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Útdráttur 
Markmið þessarar ritgerðar er að kanna möguleg áhrif upptöku evru á íslenskan 

vinnumarkað. Mikil umræða hefur verið um inngöngu í Evrópusambandið og 

Myntbandalag Evrópu á síðustu árum og hafa flestir einhverja skoðun á þessu málefni, 

ekki síst í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008. Því er áhugavert að skoða áhrif á þann 

hluta þjóðfélagsins sem snertir okkur öll, vinnumarkaðinn og þær breytingar sem kynnu 

að verða á honum í kjölfarið. Mikilvægt er að meta sveigjanleika á vinnumarkaði í þessu 

samhengi og eru flestir fræðimenn sammála um að sveigjanleikinn sé nauðsynlegur til að 

vega upp á móti þeim þáttum sem tapast við inngöngu í myntbandalag. Stiklað verður á 

stóru varðandi ferlið sem þjóðin þarf að fara í gegnum ákveði hún að taka upp evruna, 

bæði vegna inngöngu í ESB og EMU, auk þess sem Evrópuvæðing Íslands hingað til 

verður skoðuð. Kenningin um hagkvæm myntsvæði er höfð að leiðarljósi í þessari ritgerð 

og leitast er við að svara því hvort Ísland uppfylli skilyrði þeirrar kenningar eða ekki. Þá 

eru mögulegar breytingar á vinnumarkaðnum eftir aðild greindar með tilliti til 

búferlaflutninga, launamyndunar, samkeppni fyrirtækja, atvinnuleysis og samhverfni 

hagsveiflna. Að lokum er skoðuð reynsla annarra evrulanda vegna upptöku evrunnar og 

metið hvort heimfæra megi reynslu þeirra yfir á Ísland.  
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1 Inngangur 
Efnahagsmál Íslands hafa verið ofarlega á baugi í kjölfar efnahagshrunsins síðla árs 2008. 

Margir telja að innganga í Evrópusambandið (ESB) ásamt upptöku evrunnar sé 

mikilvægur þáttur í endurreisn íslenska hagkerfisins á meðan aðrir vilja ekki heyra á það 

minnst. Miklar hagsveiflur hafa einkennt íslenskt efnahagslíf síðastliðna áratugi með 

tilheyrandi afleiðingum. Óvissa í gengismálum hefur háð Íslendingum og því fengið 

þjóðina til að íhuga möguleikann á efnahags- og myntsamstarfi. Með þessari leið er 

vonast til að langþráður efnahagsstöðugleiki náist loks. Íslendingar eru þó ekki alls 

óvanir Evrópusamstarfi en Ísland hefur verið hluti af Evrópska efnahagssvæðinu (EES) 

frá 1994 og þar með verið þátttakandi á innri markaði ESB.  

Íslenskur vinnumarkaður hefur þróast ört í takt við þróun hagkerfisins á síðustu áratugum. 

Stjórnmálamönnum í öðrum löndum þótti staða Íslands öfundsverð þegar kom að 

atvinnuleysi enda jafn lágar tölur fáséðar. Í kjölfar efnahagshrunsins tóku mælikvarðar á 

virkni vinnumarkaðarins dýfu og hafa ekki náð sér á strik á ný. Atvinnuleysi hefur náð 

nýjum hæðum og fólk fluttist úr landi í miklum mæli. Við nánari skoðun á orsökum og 

afleiðingum efnahagshrunsins er ljóst að umbóta er þörf í hagkerfinu. Eðlilegt er við 

slíkar kúvendingar í hagkerfi þjóðar að leita lausna á áður ótroðnum slóðum og þannig 

skiljanlegt að upptaka evrunnar og innganga í ESB sé spennandi kostur. Því er áhugavert 

að skoða hvort og þá hvaða áhrif upptaka evrunnar hefur á íslenskan vinnumarkað og 

verður leitast við að svara því hér. 
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2 Íslenskur vinnumarkaður 

2.1 Skilgreining á vinnumarkaði  
Vinnumarkaður er skilgreindur sem vettvangur viðskipta launafólks og atvinnurekenda. 

Á vinnumarkaði gilda reglur sem eru bundnar í lög og kjarasamninga og segja til um 

gagnkvæmar skyldur vinnuveitenda og starfsmanna (Ísland.is vefsvæði, e.d.-b).  

Oft er vinnumarkaði skipt í tvennt, þ.e. opinberan og almennan. Vinnuveitendur sem 

mynda eftirspurnarhlið opinbera vinnumarkaðaðarins eru stofnanir og fyrirtæki í eigu 

ríkis og sveitarfélaga, auk annarra félaga og stofnana sem veita opinbera þjónustu. 

Hlutafélög og fyrirtæki í eigu einkaaðila mynda hins vegar eftirspurnarhlið hins almenna 

vinnumarkaðar (Ísland.is vefsvæði, e.d.-a). 

Á vinnumarkaði leita atvinnurekendur eftir vinnuafli gegn greiðslu launa og einstaklingar 

bjóða fram starfskrafta sína gegn borgun. Það sem ræður því hversu auðveldlega 

markaðurinn parar saman atvinnurekendur og einstaklinga er framboð og eftirspurn, 

menntunarsamsetning og starfsreynsla þjóðarinnar, menntunarkröfur og 

starfsreynslukröfur fyrirtækjanna, löggjöf og hefðir. Heildarframboð og heildareftirspurn 

á vinnumarkaði öðru fremur af efnahagsstöðu landsins þar sem atvinnuframboð dregst 

saman í niðursveiflu og eykst í uppgangi. Hefðir og vinnulöggjöf hafa einnig áhrif á 

markaðinn þar sem kveðið er á um vinnutíma, orlofsréttindi ásamt öðrum þáttum svo 

sem lágmarkslaunum, uppsagnarfresti, frídögum og veikindaákvæðum. Samkeppni og 

góð upplýsingamiðlun er forsenda skilvirkni á vinnumarkaði. Þetta felur í sér að 

aðgangur vinnuafls og fyrirtækja að vinnumarkaði skuli vera óheftur auk þess sem 

verkafólk þarf að vera færanlegt á milli starfa og landshluta. Fullkomnar upplýsingar um 

vinnumarkaðinn auka skilvirkni hans en þó ber að hafa í huga að hvorki launafólk né 

atvinnurekendur geta haft fullkomnar upplýsingar um markaðinn (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

e.d.). 

