bættist í þennan hóp 

Grikkland sem uppfyllti ekki skilyrðin til að byrja með, en bættust í hópinn áður en 

innleiðingunni var lokið. Einnig var Seðlabanki Evrópu stofnaður. Þann 1.janúar 1999 var 

evran orðin að lögeyri og gat fólk þá átt bankareikninga í evrum, einnig gat það fengið 

ávísanahefti í gjaldmiðlinum. Lokaundirbúningur innleiðingarinnar fólst meðal annars í því að 

breyta milljónum verðmerkinga í verslunum og skipta út seðlum í hraðbönkum, það gekk vel 

og var búið að skipta út seðlum í 80% hraðbanka í aðildarríkjum Evrunnar þann 1.janúar 

2002.   

Þrátt fyrir að Evran sé ungur gjaldmiðill er hún nú þegar orðinn einn útbreiddasti gjald-

miðillinn í heiminum. Það sem af er hefur reynslan af evrunni verið í meginatriðum góð en 

gjaldmiðillinn hefur nokkuð örugglega verið að festa sig í sessi, þótt en sé ekki hægt að 

úrskurða endanlega um árangurinn. Evran og Seðlabanki Evrópu eru enn að sanna sig í hinum 

alþjóðlega heimi gjaldmiðla. Gengi evrunnar hefur sveiflast töluvert gagnvart dollar, á fyrstu 

árunum féll gengi hennar verulega en fór svo smám saman að styrkjast og var komið yfir virði 

dollars árið 2003. Þrátt fyrir þessar sveiflur hefur evran eigi að síður tekið sér stöðu sem 

sterkur alþjóðlegur gjaldmiðill sem nýtur trúverðugleika. Evran hefur orðið nokkuð stöðug og 

markmiðinu um verðstöðugleika hefur í megin atriðum verið náð og verðbólga haldist innan 

við tveggja prósenta markið á evrusvæðinu. Þrátt fyrir að evran sé ungur gjaldmiðill hefur 

tekist að festa hana í sessi sem áreiðanlegarn gjaldmiðil sem getur keppt við dollar á heim-

svísu. Til að mynda hefur Alan Greenspan, fyrrverandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna, sagt 

að evran gæti hugsanlega orðið vinsælli geymslumynt heldur en bandaríkjadalur á heimsvísu. 
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Sú staðreynd að enginn hefur reynt áhlaup á evruna sýnir kannski best að menn telji að of 

mikið þurfi til að koma höggi á gjaldmiðilinn.13 

3.1 EES samningurinn í stuttumáli 
Með samningnum um evrópska efnahagssvæðið varð til stærsta samræmda markaðssvæði 

heims með 340 milljónir íbúa í 28 löndum. Samningurinn tók gildi árið 1994 en frá því að 

hann tók gildi hafa miklar hræringar átt sér stað í evrópsku samstarfi og er rekstarumhverfi 

EES samningsins mikið breytt síðan þá. Höfuðmarkmið EES samningsins er að auka viðksipti 

og efnahagsleg tengsl ríkja og efnhagslega og félagslega velsæld íbúa þeirra. Það sem felst í 

samningnum í megin atriðum er frjáls þjónustuviðskipti, fjármagnsviðskipti og viðskipti með 

iðnvarning. Samningurinn felur einnig í sér frjálsa búsetu- og frjálsan atvinnurétt á svæðinu. 

Þegar samningurinn tók gildi á Íslandi samþykktu íslensk stjórnvöld um leið að innleiða nær 

allar þær viðskiptareglur sem giltu á evrópskum mörkuðum inní íslenskt réttarkerfi.  

Samningurinn felur því ekki einungis frjáls viðskipti og sameignleg réttindi  heldur 

sameiginlegar reglur á ýmsum sviðum til að tryggja sanngjarna samkeppni meðal annars í 

viðskiptum aðildarríkjanna.14 

3.2 Aðild að Evrópusambandinu 
Um leið og ríki sækir um aðild að evrópusambandinu hefst ákveðið ferli sem tekur mis langan 

tíma að ljúka. Umsókn er send til ráðherraráðs Evrópusambandsins sem fær framkvæmda-

stjórnina til að meta getu umsóknarríkis til að uppfylla skilyrði fyrir aðildinni. Ef fram-

kvæmdastjórnin metur umsóknarríkið þannig að það geti uppfyllt skilyrði fyrir aðild ákveður 

ráðherraráðið hvort hefja eigi samningaviðræður við viðkomandi ríki og veitir framkvæmda-

stjórninni umboð til samningaviðræðna. Í samningaviðræðunum er starfsemi Evrópusam-

bandsins skipt upp eftir málaflokkum og í upphafi viðræðna leggur umsóknarríkið fram 

afstöðu sína í hverjum málaflokki fyrir sig og rökstuddar óskir um tímabundnar og varanlegar 

undanþágur eða aðlaganir varðandi innleiðingu á löggjöf ESB ef talin er þörf á slíku í ein-

stökum málaflokkum. Samingaviðræðurnar snúast síðan um það hvort umsóknarríki sé tilbúið 

að taka yfir löggjöf ESB og ef svo er ekki, þá er metið hvort eða af hve miklu leyti hægt sé að 

veita undanþágur eða aðlaganir á tilteknum sviðum. Framkvæmdastjórnin leggur niðurstöður 

samningaviðræðna fyrir ráðherraráðið til samþykktar. Leggja þarf aðildarsamninginn fyrir 