Þegar vinnumarkaður er sagður misskiptur er átt við að staða einstaklinga á 

vinnumarkaði sé misjöfn hvað varðar kyn, menntun og laun. Sem dæmi má nefna að 

konur eru yfirleitt í minnihluta á vinnumarkaði og svo ekki sé talað um í 

stjórnunarstöðum (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Hjalti Jóhannesson, 2007).  
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2.2 Sögulegt yfirlit á íslenskum vinnumarkaði 
Íslenskt samfélag hefur þróast frá því að vera óiðnvætt bændasamfélag yfir í að vera 

flókið neyslusamfélag á undanförnum árum og áratugum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Þegar fjölga tók í atvinnugreinum og fólk fór að flytja sig í þéttbýli tóku samtök launþega 

að spretta upp. Þeim var ætlað að bæta kjör verkafólks. Sérstök vinnulöggjöf var 

samþykkt árið 1938 og með henni var tilvist og sértækt hlutverk verkalýðsfélaga 

viðurkennd. Henni var ætlað að móta samskipta- og leikreglur á vinnumarkaðinum. 

Helsta markmið er að draga úr árekstrum á milli aðila vinnumarkaðarins og stuðla þannig 

að vinnufriði og draga úr kostnaði vegna átaka (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). 

Næstu áratugi eftir að vinnulöggjöfin var samþykkt varð algjör viðsnúningur á 

atvinnuháttum í landinu. Fólk fór að flytja sig úr landbúnaði og yfir í hefðbundna 

skipulagða launavinnu. Verkalýðsfélögin voru þannig farin að hafa sterk áhrif á 

samfélagið þrátt fyrir að hafa átt erfitt uppdráttar í byrjun (Gunnar Þór Bjarnason og 

Margrét Gunnarsdóttir, 2001). Atvinnuþátttaka kvenna fór að aukast og hafði afdrifarík 

áhrif á þróun vinnumarkaðar. Konur voru oft á tíðum ódýrara vinnuafl og jafnvel taldar 

vera betri starfskraftar en karlar (Edgell, 2006).  

Það var þó fleira en vinnulöggjöfin sem setti mark sitt á íslenskan vinnumarkað á 

tuttugustu öld. Framan af öldinni og allt til níunda áratugarins voru kjarasamningar gerðir 

til skamms tíma og verkföll voru tíð. Með þjóðarsáttarsamningunum, sem gerðir voru 

fyrst 1986 og síðan aftur 1990, var hrundið á samstilltu átaki aðila vinnumarkaðarins og 

ríkisvaldsins þar sem tókst að draga úr verðbólgu, tryggja stöðugleika og bæta kaupmátt. 

Með þessum samningum hófst nýtt skeið í samskiptum milli aðila vinnumarkaðarins sem 

byggist á gagnkvæmum skilningi og trausti. Sammælst var um að tryggja hagsmuni 

launþega, atvinnurekenda og þjóðarbúsins (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Stefán 

Ólafsson, 2010).  

Umhverfi atvinnulífsins breyttist á þessum tíma úr því að vera reglumótað yfir í 

frjálsræði. Í kjölfarið voru nokkur fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkisins einkavædd (Stefán 

Ólafsson, 2008). Þá fór fólk að færa sig úr framleiðslustörfum og yfir í ýmiss konar 

þjónustustörf.  



 11 

Frá þeim tíma, sem vinnulöggjöfin var samþykkt, hefur atvinnuþátttaka á Íslandi haldist 

nokkuð stöðug. Sama má segja með atvinnuleysi þar til kreppan skall á í lok árs 2008 en 

þá náði það nýjum hæðum eins og sjá má á mynd 2.1.  

 
Mynd 2.1. Atvinnuleysi á Íslandi frá árunum 1980 til 2009. Heimild: Hagstofa Ísland 2011a. 

Atvinnuþátttaka Íslendinga er ein sú mesta sem þekkist meðal þjóða OECD ríkjanna, sjá 

töflu 2.2. (Statistics OECD, 2007). Þetta má hugsanlega  skýra með löngum starfsaldri 

Íslendinga, mikilli atvinnuþátttöku kvenna auk þess sem menntun og almenn 

atvinnuþátttaka skólafólks hefur sitt að segja.  

Atvinnuþátttaka í Evrópu frá 2005 til 2009 (%) 
	  Land	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	  
Austurríki 68.6 70.2 71.4 72.1 71.6 
Belgía 61.1 61.0 62.0 62.4 61.6 
Tékkland 64.8 65.3 66.1 66.6 65.4 
Danmörk 75.9 77.4 77.1 78.1 75.7 
Eistland 64.4 68.1 69.4 69.8 63.5 
Finnland 68.5 69.6 70.5 71.3 68.4 
Frakkland 63.2 63.3 64.0 64.6 64.1 
Þýskaland 65.5 67.2 69.0 70.2 70.4 
Grikkland 60.1 61.0 61.4 61.9 61.2 
Ungverjaland 56.9 57.3 57.3 56.7 55.4 
Ísland 84.4 85.3 85.7 84.2 78.9 
Írland 67.5 68.5 69.2 68.1 62.5 
Ítalía 57.5 58.4 58.7 58.7 57.5 
Lúxemborg 63.6 63.6 64.2 63.4 65.2 
Holland 71.9 73.2 74.8 76.1 75.8 
Noregur 75.2 75.5 76.9 78.1 76.5 
Pólland 53.0 54.5 57.0 59.2 59.3 
Portúgal 67.5 67.9 67.8 68.2 66.3 
Slóvakía 57.7 59.4 60.7 62.3 60.2 
Slóvenía 66.0 66.6 67.8 68.6 67.5 
Spánn 64.3 65.7 66.6 65.3 60.6 
Svíþjóð 73.9 74.5 75.7 75.7 72.2 
Sviss 77.2 77.9 78.6 79.5 79.2 
Tyrkland 44.4 44.6 44.6 44.9 44.3 
Bretland 72.6 72.5 72.3 72.7 70.6 
Meðaltal 65.8 66.7 67.5 67.9 66.2 
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Tafla 2.2 Atvinnuþátttaka í Evrópu frá árinu 2005 til 2009. Heimild: OECD 2011a 

Í lok júní 2009 var gerður stöðugleikasáttmáli milli aðila vinnumarkaðarins og 

stjórnvalda. Sáttmálinn átti að koma í veg fyrir að svartsýnisspár um fjöldaatvinnuleysi 

og landflótta á komandi árum yrðu að veruleika. Með því að lækka vexti og styrkja gengi 

átti að ýta undir aukna fjárfestingu, auka hagvöxt, betrumbæta atvinnumál og stuðla að 

bættari lífskjörum. Auk þess skyldi ríkisstjórnin greiða götu stórframkvæmda til þess að 

gera enn betur. Þessi áform hafa ekki gengið eins vel og til var ætlast og því má búast við 

að endurreisn íslensks efnahagslíf muni dragast á langinn (Samtök atvinnulífsins, 2010).  

3 Sveigjanleiki vinnumarkaðar  

3.1 Skilgreining á sveigjanlegum vinnumarkaði 
Þegar markaðsöflin vinna að því að halda atvinnuleysi öllum stundum í lágmarki og 

vinnuafl flyst þangað sem þess er þörf er talað um fullkomlega sveigjanlegan 

vinnumarkað. Tekjur breytast þá stöðugt til þess að viðhalda fullu atvinnustigi (Katrín 

Ólafsdóttir, 2008).  

Sveigjanleiki vinnumarkaðar er mælanlegur á nokkra vegu. Sumir tala um sveigjanleika 

sem þann tíma sem vinnumarkaðurinn er að jafn sig eftir áfall í hagkerfinu. Aðrir tala um 

sveigjanleika þegar jafnvægi er á vinnumarkaðnum eða þegar stofnanaumhverfi hefur 

áhrif á markaðinn. Með stofnanaumhverfi er átt við lög og reglur sem lúta að 

vinnumarkaði en sem dæmi má nefna hversu auðvelt er að ráða fólk og reka 

(Fjármálaráðuneyti Bretlands, 2003).  

3.2 Mikilvægi sveigjanleika 
Í raun snýst sveigjanleiki á vinnumarkaði um getu hans til þess að aðlagast breyttum 

aðstæðum án þess að það bitni á ákveðnum hópum vinnumarkaðarins eða auki 

atvinnuleysi. Með stofnun Myntbandalags Evrópu (EMU) hefur sveigjanleiki á 

vinnumarkaði fengið þyngra vægi. Tilkoma evrunnar hefur orðið til þess að aðildarlönd 

hennar geta ekki nýtt sér gengisbreytingar til að viðhalda fullri atvinnu þegar breytingar í 

hagkerfinu eiga sér stað. Þá verður sveigjanleiki á vinnumarkaði að koma í staðinn fyrir 

sveigjanleika í gengi. Þar af leiðandi er sveigjanleiki á vinnumarkaði talinn eitt helsta 

skilyrði upptöku evru svo að atvinnuleysi skjóti ekki upp kollinum reglulega.  
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Sveigjanlegur vinnumarkaður er talinn ákjósanlegur þar sem hann eykur hagkvæmni og 

nýtni í samfélaginu. Sveigjanleiki getur falist í: 

• Breytilegum vinnutíma fólks. Þá eykst yfirvinna í þenslu og dregst saman í lægð.  

• Breytilegri atvinnuþátttöku. Þegar vel viðrar í efnahagslífi þjóðarinnar frestar 

fólk námi, barneignum og fríum en fer svo aftur út af markaðinum þegar farið er 

að harðna á dalnum.  

• Fólksflutningum. Þegar kreppir að flytur fólk á staði þar sem betur viðrar. 

• Sveigjanlegum kaupmætti miðað við önnur samkeppnislönd. Kaupmáttur eykst í 

góðæri og fellur á samdráttartímum.   

Sveigjanleika á vinnumarkaði er ætlað að koma bæði í veg fyrir kreppuatvinnuleysi og 

langtímaatvinnuleysi. Atvinnuleysi, sem skapast þannig að fólk er atvinnulaust 

langtímunum saman, er nefnt langtímaatvinnuleysi og kreppuatvinnuleysi fylgir sveiflum 

í efnahagslífinu (Ásgeir Jónsson og Sigurður Jóhannesson, 2002).  

3.3 Sveigjanleiki íslensks vinnumarkaðar 
Aukin miðstýring ýtir undir sveigjanleika á vinnumarkaði. Þá haga stór miðstýrð 

verkalýðsfélög kröfum sínum eftir því hvernig ástandið er í efnahagslífinu og 

kjarabarátta þeirra verður oft á tíðum þjóðfélagslega ábyrg vegna þess að þau verða að 

horfa á heildarhagsmuni félagsmanna sinna. Því er ekki ólíklegt að evrulönd leiti í átt að 

aukinni miðstýringu á vinnumarkað til þess að auka sveigjanleika. Íslenska 

kjarasamningakerfið er talið vera miðstýrt þar sem verkalýðsfélög eru stór og fá. 

Miðstýringin hefur jafnvel aukist á síðastliðnum árum með sameiningu verkalýðsfélaga. 

Þetta býður upp á betri möguleika til að kljást við efnahagsástand hverju sinni og er þetta 

því ein birtingarmynd sveigjanlegs vinnumarkaðar (Ásgeir Jónsson og Sigurður 

Jóhannesson, 2002).  

Atvinnuleysi á Íslandi hefur alla jafna verið lágt og því hefur yfirleitt tekist vel að vinna 

bug á kreppuatvinnuleysi. Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 hefur staðan á vinnumarkaði 

þó versnað til muna. Skellurinn sem átti sér stað í kjölfarið varð meiri en von var á og 

atvinnuleysi jókst töluvert en þrátt fyrir það er atvinnuleysi enn þá mun lægra en í 

evrulöndunum. Á meðan aðlögun hagkerfisins á sér stað er hætta á að atvinnuleysið 

haldist áfram hátt. Skýringin á því hvers vegna atvinnuleysi er hærra í ESB og EMU en á 

Íslandi má rekja til kerfislægs vandamáls eða svonefnds Evrópudoða. Þá eru þungar 
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reglubyrðar og almennur ósveigjanleiki að hamla aðlögun vinnumarkaðarins í mörgum 

ríkjum, ólíkt því sem á sér stað á Íslandi. Því er það ekki ósveigjanlegur vinnumarkaður 

eða ósamhverfar hagsveiflur sem valda þessu (Ásgeir Jónsson og Sigurður Jóhannesson, 

2002). 

Atvinnuleysi í Evrópu frá 2005 til 2009 
Land	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	  
Austurríki 5.2 4.8 4.5 3.9 4.8 
Belgía 8.5 8.3 7.5 7.0 8.0 
Tékkland 8.0 7.2 5.4 4.4 6.8 
Danmörk 4.9 4.0 3.8 3.4 6.1 
Eistland 8.1 6.0 4.8 5.6 14.1 
Finnland 8.4 7.7 6.9 6.4 8.4 
Frakkland 8.9 8.8 8.0 7.4 9.1 
Þýskaland 11.3 10.4 8.7 7.6 7.8 
Grikkland 10.0 9.0 8.4 7.8 9.6 
Ungverjaland 7.2 7.5 7.4 7.9 10.1 
Ísland 2.7 3.0 2.3 3.0 7.4 
Írland 4.8 4.7 4.7 5.8 12.2 
Ítalía 7.8 6.9 6.2 6.8 7.9 
Lúxemborg 4.5 4.7 4.1 5.1 5.2 
Holland 5.1 4.2 3.5 3.0 3.9 
Noregur 4.7 3.5 2.6 2.6 3.2 
Pólland 18.0 14.0 9.7 7.2 8.3 
Portúgal 8.1 8.1 8.5 8.1 10.0 
Slóvakía 16.2 13.3 11.0 9.6 12.1 
Slóvenía 6.7 6.1 5.0 4.5 6.0 
Spánn 9.2 8.6 8.3 11.4 18.1 
Svíþjóð 7.8 7.1 6.2 6.2 8.5 
Sviss 4.5 4.1 3.7 3.4 4.2 
Tyrkland 10.9 10.5 10.5 11.2 14.3 
Bretland 4.7 5.4 5.3 5.4 7.8 
Meðaltal 7.8 7.1 6.3 6.2 8.6 

Tafla 3.1 Atvinnuleysi í Evrópu frá árinu 2005 til 2009. Heimild: OECD 2011b 

Til að mæta sveiflum í hagkerfinu hefur tíðkast hér á landi að nota gengishreyfingar til 

þess að tryggja sveigjanleika í kaupmætti launa. Þá er kaupmátturinn aðlagaður til þess 

að viðhalda fullri atvinnu í þjóðfélaginu en með þeim afleiðingum að verðbólga eykst. 