þjóðþing allra aðildarríkja, Evrópuþingið og umsóknarríkis til samþykktar. Í flestum tilfellum 

fer einnig fram þjóðaratkvæðagreiðsla í viðkomandi ríki um staðfestingu samningsins.15  

                                                           
13

 Eiríkur Bergmann og Jón Þór (2008) bls. 51-72 
14

 Eiríkur Bermann http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=5523 
15

 Forsætisráðuneytið (mars 2007)  bls. 76 
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4.0 Val á gengisstefnu 
Hér á eftir verður fjallað um þá kosti sem þjóðum stendur til boða í gengismálum. Kostir og 

gallar metnir við hverja stefnu fyrir sig. Þeir kostir sem greint verður frá er flotgengi sem er 

núverandi fyrirkomulag í gengismálum Íslands, fastgengi, myntráð, tvíhliða fasttenging, 

myntsamstarf, og svokölluð dollaravæðing eða einhliða upptaka annars-gjaldmiðils. 

4.1 Flotgengi 
Þegar gengi gjaldmiðla ræðst á gjaldeyrismarkaði er átt við að gengið fljóti. Innlend 

stjórnvöld hlutast ekkert um þróun á gjaldeyrismarkaði. Gengi gjaldmiðilsins sveiflast því 

eftir eftirspurn. Kostir þess að hafa gjaldmiðil fljótandi er að það er hægt að nota 

peningamálaaðgerðir til þess að bregðast við hagsveiflum og óvæntum skellum í viðkomandi 

hagkerfi, til dæmis með breytingu stýrivaxta.16 

4.2 Fastgengi 
Með fastgengisstefnu er leitast við að stöðugleiki sé tryggður í gengismálum. Nokkar 

útfærslur eru til á slíkum stefnum. Gengið getur bæði verið algerlega óhagganlegt en einnig 

getur það sveiflast innan marka. Eitt hreinasta form fastgengis er myntbandalag. Fjallað 

verður síðar um myntbandalag í þessu riti. Dæmi um sveigjanlegri útgáfur af fastgengisstefnu 

er þegar innlendur gjaldmiðill er tengdur öðrum gjaldmiðli eða myntkörfu á föstu gengi. Ef 

notað er fastgengi við myntkörfu er algengt að stuðst sé við myntkörfu sem endurspeglar 

gjaldmiðla helstu viðskiptalanda og þá jafnvel að myntkarfan sé í því hlutfalli sem landið á í 

viðskiptum sínum í öðrum gjaldmiðlum. 

Sveigjanleg fastgengisstefna var sú stefna sem var við líði áður en verðbólgumarkmið var 

tekið upp á Íslandi árið 2001. Þá var genginu leyft að sveiflast í kringum miðgengi með 

skilgreindum vikmörkum. 

Skriðgengi er önnur útfærsla á fastgengisstefnu en þá er gengi gjaldmiðils viðkomandi lands 

haldið föstu gagnvart annarri mynt eða myntkörfu og því breytt við mismunandi markaðs-

aðstæður til dæmis þegar verðbólga breytist. 

Helstu kostir fastgengisstefnunnar eru þeir að stefnan getur hjálpað stjórnvöldum að ná tökum 

á verðbólguvanda, sérstaklega ef trúverðugleiki stjórnvalda er ekki mikill. Stefnan setur 

stjórnvöldum skýr markmið og auðvelt er að koma auga á hagstjórnarmistök. Stefnan veitir 

því stjórnvöldum þar sem markaðir hafa litla trú á, bæði aðhald og tækifæri til þess að sanna 

sig. 

                                                           
16

 Gylfi Zoega og Tryggvi Þór Herbertsson (2005) bls.34 
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Helstu gallar fastgengisstefnunar eru að það er erfitt að bregðast við  þjóðhagslegum 

hnykkjum vegna þess að hendur stjórnvalda eru bundnar að því er varðar peningamál. Í 

niðursveiflu verður kaupmáttur launa að lækka til þess að atvinnuleysi aukist ekki en slíkt er 

illframkvæmanlegt eða tekið mjög langan tíma.17 

4.3 Tvíhliða fastgengi 
Með tvíhliða fastgengi er gert samkomulag við seðlabanka þess gjaldmiðils sem tengja á við 

um að verja gengi krónunnar gagnvart þeirra gjaldmiðli innan ákveðinna marka. Samkomulag 

yrði milli Seðlabanka Íslands og seðlabanka erlendu myntarinnar um vikmörk 

gengisstefnunnar og breytingar á miðgengi18. Ávinningur tvíhliða fastgengisstefnu er að 

aukinn trúverðugleiki og lægri viðskiptaskostnaður. Hætta er á svokölluðum freistnivanda (e. 

moral hazard) í hagstjórn „litla“ landsins þegar peningayfirvöld „móðurlandsins“ hafa gefið 

vilyrði fyrir því að að hjálpa til við að halda gengi „litla“ gjaldmiðilsins innan ákveðina 

vikmarka. Kæruleysi gæti komið upp í peningastjórn „litla“ gjaldmiðilsins vitandi það að 

peningayfirvöld móðurlandsins munu verja gjaldmiðilinn. Að öllum líkindum er tvíhliða 

tenging ekki í boði fyrir þau lönd sem standa utan Evrópu sambandsins. 