Ekki er hægt að sporna við atvinnuleysi og verðbólgu samtímis og því er ávallt um að 

ræða skammtímaskipti á milli þessara þátta samkvæmt kenningu Phillips (Phillips, 1958). 

Þetta á þó ekki við þegar litið er til langs tíma þar sem hagkerfi leita ávallt í átt að nýju 

langtímajafnvægi þar sem atvinnustig færist í átt að náttúrulegu atvinnuleysi. Því er ljóst 

að til langs tíma litið er atvinnuleysi óháð efnahagssveiflum og er það mikilvægt með 

tilliti til sveigjanleika vinnumarkaðar (Mankiw, 2004). Þar af leiðandi skiptir 
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sveigjanleiki launa máli þegar hugað er að inngöngu í EMU en ljóst er að ekki er hægt að 

notast við gengisfellingar eftir að evran hefur verið tekin upp. 

Sveigjanleiki launa ræðst af því hvort nafnlaun eða raunlaun geti hækkað eða lækkað 

miðað við verðlag og nafngengi hverju sinni. Nafnlaun eru vanalega samningsbundin og 

því talin frekar ósveigjanleg. Þau gætu þó tekið samningsbundnum breytingum eftir 

atvinnuframboði og eftirspurn hverju sinni þar sem það kmeur yfirleitt fram í breytingu á 

yfirvinnu. Raunlaun fylgja hins vegar eftir þróun raungengis og verðlags. Til eru nokkur 

úrræði til þess að draga úr launakostnaði en hægt er að draga úr yfirvinnu og 

bónusgreiðslum, lækka laun og auka framleiðni. Oft á tíðum er þó ólíklegt að starfsmenn 

séu tilbúnir að taka á sig launaskerðingu nema þá helst þegar fyrirtæki eru á barmi 

gjaldþrots. Á miðstýrðum mörkuðum er það yfirleitt gengisfellingar sem tryggja 

sveigjanleik launa auk samkomulags um óbreytt laun (Ásgeir Jónsson og Sigurður 

Jóhannesson, 2002).  

Einnig er hægt að skoða sveigjanleika launa með því að kanna laun og launatengd gjöld 

sem hlutfall af vergum þáttatekjum. Þetta hlutfall ætti að vera stöðugt ef 

vinnumarkaðurinn er fullkomlega sveigjanlegur. Ef vinnumarkaðurinn fylgir 

hagsveiflunni og er fullkomlega sveigjanlegur þá er þetta hlutfall stöðugt (Katrín 

Ólafsdóttir, 2008). Við sjáum samkvæmt mynd 3.2 að sögulegt launahlutfall hefur 

sveiflast á bilinu 60% og 70% af þáttatekjum. Hæst var hlutfallið á árinu 2007 þegar það 

var 72% en hefur lækkað eftir það og nálgast 60% sem er það lægsta á tímabilinu að 

undanskildu árinu 1997 þegar það var rétt undir 60%. Því hefur launahlutfallið sveiflast 

töluvert á undanförnum árum og tekið dýfu niður á við frá árinu 2007.   

 
Mynd 3.2 Laun og tengd gjöld sem hlutfall af vergum þáttatekjum. Heimild: Hagstofa Íslands 2011b og 
2011c. 
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Samkvæmt niðurstöðu rannsóknar Ásgeirs Jónssonar og Sigurðar Jóhannessonar sem 

framkvæmd var fyrir Samtök atvinnulífsins árið 2002 má gera ráð fyrir að raunlaun verði 

ósveigjanleg við upptöku evru sem tryggir varanlegri verðstöðugleika og kaupmátt. Í 

staðinn þyrfti því að reiða sig á sveigjanleika nafnlauna. Þeir miðuðu við niðursveiflu 

áranna 1992 til 1994 til þess að svara því hvort laun væru sveigjanleg. Þeir bentu á að 

hluti íslenskra fyrirtækja hefðu nýtt sér úrræði til að draga úr launakostnaði en þessar 

lækkanir virðast helst hafa tengst fyrirtækjum sem áttu í vanda og því ráðist af aðstæðum 

hverju sinni í hagkerfinu. Þá þurfti atvinnuleysi að vera orðið talsvert til þess að fólk 

óttaðist um atvinnu sína og væri tilbúið til þess að taka á sig þessa launalækkun. Nokkuð 

bar á að fyrirtækin hafi dregið úr yfirvinnu starfsmanna til þess að lækka launakostnað en 

greidd meðallaun voru almennt hærri en kjarasamningar sögðu til um og því meiri 

sveigjanleiki til að lækka laun (Ásgeir Jónsson og Sigurður Jóhannesson, 2002). Einnig 

má benda á að svo virðist vera sem Íslendingar séu skilningsríkari gagnvart 

launalækkunum í kjölfar kreppunnar árið 2008 og viðmið ásættanlegra úrræða hafi breyst 

frá því sem áður var (Morgunblaðið, fréttavefur, 2009). Samkvæmt rannsókn Ásgeirs og 

Sigurðar má ætla að sveigjanleiki nafnlauna sé þó nokkur á Íslandi og gera má ráð fyrir 

að hann geti að einhverju leyti komið í staðinn fyrir gengislækkanir sem hafa tíðkast. 

Þrátt fyrir það er ljóst að tilkoma evru myndi auka líkur á kreppuatvinnuleysi því töluvert 

atvinnuleysi þarf að vera svo að þrýstingur skapist um launalækkun (Ásgeir Jónsson og 

Sigurður Jóhannesson, 2002). Hins vegar ef skoðuð er rannsókn Axels Hall, Gylfa 

Magnússonar, Gylfa Zoëga, Sigurðar Ingólfssonar, Sveins Agnarssonar og Tryggva Þór 

Herbertsson fyrir Seðlabanka Íslands árið 1999 eru niðurstöðurnar ekki eins jákvæðar. 

Rannsókn þeirra leiddi í ljós að þegar meðalgengi var fellt til þess að lækka 

nafnlaunakostnað varð það til þess að raunlaun lækkuðu einnig í kjölfarið. Þeir töldu að 

vegna ósveigjanleika nafnlauna væri sveigjanleiki gengis, þ.e. víxlverkun gengis og 

raunlauna, mikilvægur til þess að hægt væri að viðhalda stöðugu efnahagslífi og litlu 

atvinnuleysi. Þar af leiðandi komust þeir að þeirri niðurstöðu að laun væru ekki 

sveigjanleg. Taka verður þó til greina að gögnin sem þeir notuðu í rannsókn sinni náði 

yfir tímabilið 1963 til 1995 og því mögulegt að breytingar hafi orðið síðan (Axel Hall, 

Gylfi Magnússon, Gylfi Zoëga, Sigurður Ingólfsson, Sveinn Agnarsson og Tryggvi Þórs 

Herbertssonar, 1998). 

Samkvæmt rannsókn Ásgeirs og Sigurðar er atvinnuþátttaka mikil hérlendis miðað við 

önnur ESB og EMU lönd og hafa fólksflutningar vegið þungt á íslenskum vinnumarkaði. 
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Fólk flyst af landi brott á samdráttartímum en flytur til landsins þegar vel viðrar. Þeir 

töldu því að íslenskt vinnuafl væri hreyfanlegt. (Ásgeir Jónsson og Sigurður Jóhannesson, 

2002). Höfundar SÍ rannsóknarinnar voru aftur á öðru máli og fullyrtu að vinnuafl á 

Íslandi gæti ekki talist hreyfanlegt. Þeir sýndu fram á að þegar verg landsframleiðsla 

lækkaði um 1% þá jókst atvinnuleysi um 0.8%. Því jókst atvinnuleysi um 4% þegar verg 

landsframleiðsla minnkaði um 5% en einungis varð 0.34% aukning í nettó 

búferlaflutningum sem getur ekki talist mikið. Því má gera ráð fyrir að fram á miðjan 10. 

áratug og jafnvel fram að aldamótum hafi vinnuafl ekki talist sveigjanlegt (Axel Hall, 

Gylfi Magnússon, Gylfi Zoëga, Sigurður Ingólfsson, Sveinn Agnarsson og Tryggvi Þór 

Herbertsson, 1998). 

Þjóðir, sem leggja mikla áherslu á að menntakerfi skili fólki almennri þekkingu, bera oft 

einkenni mikils sveigjanleika. Ísland er ein þessara þjóða og því má ætla að 

aðlögunarhæfni Íslendinga til þess að flytja sig yfir í önnur störf sé góð (Samtök 

atvinnulífsins, 2010). Þegar efnahagshrunið varð 2008 fluttist fólk í miklu mæli frá 

landinu þar sem erfitt atvinnuástand skapaðist. Gera má ráð fyrir að mikið af þessu fólki 

snúi heim aftur þegar birtir á ný. Ljóst er að hreyfanlegt vinnuafl er mikilvægt þegar 

efnahagsþrengingar eiga sér stað til þess að flýta fyrir bata hagkerfisins. Á mynd 3.3 má 

sjá þróun aðfluttra umfram brottfluttra á Íslandi frá árinu 1997 til 2010.  

 
Mynd 3.3 Aðfluttir umfram brottflutta sem hlutfall af íbúafjölda á Íslandi. Heimild: Hagstofa Íslands 2011d 
og 2011e. 

Þegar þessar tvær rannsóknir eru skoðaðar kemur í ljós að menn eru ekki um eitt 

sammála hvort íslenskur vinnumarkaður sé sveigjanlegur. Margt bendir þó til þess að 

-‐2.0%	  

-‐1.5%	  

-‐1.0%	  

-‐0.5%	  

0.0%	  

0.5%	  

1.0%	  

1.5%	  

2.0%	  

%
	  h
lu
tf
al
l	  

Ár	  

Að@luttir	  umfram	  brott@luttra	  sem	  hlutfall	  af	  
íbúa@jölda	  

Alls	   Íslenskir	  ríkisborgarar	   Erlendir	  ríkisborgarar	  



 18 

sveigjanleiki vinnumarkaðar hafi aukist á síðustu árum og þá sérstaklega í kjölfar 

kreppunnar 2008. Ný rannsókn hefur verið framkvæmd af Katrínu Ólafsdóttur lektor 

(2008) við Háskólann í Reykjavík undir heitinu; Er íslenskur vinnumarkaður 

sveigjanlegur? Þar kemst hún að þeirri niðurstöðu að íslenskur vinnumarkaður hljóti að 

teljast sveigjanlegur útfrá sínu samræmda og miðlæga kjarasamningakerfi. Katrín bendir 

á að þar sem kjarasamningar eru miðlægir þar sé launadreifing almennt lítil og telur hún 

það eiga við Ísland. Ákveðinn sveigjanleiki er samt sem áður í raunlaunum þó svo að 

hann minnki með hjöðnun verðbólgu. Hún bendir á að fólksflutningar hafi skipað stóran 

sess á íslenskum vinnumarkaði á undanförnum árum og að atvinnuleysi sé hlutfallslega 

minna en í flestum öðrum löndum (Katrín Ólafsdóttir, 2008).  

4 Ísland í dag, sjálfstæð stjórn peningamála og 

vinnumarkaðurinn 
Þann 27. mars 2001 var tekið upp verðbólgumarkmið Seðlabankans sem gegnir því 

hlutverki að halda verðbólgu í 2.5% með ±1.5% fráviki. Því er það markmið 

peningamálastefnunnar að stuðla að stöðugu verðlagi með hliðsjón af þessu 

verðbólgumarkmiði (Seðlabanki Íslands, e.d). Einn helsti tilgangur 

verðbólgumarkmiðsins er að koma reglu á verðbólguvæntingar. Með því er gagnsæi 

aukið og meiri áhersla lögð á upplýsingar til almennings. Þannig getur almenningur 

fylgst með hvort verðbólgumarki sé náð og í leið stuðlað að stöðugari verðbólgu. 

(Seðlabanki Íslands, 2010) 

Upptaka verðbólgumarkmiðs hefur almennt haft jákvæð áhrif á lönd sem hafa tekið það 

upp og því er athyglisvert hversu ólíka reynslu Íslendingar hafa. Eins og sjá má á mynd 

4.1 tókst til að byrja með að ná verðbólgunni niður og halda henni við markmið í kjölfar 

verðbólguskots sem varð þegar krónan var sett á flot. Eftir það fór verðbólgan að vaxa á 

nýjan leik og var almennt langt yfir markmiðinu en hefur farið lækkandi í kjölfar 

efnahagshrunsins í lok árs 2008 (Seðlabanki Íslands, 2010). 
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Mynd 4.1 Þróun 12 mánaða breytinga vísitölu neysluverðs í samanburði við verðbólgumarkmið bankans. 
Heimild: Seðlabanki Íslands 2011. 
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að sporna gegn þessum veikleikum. Þó verður að hafa í huga að hættan á því að 

fjármálaáföll eigi sér stað verður alltaf til staðar og aldrei er hægt að koma algerlega í veg 

fyrir þau. Markmið þessara stjórntækja er fyrst og fremst að draga úr tíðni slíkra áfalla og 

minnka skaðann sem slík fjármálakreppa kann að hafa, skelli hún á (Seðlabanki Íslands 

2010). 