Danmörk er aðili að evrópusambandinu en hefur kosið að standa fyrir utan myntbandalagið. 

Danska krónan er samt sem áður með tvíhliða fasttengingu við evru. Þetta samstarf er kallað 

ERM II og byggist á eftirfarandi þáttum: 

• Miðgildi er ákveðið milli dönsku krónunar gagnvart Evru. Miðgildið árið 2005 

var 7,46038 danskar krónur fyrir hverja evru. 

• Frávik frá miðgildi eru leyfileg ±2,5 prósent. 

• Peningamálayfirvöld í Danmörku og Seðlabanki Evrópu ákveða í sameiningu 

hvert miðgildið skuli vera.  

Þau lönd auk Danmerkur sem taka þátt í ERM II myntsamstarfinu eru: Eistland, Kýpur, 

Lettland, Litháen, Malta og Slóvenía. Eitt af skilyrðum fyrir fullri aðild að myntbandalagi 

Evrópu er að ríkin í ERM II hafi haldið gengi gjalmiðla sinna innan vikmarkanna í að minnsta 

tvö ár.19 

  

                                                           
17

 Eiríkur Bergmann og Jón Þór (2008) bls. 22-25 
18

 Forsetisráðuneytið (1998) 
19

 Gylfi Zoega og Tryggvi Þór (2008) bls. 28-29 
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4.4 Myntbandalag 
Myntbandalag er einn möguleiki í gengismálum Íslendinga en í því samhengi hefur efnahags- 

og myntbandalag Evrópu verið oftast nefnt. Í myntbandalagi er reynt að sameina kosti og 

galla fasts og fljótandi gengis. Þá er gengi myntanna fast innan myntsvæðisins en fljótandi 

gagnvart gjaldmiðlum utan svæðisins. Til þess að gerast aðili að myntbandalagi Evrópu þurfa 

Íslendingar að uppfylla þau skilyrði sem sett eru þjóðum myntbandalagsins.20 

Myntbandalag Evrópu snýst ekki einungis um að allar þjóðir í bandalaginu taki upp 

sameiginlega mynt heldur felur það einnig í sér samræmingu í peninga- og gengismálum og 

samstarf um efnahagsstefnu. Samstarfið um efnahagsstefnuna tekur sérstaklega til samræmds 

aðhalds í ríkisfjármálum og stöðugs verðlags aðildarlandanna. Aðildarríkin hafa gert með sér 

samkomulag um stöðugleika og vöxt sem undirstrikar mikilvægi þess að draga úr skuldum 

hins opinbera og hallarekstri ríkissjóðs og halda verðbólgu í skefjum. Skilyrðin fyrir inngöngu 

í myntbandalagið voru fyrst sett fram í Maastricht-sáttmálanum en markmið skilyrðanna eru 

að tryggja að ekki sé of mikill munur á efnahagslífi þátttökuríkjanna og að fjármálastefnan sé 

sem mest í takt við aðhaldssama peningamálastefnu sem fylgir stóru myntbandalagi.21 

Innganga inní myntbandalag Evrópu hefur ákveðinn aðdraganda sem nefndur er ERM II 

aðlögun. Þar er gengi krónunnar fest innan vikmarkana, með stuðningi annarra Evrópuríkja 

þar til Ísland getur uppfyllt þau þjóðhagslegu skilyrði sem inngangan krefst, svo sem 

verðbólgu, vexti og ríkisfjármál. Sá tími sem færi í þetta myndi nýtast Íslandi sem aðlögun að 

nýju myntfyrirkomulagi. Og að þeim tíma loknum myndi Evrópski seðlabankinn kaupa 

útstandandi íslenskar krónur.22 

Helsti ókosturinn við að ganga í myntbandalag er að aðildarþjóðir afsala sér stjórn á eigin 

peingamálum. Með öðrum orðum; sú þjóð sem gengur í myntbandalag mun ekki geta breytt 

verði á eigin gjaldmiðils ákvarðað vexti eða peningamagn í umferð.23  

  

                                                           
20

 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. (2007, mars) 
21

 Eiríkur Bergmann og Jón Þór (2008) bls. 65-66 
22

 Gagnasafn Morgunblaðsins (2009, janúar) 
23

 Gylfi Zoega og Tryggvi Þór (2005) bls. 29-34 
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4.4.1 Maastricht skilyrðin  

Fyrsta skilyrðið er verðstöðugleiki verðbólga má ekki vera meiri en 1,5 prósent umfram 

meðal verðbólgu í þeim þremur ríkjum bandalagsins þar sem hún er lægst. Annað skilyrðið er 

að jafnvægi verður að vera á ríkisrekstri landanna. Halli af ríkisrekstri má ekki vera meiri en 

þrjú prósent af landsframleiðslu, nema að hallinn teljist eðlilegur í ljósi sérstakra aðstæðna. 

Skuldir hins opinbera mega ekki vera meiri en sem nemur 60 prósent af landsframleiðslu, en 

hægt er að veita undanþágu ef skuldirnar eru hærri ef þróun skuldastöðunnar stefnir í rétta átt. 