Íslenskur vinnumarkaður er frábrugðinn vinnumörkuðum annarra landa að því leyti 

hversu smár hann er. Mest allt vinnuaflið á aðild að stéttarfélögum, ólíkt öðrum löndum. 

Vinnumarkaðurinn hefur lengst af einkennst af mikilli atvinnuþátttöku og litlu 

atvinnuleysi. Þrátt fyrir efnahagslægðir árum saman og þrengingar á vinnumarkaði í 

kjölfar þeirra hefur atvinnuleysi á Ísland haldist lægra en í öðrum löndum OECD. 

Stjórnvöld á Íslandi hafa í gengum tíðina notast við gengisfellingar til þess að bregðast 

við framboðsskellum í hagkerfinu. Þegar gengið er fellt hækka tekjur fyrirtækja í 

útflutningi og innfluttur varningur hækkar í verði. Þannig lækkar kaupmáttur launa og 

því jafngildir þetta í raun almennri launalækkun. Gengisfellingar eru mikilvægar í 

niðursveiflu til þess að koma í veg fyrir viðvarandi atvinnuleysi. Þannig er ljóst að ef 

ekki er hægt að notast við gengisfellingar til þess að koma í veg fyrir alvarlegar 

afleiðingar á vinnumarkaðinum verður að reiða sig á sveigjanleika launa og 

vinnumarkaðar, ekki nema almenningur sætti sig við aukið atvinnuleysi á meðan á 

niðursveiflunni stendur (Eiríkur Bergmann Einarsson og Jón Þór Sturluson, 2008). Í 

þessu samhengi er áhugavert að skoða áhrif upptöku evru á íslenskan vinnumarkað.  

5 Evrópusambandið og evran 
Eftirfarandi kafli er unnin eftir upplýsingum af heimasíðum Evrópusambandsins 

(www.europa.eu), íslensku Evrópusamtakanna (www.evropa.is) og sendinefndar ESB á 

Íslandi (http://eeas.europa.eu/delegations/iceland/). 

5.1 Saga Evrópusambandsins 
Evrópusambandið er samstarf fullvalda lýðræðisríkja sem hafa það að markmiði að 

standa vörð um mannréttindi, lýðræði og frelsi einstaklinga til orðs og athafna. 

Samstarfið nær til fjölmargra sviða svo sem félagsmála, umhverfismála, rannsóknar- og 

tækniþróunar. Upphaf Evrópusamvinnunnar eins og hún þekkist í dag undir merkjum 

ESB má rekja til ársins 1950 í kjölfar Schuman-yfirlýsingarinnar. Yfirlýsingin lagði 

grunninn að Kola- og stálbandalagi Evrópu sem var stofnað með undirritun 
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Parísarsáttmálans árið 1951. Stofnríkin voru sex; Frakkland, Belgía, Ítalía, Lúxemborg, 

Holland og Vestur-Þýskaland. Bandalag var sett á laggirnar til þess að koma í veg fyrir 

að vopnuð átök ættu sér stað að nýju í kjölfar heimsstyrjaldarinnar síðari. Samningurinn 

var mikilvægt skref í átt að nánari samvinnu milli landanna. Árið 1957 var 

Efnahagsbandalag Evrópu síðan stofnað með Rómarsáttmálanum en markmið þess var 

að leggja grundvöll að fjórfrelsinu svokallaða með frjálsu flæði vara, þjónustu, vinnuafls 

og fjármagns.   

Árið 1973 gengu Danmörk, Írland og Bretlandi í Evrópusambandið. Þá voru 

aðildarlöndin orðin níu. Um mitt ár 1979 var síðan kosið til Evrópuþingsins í fyrsta sinn. 

Grikkland gekk til liðs við ESB árið 1981 og Spánn og Portúgal bættust síðan í hópinn 

árið 1986. Schengen samstarfið hófst árið 1985 þegar fimm fulltrúar Evrópuríkja 

skrifuðu undir samning þess efnis að afnema landamæraeftirlit á milli ríkjanna. Það var 

þó ekki fyrr en árið 1997 sem samþykkt var að Schengen skyldi verða hluti af 

sameiginlegri löggjöf ESB. 

Árið 1992 var Maastricht sáttmálinn undirritaður og hann tók gildi í lok árs 1993. Honum 

var ætlað að takmarka mun á efnahagslífi aðildarlanda ESB. Upphaf Evrópusambandsins 

í núverandi mynd er oft tengt við gildistöku sáttmálans. Árið 1995 gengu þrjú ný lönd í 

ESB; Austurríki, Finnland og Svíþjóð.  

Árið 2004 bættust svo í hópinn tíu ný aðildarríki; Tékkland, Kýpur, Eistland, Lettland, 

Litháen, Ungverjaland, Malta, Pólland, Slóvenía og Slóvakía eftir margra ára viðræður. Í 

kjölfarið lauk margra ára pólitískri deilu á milli austur- og vesturhluta Evrópu. Loks 

bættust við Búlgaría og Rúmenía árið 2007 og voru þá aðildarríkin orðin 27.  

5.2 Saga evrunnar  
Í raun hófst saga evrunnar árið 1992 þegar Stöðugleikasáttmálinn var undirritaður í 

landamæraborginni Maastricht. Áður höfðu verið uppi ýmsar hugmyndir um 

sameiginlega mynt á evrusvæðinu og fyrstu hugmyndirnar byrjuðu í raun að gerjast á 

tímum kalda stríðsins. Peningamál aðildarríkjanna voru það ósamstæð að ekki var 

grundvöllur fyrir að læsa ólíkum myntum inn í eitt sameiginlegt myntbandalag fyrr en 

hægt væri að vinna bug á þessum hindrunum. Þegar Maastricht sáttmálinn var 

samþykktur komu aðildarríki ESB sér saman um skilyrði fyrir sameiginlegu 

myntbandalagi sem formlega gekk í gildi árið 1999 þegar Myntbandalag Evrópu var sett 
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á laggirnar. Á sama tíma var Seðlabanki Evrópu stofnaður í Þýskalandi og er 

aðalmarkmið hans að viðhalda stöðugu verðlagi á myntsvæðinu. Þann 1. janúar 2002 var 

innleiðing evrunnar fullgild og almenningur í tólf Evrópuríkjum fékk gjaldmiðilinn í 

hendur. Þetta voru Austurríki, Belgía, Holland, Finnland, Frakkland, Þýskaland, Írland, 

Ítalía, Lúxemborg, Portúgal, Spánn og Grikkland. Í dag eru löndin 17 þar sem Slóvenía, 

Kýpur, Malta, Slóvakía og Eistland hafa einnig tekið upp evruna sem gjaldmiðil (Eiríkur 

Bergmann Einarsson og Jón Þór Sturluson, 2008).  