Þriðja skilyrðið er gengisstöðugleiki; gengið verður að hafa haldist innan fimmtán prósent til 

eða frá fráviksmarka gagnvart evrunni í tvö ár. Fjórða og síðasta skilyrðið er um 

langtímavexti; nafnvextir ríkisskuldabréfa til tíu ára mega ekki vera hærri en tvö prósent 

umfram samsvarandi vexti í  þeim þremur evruríkjum sem hafa lægsta verðbólgu.24  

4.5Myntráð 
„Myntráð er það fyrirkomulag þar sem útgáfa innlendra peninga, seðla og myntar er 

tryggð með erlendum gjaldeyri á föstu gengi. Ef gert er ráð fyrir að erlendi 

viðmiðunargjaldmiðillinn sé evra verður ekki gefinn út nýr peningaseðill nema í skiptum fyrir 

evru sem lögð er í gjaldeyrisvarasjóðinn. Með þessu lagi er peninga útgáfan í reynd 

gengistryggð svipað og um gullfót væri að ræða, og íslenska krónan verður jafngild þeim 

gjaldmiðli sem gengið verður í myntráð við að mestu leyti. Verði tekið upp myntráð er líklegt 

að vextir og verðlag færist nær því sem gerist á evrusvæðinu og notkun evru í 

innlandsviðskiptum verður ónauðsynleg.25  

Skipurlag myntráðs er í stórum dráttum eftirfarandi: 

• „Erlendur gjaldmiðill notaður sem akkeri. Erlendi gjaldmiðillinn er valinn út frá því 

hversu stöðugur hann er og notkun hans útbreidd. Bandaríkjadalur eða stelingspund 

hafa yfirleitt verið notuð sem akkerisgjaldmiðill, enda útbreiddustu gjaldmiðlar heims, 

en undanfarin ár hefur færst í vöxt að evran sé notuð í þessum tilgangi. Þá hefur gull 

verið notað sem akkeri í nokkrum tilvikum.“  

• „Skiptanleiki. Gengi innlenda gjaldmiðilsins og akkerisgjaldmiðilsins er fest og er 

eftir það óhagganlegt. Myntráð ákveður hvernig staðið skuli að því að innleysa 

útgefna innlenda seðla og mynt í akkerisgjaldmiðlinum.  

                                                           
24

 Eiríkur Bergmann og Jón Þór (2008) bls. 66 
25

 Björn Ólafsson (2007) 
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• Varasjóður. Myntráð heldur úti gjaldeyrissjóði sem er jafnmikils eða meira virði en 

magn innlendrar myntar í umferð. 26 

Í starfsemi myntráðs er ekki hægt að beita virkri peningamálastefnu og að því leiti tekur 

myntráðið ekki þátt í hagstjórn viðkomandi lands. Markmið myntráðsins er ekki að hafa áhrif 

á verðbólgu, hagsveiflur eða þróun annarra hagstærða í efnahagslífi landsins. Ekki er heimilt 

að taka lán hjá myntráðinu. Vaxtatekjur varasjóðsins eru meiri en sá kostnaður sem fellur til 

af útgáfu seðla og myntar og því hefur starfsemi myntráðsins í för með sér nokkurn hagnað. 

Hagnaðurinn hefur verið metinn á allt að 1% af landsframleiðslu á ári. Ef starfsemi 

myntráðisns er trúverðug mun bæði verðbólga og vaxtastig í því ríki sem tekur upp myntráð 

verða svipuð og á svæði akkerisgjaldmiðilsins. Ef trú á innlendu myntina rýrnar eða tapast 

leiðir það til misvægis sem yfirleitt veldur gengisfai innlendu myntarinnar. Því hefur verið 

haldið fram að að myntráð eigi best við í litlum hagkerfum með mikil utanríkisviðskipti. 

Dæmi um lönd sem hafa tekið upp myntráð er Hong Kong en Hong Kong dalurinn hefur verið 

festur Bandaríkjadal frá árinu 1983. Gjaldmiðill Eistlands hefur var festur við þýskt mark árið 

1992 og síðar við evru eftir að Þýskaland tók upp Evru.27  

  

                                                           
26

 Gylfi Zoega og Tryggvi Þór (2005) bls. 25 
27

 Gylfi Zoega og Tryggvi Þór (2005) bls. 25-26 
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4.6 Dollaravæðing – einhliða upptaka annarsgjaldmiðils 

Dollaravæðing er það nefnt þegar um er að ræða einhliða ákvörðun í gengismálum. Nafnið er 

dregið af því þegar nokkur lönd Mið-Ameríku skiptu alfarið á gjaldmiðli sínum og dollurum í 

upphafi tuttugustu aldarinnar. Löndin tóku ákvörðunina í kjölfar mikils efnahagslegs 

óstöðugleika sem rúið hafði gjaldmiðla landanna trausti. Dollaravæðing er yfirleitt afleiðing 

uppgjafar viðkomandi stjórnvalda í peningamálum. Þó nafnið vísi í dollar er ekki þar með 

sagt að það þurfi að taka upp dollar heldur er hægt að taka upp hvaða gjaldmiðil sem hentar 

best til dæmis evru.  