5.3 Evrópuvæðing Íslands 
Evrópuvæðing Íslands hófst með aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) árið 

1970 og í framhaldinu hófst aðlögun íslensks efnahagslífs að evrópskum mörkuðum. 

EFTA er viðskiptabandalag um frjálsa verslun og við aðild liðkaði verulega fyrir 

viðskiptum milli Íslands og þeirra landa sem þá voru í samtökunum. Í kjölfarið lækkaði 

vöruverð til muna á fjölmörgum innflutningsvörum auk þess sem íslenskar vörur áttu 

greiðari leið að evrópskum mörkuðum. Ákveðnar greinar iðnframleiðslu áttu þó undir 

högg að sækja vegna aukinnar samkeppni.  

Talað er um að við gildistöku EES samningsins árið 1994, hafi viðskiptaumhverfi 

landsins orðið sambærilegt við það sem þekkist annars staðar í Vestur-Evrópu. Ísland 

varð þá hluti af innri markaði ESB og er því með nokkurs konar aukaaðild að 

Evrópusambandinu. Aðalmarkmið EES-samningsins er að sjá til þess að einsleitt 

markaðssvæði nái yfir aðildarríki ESB og EFTA, þó svo Sviss sé þar undanskilið. 

Samkvæmt samningnum skal vera fjórþætt frelsi í viðskiptum; með vörur, þjónustu, 

fjármagn og sveigjanleika vinnufólks á milli landa. Í kjölfar hans hefur aukinn 

stöðugleiki orðið í efnahagslífinu sem bæði hefur leitt til nútímalegri stjórnunarhátta og 

aukins frjálsræðis. Auk EES tengist Ísland Evrópusamrunanum og starfsemi ESB í 

gegnum Schengen landamærasamstarfið. Megintilgangur þess er að stuðla að ferðafrelsi 

innan landamæra aðildarríkjanna og tryggja um leið samræmt landamæraeftirlit (Eiríkur 

Bergmann Einarsson og Jón Þór Sturluson, 2008).  

6 Mögulegar leiðir í upptöku evru 
Eiríkur Bergmann Einarsson og Jón Þór Sturluson nefna þrjár leiðir í bók sinni Hvað með 

evruna? sem eru færar til að taka upp evru sem gjaldmiðil hér á landi: 
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6.1 Einhliða upptaka evru 
Í fyrsta lagi er um að ræða að taka upp evruna með einhliða ákvörðun íslenskra 

stjórnvalda án samkomulags við ESB. Þessi leið hefur þann galla að íslenska þjóðin getur 

ekki nýtt sér þá kosti sem fylgja sjálfstæðum gjaldmiðli auk þess að fá ekki þann 

ávinning sem hlýst með sameiginlegu myntbandalagi. Þessi ráðstöfun hefði í för með sér 

töluverðan upphafskostnað þar sem stjórnvöld þyrftu að kaupa mikið magn af evrum. 

Einnig hlýtur það að teljast galli að Ísland afsalar sér réttinum til þess að taka þátt í 

mótun sameiginlegrar peningastefnu ESB og Seðlabanka Evrópu. Ekki verður hægt að 

reiða sig á Seðlabanka Evrópu til að taka tillit til íslenskra aðstæðna og hann kæmi ekki 

til bjargar íslensku viðskiptabönkunum ef þess væri þörf. Þannig þyrfti Seðlabanki 

Íslands að tryggja lausafjárstöðu íslenska fjármálakerfisins og koma sér upp töluverðum 

varasjóði.  

6.2 Tvíhliða samkomulag 
Önnur möguleg leið við upptöku evru er að gera tvíhliða samning við Evrópusambandið 

og jafnvel fá einhvers konar aukaaðild að Myntbandalagi Evrópu. Þessi leið er talin 

hagkvæmari kostur en einhliða upptaka þar sem samkomulagið felur almennt í sér að 

innlenda gjaldmiðlinum er skipt út á fullu verði fyrir evru. Þetta er þó fjarlægur kostur 

fyrir Ísland þar sem Evrópusambandið hefur skýra pólitíska stefnu að taka ekki fullburða 

og fullvalda ríki utan sambandsins inn í Myntbandalag Evrópu án inngöngu í ESB.  

6.3 Innganga í ESB og þaðan í Myntbandalag Evrópu 
Þetta virðist vera heppilegasta leiðin ákveði íslensk stjórnvöld að taka upp evru. Ef land 

uppfyllir þau skilyrði sem nauðsynleg eru til þess að fá aðgang að ESB og 

Myntbandalaginu er vandséð hvaða hag það hefur af því að taka einhliða upp evru.  

Í raun er í boði fjórði möguleikinn þar sem almenningur, fyrirtæki og hagsmunaaðilar 

taka upp evru án milligöngu stjórnvalda: 

6.4 Sjálfkrafa evruvæðing 
Sá möguleiki er til staðar að evran flæði sjálfkrafa til landsins án meðvitaðrar ákvörðunar 

stjórnvalda. Þá fara fyrirtæki, almenningur og aðrir hagsmunaaðilar að nota evru sín á 

milli. Ef efnahagsaðstæður eru óhentugar á Íslandi og krónan missir trúverðugleika sinn 

þá er líklegt að evran fari smám saman að ná fótfestu hérlendis án þess að stjórnvöld hafi 

nokkuð um það að segja.  
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Í þessari ritgerð verður miðað við að Ísland fari formlegu leiðina að upptöku evrunnar, 

þ.e. gangi í ESB og þaðan í myntbandalagið.  

7 Leiðin að evrunni 
Taki íslenska þjóðin þá ákvörðun að taka upp evruna sem gjaldmiðil er framundan ferli 

sem getur tekið þó nokkurn tíma að ganga í gegnum.  

7.1 Innganga í Evrópusambandið 
Ríki geta ekki formlega hafist handa við undirbúning að inngöngu í Myntbandalag 

Evrópu fyrr en þau hafa gengið í Evrópusambandið. Þá yrði Ísland að uppfylla 

aðildarskilyrði ESB sem samin voru í Kaupmannahöfn árið 1993. Samkvæmt þessum 

skilyrðum geta lýðræðisríki í Evrópu fengið aðild að ESB sem búa við virkt 

markaðshagkerfi, trygg mannréttindi, stöðugt stjórnarfar og búa auk þess yfir getu til að 

taka yfir lagagerðir ESB (Eiríkur Bergmann Einarsson og Jón Þór Sturluson, 2008).  

Ísland uppfyllir öll pólitísk og efnahagsleg skilyrði aðildar að ESB og því er ekkert sem 

kemur í veg fyrir að landið geti sótt um aðild að ESB (Eyjan, fréttavefur, 2010). Þar sem 

lagaumhverfi og efnahagslíf á Íslandi hafa nú þegar verið löguð að innri markaði ESB 

má gera ráð fyrir að aðildarviðræður taki skamman tíma (Eiríkur Bergmann Einarsson og 

Jón Þór Sturluson, 2008).  