Dollaravæðing getur átt sér stað án þess að stjórnvöld viðkomandi lands taki ákvörðun um 

það. Ef erlendur gjaldmiðill nær fótfestu í innanlandsviðskiptum vegna ótrúverðugleika 

innlendu myntarinnar hefur dollaravæðing orðið sjálfkrafa af þegnum landsins. Hægt er að 

skipta dollaravæddum ríkjum í þrennt: óopinber dollaravædd ríki, hálfopinberlega 

dollaravædd ríki og opinberlega dollaravædd ríki. 

Í óopinberlega dollaravæddum ríkjum er stór hluti eigna almennings í erlendum gjaldmiðli, 

þrátt fyrir að landið eigi sinn eigin gjaldmiðil. Afleiðing slíkrar dollaravæðingar er að innlendi 

gjaldmiðillinn hefur reynst óstöðugur og verðbólga í landinu mikil. Til þess að tryggja 

verðgildi eigna sinna freistar almenningur þess að koma þeim í annan gjaldmiðil. Eftirspurn 

eftir erlendum gjaldmiðli grefur undan gengi innlenda gjaldmiðilsins og getur orsakað hratt 

vaxandi verðbólgu. Stjórn peningamála getur orðið máttlítil vegna þess að vextir á erlenda 

gjaldmiðlinum geta hugsanlega farið að skipta meira máli en vextir þess innlenda. 

Í hálfopinberu dollaravæddu landi er tvöfalt gjaldmiðlakerfi. Innlendi gjaldmiðillinn er þá 

notaður í almenn neyslu útgjöld, greiðslu launa og skatta, en erlendi gjaldmiðillinn sem einnig 

er hægt að nota í almenn neysluútgjöld er meira notaður fyrir sparnað. Þau ríki sem notast við 

slíka peningamálastefnu hafa sinn eigin seðlabanka og geta notað peningamálaaðgerðir til 

áhrifa á þróun innlends efnahagslífs upp a vissu marki. 

Opinberlega dollaravædd ríki notast eingöngu við erlendan gjaldmiðil í innanlandsviðskiptum 

hvort sem um er að ræða almenning eða opinbera aðila. Óopinberlega dollaravædd ríki eru oft 

undanfari opinberlega dollaravæddra ríkja en þá hafa stjórnvöld viðurkennt orðinn hlut.  
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Ástæðan fyrir dollaravæðingu landa er dvínandi trú á innlendum gjaldmiðli og óstöðugt 

efnahagsástand. Forsenda þess að lönd dollaravæðist er sú að almenningur í landinu sé 

tilbúinn að kasta krónunni og taka upp erlenda mynt.28 

Ef þjóð ákveður að taka einhliða upp gjaldmiðil annars lands eða myntsvæðis nýtur þjóðin 

ekki myntsláttuhagnaðar vegna þeirrar myntar sem tekin er upp. Myntsláttuhagnaður er 

arðurinn sem stjórnvöld fá af prentun peningaseðla sem eru í raun vaxtalaus skuldabréf, 

arðurinn af myntsláttunni myndi því falla allur til þess seðlabanka sem gæfi út myntina.29 

4.6.1 Dæmi um Dollaravæðingu 

Árið 2000-2001 var þessi leið farin í El Salvador og Ekvador og í heildina eru það níu 

sjálfstæð ríki sem nota bandaríkjadollar sem lögeyri og sex smáþjóðir sem standa utan við 

evrópusambandið sem nota Evru sem sinn lögeyri þar á meðal Svartfjallaland.30 Hér á eftir 

verður fjallað um Evru upptökuna í Svartfjallalandi og Dollara upptökuna í El Salvador. 

4.6.2 Upptakan í Svartfjallalandi 

Árið 1996 tók Svartfjallaland einhliða upp þýskt mark, þáverandi gjaldmiðil Þýskalands. 

Áður hafði Svartfjallaland verið með dínar sem var sameiginlegur gjaldmiðill Serba og 

Svartfellinga, gengi dínarsins féll hratt á þessum tíma og fjárfestar forðuðu sér frá 

gjaldmiðlinum. Svartfjallaland þurfti að gera eitthvað í sínum gjaldeyrismálum og voru að 

velta því fyrir sér hvort þeir ættu að stofna nýjan gjaldmiðil, fara í myntráð eða taka einhliða 

upp erlenda mynt. Niðurstaðan var að ákveðið var að taka upp þýska markið án þess að hafa 

samband við Þýska ríkið um fyrirætlunina. Þýska ríkið skipti sér ekkert af fyrirætlunum 

Svartfellinga og vildu ekkert af því vita.  Í kjölfarið var flogið til Frankfurt og flugvél fyllt af 

þýskum mörkum og þeim dreift á meðal almennings á föstu gengi. Þegar Þýskaland tók upp 

evru árið 2001 og lagði markinu skiptist einnig sjálfkrafa yfir í Evru í Svartfjallalandi31. 

  

                                                           
28

 Gylfi Zoega og Tryggvi Þór Herbertsson  (2005) bls. 27-28 
29

 Buiter, W. (2001) 
30

 Fréttablaðið 8.nóvember 2008 Heiðar Már Guðjónsson og Ársæll Valfells  
31

 Pétur Blöndal (14.des 2008) 
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4.6.3 Upptakan í El Salvador 

Í El Salvador stýrði Manuel Hinds fjármálaráðherra El Salvador framkvæmdinni. Á 

undirbúningsferlinu þurfti fyrst að sjá til þess að nóg framboð væri af seðlum og mynt í nýja 

gjaldmiðlinum. Eftir það var haft samband við IMF(alþjóða gjaldeyrissjóðinn) og sjóðnum 

tilkynnt um lögeyrisskiptin. Þetta ferli tók um tvær vikur. Að undirbúningsferlinu loknu var 

ákveðinn dagur og tími fyrir skiptin. Þessi dagur átti að marka mót þess sem bankakerfið í 

heild myndi skipta um mynt á ákveðnu föstugengi. Að því loknu var farið í ákvörðun á því 

hve lengi skammtíma skuldaviðurkenningar í gömlu myntinni yrðu gildar, svo sem ávísanir 

og gamlir peningaseðlar. Í El Salvador var ákveðið að ávísanir yrðu gildar í þrjá mánuði frá 

skiptadeginum og seðlar og mynt gildu í 6 mánuði. Næst voru lög sett um að öll verð yrðu birt 

í nýju og gömlu myntinni frá skiptadegi. Bankar fengu þrjá mánuði í aðlögunartíma til þess að 

laga vaxtatöflur sínar að hinni nýju grunnmynt og vaxtastigi hennar.32 

 

5.0 Áhrif af upptöku evru á Íslandi 
Ljóst er að upptaka á evru á íslandi myndi hafa víðtæk áhrif í íslensku efnahagslífi. Í þessum 
kafla verður það skoðað nánar. 

5.1 Áhrif á gengismál 
Upptaka evru myndi hafa að sjálfsögðu bein áhrif á gengið. Ekki yrði lengur talað um sveiflur 

í gengi krónunar gagnvart evru. Gengissveiflur myndu samt halda áfram gagnvart öðrum 

gjaldmiðlum en evru.  

5.2 Áhrif á vaxtastig 
Um allnokkurt skeið hafa vextir á Íslandi verið hærri en í Evrópu. Ásæður fyrir því eru 

margvíslegar, t.d í uppgangnum í efnahagslífinu frá 2005 til 2007 á Íslandi hækkaði 

seðlabankinn stýrivexti til þess að sporna gegn verðbólguþrýstingi en atvinnuleysi og minni 

hagvöxtur í nokkrum evruríkjum hafa haldið vöxtum lægri í Evrópu. Upptaka evru á Íslandi 

myndi því leiða til lækkunar á vöxtum innanlands, hinsvegar er ekki sjálfgefið að vaxtastigið 

yrði það sama og á helstu mörkuðum í Evrópu. Vaxtastig innan evrusvæðisins er ekki 

allstaðar það sama þótt munurinn sé ekki eins mikill og milli ólíkra myntsvæða. 

  

                                                           
32

 Fréttablaðið 8.nóvember 2008 Heiðar Már Guðjónsson og Ársæll Valfells  
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5.3 Áhrif á hagstjórn 
Upptaka evru hefði mikil áhrif á hagstjórn á Íslandi. Seðlabanki Íslands hefði ekki áhrif á 

gang efnahagslífsins með peningamálaaðgerðum til að mynda með vaxtabreytingum. Þau 

sjónarmið hafa komið fram að reynsla Íslendinga af hagstjórn síðustu ára sýni að ávinningur 

myndi skapast ef næðist að binda hendur stjórnvalda í hagstjórn. Stjórnvöld yrðu að draga 

saman útgjöld í þenslu en auka þau í kreppu til þess að hafa áhrif á hagsveiflur á Íslandi. Það 

þykir mjög ólíklegt að Seðlabanki Evrópu myndi taka tillit til ástands á Íslandi við 

vaxtaákvarðanir sínar. Hagsveiflan á Íslandi myndi sveiflast meira í takt við hagsveifluna á 

meginlandi Evrópu, miðað við það sem nú er. 

5.4 Áhrif á utanríkisviðskipti 
Erlendar rannsóknir sýna að upptaka sameiginlegs gjaldmiðils hafa áhrif á aukningu viðkipta 

milli aðildarlanda og ætla má að utanríkisviðskipti Íslands gætu aukist um allt að 60% og 

hlutfall utanríkisviðskipta þjóðarinnar af þjóðarframleiðslu gæti aukist um 12% við það að 

ganga í Evrópusambandið og taka upp evruna.33 Sameiginlegur gjaldmiðill eyðir 

gengisáhættu og óvissu í innbyrðis viðskiptum aðildarríkja, og þannig stuðlar sameiginlegur 

gjaldmiðill að hagkvæmni í viðskiptum. Að auki eykur sameininlegur gjaldmiðill gagnsæi í 

verðlagningu og ýtir undir samkeppni sem hefur í för með sér lægra verð sem eykur kaupmátt 

launa.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2007) 
34

 Forsætisráðuneytið (1998) 
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Tafla 4.0 

    Útflutningsvog Innflutningsvog Viðskiptavog 
Breyting frá 

fyrri vog 

Bandaríkin USD 5,93 15,18 10,56 -2,31 
Bretland GBP 14,30 7,48 10,89 -1,00 
Kanada CAD 0,60 1,81 1,21 -0,48 
Danmörk DKK 4,84 11,66 8,25 0,91 
Noregur NOK 4,16 4,43 4,30 -1,10 
Svíþjóð SEK 1,29 9,72 5,51 1,44 
Sviss CHF 1,54 1,89 1,71 -0,62 
Evrusvæði EUR 57,89 31,51 44,70 3,04 
Japan JPY 4,17 4,34 4,25 1,32 
Kína CNY 0,75 4,61 2,68 -0,24 

Heimild: Seðlabanki Íslands http://www.cb.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6636 

Í töflunni sést hve stór Evrópa í utanríkisviðskiptum Íslendinga. Evrusvæðið vegur tæp 45%. 

Eins og komið hefur fram er Danmörk í ERM II og er danska krónan með tvíhliða 

fasttengingu við evru. Ef viðskipti Íslands við Danmörk er tekin inní þessa samtölu vega 

viðskiptin um 53% af heildar utanríkisviðskiptum Íslendinga. 

5.5 Áhrif á vöruverð 
Sameiginlegur gjaldmiðill lækkar viðskiptakostnað og eykur viðskipti milli landa. Það leiðir 

til þess að verðlag á Íslandi yrði líkara því sem þekkist á evrusvæðinu. Lægri 

viðskiptakostnaður og engin gengisáhætta gæti dregið evrópsk fyrirtæki til að hefja starfsemi 

á Íslandi sem myndi auka samkeppni lækka vöruverð ennfrekar til neytenda. Taka þarf samt 

tillit til þess að fluttningskostnaður hefur áhrif á vöruverð og því er ekki hægt að ætlast til 

þess að vöruverð sé það sama hvar sem er á sama myntsvæðinu. 

5.6 Áhrif á vinnumarkað 
Við upptöku evru á Íslandi er ljóst að aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld þyrftu að finna 

leið til þess að láta launaþróunina og hagsveifluna fylgjast meira að en nú er. Ef verðbólgu er 

haldið í skefjum við upptöku evru gæti það auðveldað aðlögun launa að hagsveiflunni. Laun 

er samt sem áður tregbreytanleg til lækkunar, í stað þess að laun myndu lækka myndi 

samdráttur á vinnumarkaði endurspeglast í auknu atvinnuleysi frekar en lækkun launa. 

Stöðugleiki ætti að vera meiri í efnahagslífinu í kjölfar upptöku á evru sem ætti að draga úr 

miklum sveiflum á vinnumarkaði. Atvinnuleysi er hinsvegar meira í flestum löndum á 

evrusvæðinu heldur en á Íslandi og ætla mætti að flæði vinnuafls yrði því meira til landsins 

heldur en frá því. 
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5.7 Áhrif á rekstrarumhverfi fyrirtækja 
Rekstrarumhverfi fyrirtækja eru ólík og því eru áhrif evruuptöku ólík eftir því hve stór hluti 

starfseminar er háður viðskiptum milli landa. Þau fyrirtæki sem hafa mikil viðskipti við 

evrusvæðið og hafa  hluta tekna og gjalda sinna þar myndi draga mjög úr áhrifum 

gengisveiflna. Áhrifin á fyrirtæki sem eingöngu starfa á innlendum markaði yrðu áhrifin 

óljósari. En eins og kemur fram hér að framan má búast við að þau lenda í aukinni samkeppni 

við ef fyrirtæki af evrusvæðinu sjá hag sinn í því að herja á íslenskan markað í kjölfar 

upptöku evru á Íslandi. Þau fyrirtæki sem hafa eingöngu viðskipti við lönd utan evrusvæðisins 

verða áfram að búa við gengisáhættu. Vandséð er þó að sjá hvort upptaka evru myndi breyta 

miklu hvað varða aðra þætti í rekstri fyrirtækja, þar sem Ísland er nú þegar aðili að Evrópska 

Efnahagssvæðinu og með nánast óheftan aðgang að markaðnum. 

5.8 Áhrif á erlendar fjárfestingar 

Upptaka evru myndi auðvelda erlendar fjárfestingar hvort sem um væri að ræða erlenda aðila 

í fjárfestingahugleiðingum á Íslandi eða Íslendingar að fjárfesta á evrusvæðinu. 

Sameiginlegur gjaldmiðill myndi eyða gengisáhættu og verðsamanburður á milli landa yrði 

auðveldari. 

5.9 Áhrif á hagvöxt 
Erfitt er að álykta um hagvöxt ef evra yrði tekin upp á Íslandi. Lægri viðskiptakostnaður og 

óvissa ætti að auka hagvöxt eða að minnsta kosti tækifæri til hagvaxtar. Hagvöxtur hefur 

verið mun lægri á evrusvæðinu á stórum hluta tímabilsins frá því að evran var notuð fyrst sem 

gjaldmiðill.  
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6.0 Kenningar Mundell um hagkvæm myntsvæði 
Árið 1961 setti kanadíski hagfræðingurinn Robert Mundell fram kenningu sem hægt var að 

nota til þess útskýra við hvaða kringumstæður gætu þjóðríki notið minni viðskiptakostnaðar 

og gengisáhættu með því að tilheyra stærra myntsvæði. Í kenninguni koma fram þrjú skilyrði, 

af þessum þremur skilyrðum þarf að fullnægja einu þeirra til þess að það teljist skynsamlegt 

að ganga í myntbandalag. Skilyrðin eru eftirfarandi: 

1. Hagsveiflur þurfa að vera í takt á milli landa innan myntsvæðis og því ekki þörf á 

sjálfstæðri peningamálastefnu. 

2. Laun þurfa að vera sveigjanleg. Ef eftirspurn minnkar í einu landi myntsvæðisins þá 

lækka laun viðkomandi lands en hækka á öðrum stöðum. Sveigjanlegur 

vinnumarkaður orsakar að atvinnustig helst stöðugt þrátt fyrir að hagsveiflur séu ekki í 

takt á milli landa myntsvæðisins og vanmáttuga peningamálastefnu viðkomandi lands. 

3. Hreyfanlegt vinnuafl. Auðvelt þarf að vera fyrir vinnuafl að flytja á staði þar sem 

atvinnu er að fá ef atvinnuleysi er í landinu. Í Bandaríkjunum getur fólk flutt frjálst á 

milli fylkja sem gefur til kynna að Bandaríkin eigi að vera með sama gjaldmiðil.35 

Þegar samingurinn um evrópska efnhagassvæðið gekk í gildi árið 1994 á Íslandi varð Ísland 

hluti af innri markaði Evrópu sem byggir meðal annars á frjálsri för verkafólks innan 

svæðisins og frjálsum fjármagnsfluttningum. Hreyfanleiki vinnuafls til og frá landinu hefur 

einnig aukist mikið við opnun vinnumarkaðarins.36 Spurning er hvort að laun séu nægilega 

sveigjanleg á Íslandi er ekki einungis hagfræðileg heldur ekki síður pólitísk og svarið er alls 

ekki augljóst og því er óljóst hvort að Ísland uppfylli skilyrði númer tvö. Erfitt er að fullyrða 

um þriðja skilyrðið. Rannsókn á íslenskum vinnumarkaði frá árinu 2000 leiddi í ljós að með 

1% samdrætti í vergri landsframleiðslu myndi leiða að öðru óbreyttu til þess að 0,027% 

vinnufærra Íslendinga flytti til útlanda, atvinnuþátttaka dægist saman um 0,045% og 

atvinnuleysi myndi aukast um 0,07%37   

                                                           
35

  Gylfi Zoega og Tryggvi Þór (2005) bls.31 
36

 Eiríkur Bergmann og Jón Þór (2008) bls.157-158 
37

 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2007) 
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7.0 Niðurstaða 
Ef af því yrði að upptaka evru á Íslandi yrði að veruleika er ljóst að það myndi hafa víðtæk 

áhrif á mjög marga þætti íslensks samfélags. Ekki má gleyma að það eru ekki eingöngu kostir 

sem fylgja upptökuni heldur einnig gallar.  

Alþingi Íslands hefur samþykkt aðildarviðræður við Evrópusambandið og ef af því verður að 

Ísland muni ganga í sambandið liggur beinast við að sækja um aðild að myntbandalagi 

Evrópu, þá gengur Ísland í ERM II aðlögunarferlið og mun það strax hafa áhrif á íslenskt 

efnahagslíf með tvítengingu krónunar við Evruna. Það myndi eflaust gleðja marga 

áhangendur íslensku krónunar ef Íslendingar myndu láta þar við sitja og fara að fordæmi 

Danmerkur. Gallarnir hins vegar við að ganga ekki alla leið eru að gengissveiflur yrðu áfram í 

utanríkisviðskiptum Íslendinga þó léttari sveiflur en þekkist á Íslandi á síðustu árum. Með 

inngöngu í Myntbandalag Evrópu myndu allar gengissveiflur í utanríkisviðskiptum við 

stærsta hóp utanríkisviðskiptalanda Íslands, evrusvæðið hverfa. Viðskipti við þennan hóp 

myndi aukast enn meira og í kjölfarið mætti búast við að vöruverð lækkaði þar sem gegnsæi í 

vöruverði yrði meira, þar af leiðandi myndi kaupmáttur launa aukast í landinu. Samkeppni í 

vöru og þjónustu myndi harðna með tilkomu evrópskra fyrirtækja sem vílað hafa fyrir sér að 

koma hingað vegna gengisáhættu.  

Ef aðildarviðræður Íslands og Evrópusambandsins ganga ekki eða ef þjóðin hafnar aðgöngu í 

þjóðaratvkæðagreiðslu er ef til vill hægt að festa gengi krónunar með myntráði eða jafnvel 

fara að fordæmi Svartfjallalands og hvorki spurja kóng né prest og taka upp evru einhliða.  

Samkvæmt kenningum Roberts Mundell um hagkvæm myntsvæði uppfyllir Ísland að minnsta 

kosti eitt skilyrði af þremur, eitt skilyrði er óljóst og erfitt er að uppfylla það þriðja, þar með 

er hagkvæmt fyrir ísland að tilheyra Evrópska myntsvæðinu. Ísland er aðili að Evrópska 

Efnahagssvæðinu og þar með er Ísland aðili að innra markaði evrópu aðildarlanda, eitt atriði 

vantar þó til þess að gera markaðinn fullkominn fyrir Ísland og það er gjaldmiðillinn. Til þess 

að fullkomna tengsl við evrópumarkað verður Ísland að taka upp evru með einum eða öðrum 

hætti.  
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