7.2 Frá ESB til evru 
Hafi ríki verið í ESB í að minnsta kosti tvö ár getur umsóknarferli evrunnar hafist. Fyrst 

þarf að sækja um aðild að ERM II og felur það ferli í sér að gjaldmiðill viðkomandi ríkis 

er tengdur við evru á föstu gengi en hefur þó heimild til þess að sveiflast ± 15% frá 

miðgildi. Þessu kerfi er ætlað að laga viðkomandi ESB ríki að efnahagsumhverfi og 

skilyrðum evrunnar. Það er eitt mikilvægasta og viðkvæmasta ákvörðun í öllu ferlinu að 

ákveða gengi krónunnar inn í ERM II. Það ákveður Seðlabanki Evrópu og íslenska ríkið í 

sameiningu. Ísland þarf síðan að vera að lágmarki í tvö ár í ERM II auk þess að uppfylla 

Maastricht skilyrðin áður en hægt er að skipta krónunni út fyrir evru (Eiríkur Bergmann 

Einarsson og Jón Þór Sturluson, 2008). 

7.3 Maastricht-skilyrðin. 
Til þess að land geti tekið upp evru sem gjaldmiðil þarf það að uppfylla viss skilyrði sem 

nefnd eru Maastricht-skilyrðin. Þau eru sett fram til þess að samræma peninga- og 
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gengismál aðildarríkjanna og samstarf um efnahagsstefnu. Ríkin gera þá með sér 

samkomulag um stöðugleika og vöxt. Skilyrðin eru: 

1. Verðstöðugleiki: Verðbólga skal ekki vera meiri en 1,5% umfram verðbólgu í 

þeim þremur evruríkjum sem hafa minnsta verðbólgu.  

2. Jafnvægi í ríkisrekstri: Fjárlagahalli má ekki vera meiri en 3% af landsframleiðslu 

og heildarskuldir hins opinbera mega ekki vera meiri en 60% af landsframleiðslu. 

3. Gengisstöðugleiki: Gengið skal hafa haldist innan ± 15% vikmarka gagnvart evru 

í tvö ár.   

4. Langtímavextir: Í eitt ár skulu nafnvextir ríkisskuldabréfa til tíu ára ekki vera 

hærri en 2% umfram samsvarandi vexti í þeim þremur evruríkjum sem hafa 

lægsta verðbólgu.  

(Eiríkur Bergmann Einarsson og Jón Þór Sturluson, 2008) (Hagfræðisstofnun Háskóla 

Íslands, 2007). 

Í kjölfar efnahagshrunsins, sem átti sér stað á Íslandi 2008, er ljóst að landið uppfyllir 

ekki Maastricht-skilyrðin. Ólíklegt er að Ísland fái undanþágu frá skilyrðunum eins og 

staðan er í dag vegna skuldavandræða Evrópuríkja. Þessi skuldavandræði hafa orðið til 

þess að meiri áhersla er lögð á að skilyrðunum sé fylgt. Ákveði landið að sækja um fulla 

þátttöku í evrópska myntsamstarfinu þyrfti talsverðan tíma til aðlögunar (Ríkisútvarpið, 

fréttavefur, 2010b). 

8 Kenningin um hagkvæm myntsvæði 
Árið 1961 lagði hagfræðingurinn Robert Mundell fram kenningu um hagkvæm 

myntsvæði. Samkvæmt henni þarf þremur skilyrðum að vera fullnægt svo að ríki geti 

notið óumdeildrar hagkvæmni af sameiginlegri mynt. Þessi kenning Mundells hefur notið 

mikilla vinsælda og verið viðurkennd meðal flestra hagfræðinga. Skilyrðin þrjú eru:  

1. Hagsveiflur á milli landa innan þessa myntsvæðis þurfa að vera í takt þannig að 

ekki sé þörf á sjálfstæðri peningamálastefnu.  

2. Vinnuafl þarf að vera hreyfanlegt innan myntsvæðisins þannig að fólk geti flutt 

sig af svæðum þar sem atvinnuleysi ríkir og yfir á svæði þar sem atvinna er 

fáanleg. Þetta kemur í veg fyrir að kreppuatvinnuleysi verði verulegt vandamál á 

ákveðnum svæðum.  
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3. Laun þurfa að vera sveigjanleg þannig að atvinna haldist stöðug þrátt fyrir að 

hagsveiflan sé ekki sú sama alls staðar. Þannig er hægt að koma í veg fyrir 

kreppuatvinnuleysi þó svo að sveiflujafnandi peningamálastefnu skorti.  

Til þess að sameiginlegur gjaldmiðill sé eftirsóknarverður kostur nægir að eitt þessara 

skilyrða haldi og því þarf ekki að óttast að aðgerðir í peningamálum séu ónothæfar þegar 

áfall dynur á. Standist þetta virðast kostir sameiginlegs gjaldmiðils vera nægjanlegir til 

þess að réttlæta upptöku hans. Ef hins vegar ekkert þessara skilyrða heldur verður 

fórnarkostnaðurinn af því að láta af eigin gjaldmiðli meiri en ávinningurinn af því að taka 

upp sameiginlega mynt (Mundell, 1961).  

Ljóst er að tvö þessara skilyrða snúa beint að vinnumarkaðinum. Svarið við því hvort 

laun séu nægjanlega sveigjanleg á Íslandi er ekki augljóst. Finna þyrfti leið til þess að 

láta launaþróunina fylgja hagsveiflunni enn frekar en hún gerir nú. Það er reynsla flestra 

þjóða að laun eru tregbreytileg til lækkunar en verði verðbólgu haldið frekar í skefjum 

við upptöku evru getur það auðveldað aðlögun launa. Hætta getur þó verið á að í stað 

raunlaunalækkunar birtist samdráttur á vinnumarkaði í auknu atvinnuleysi. Hvað snertir 

hreyfanleika vinnuafls má annars vegar ætla að stöðugleiki verði meiri við upptöku evru 

en annars í efnahagslífinu sem dregur úr sveiflum á vinnumarkaði. Hins vegar er 

atvinnuleysi almennt minna á Íslandi en í öðrum evrulöndum og getur flæði því allt eins 

orðið hingað og héðan. Þetta hefur þó aðeins breyst í kjölfar efnahagshrunsins 2008 

þegar atvinnuleysi jókst og erlent vinnuafl fór að streyma aftur úr landinu 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2007). Betur verður vikið að þessu síðar.   

9 Uppfyllir Ísland skilyrði Mundells um hagkvæmt 

myntsvæði?  
Atvinnuleysi eykst í efnahagslægð en minnkar í þenslu. Neikvæðir framboðshnykkir auk 

eftirspurnarhnykkja geta haft neikvæð áhrif á hagkerfið og skapað lægðir. Ríki og 

seðlabankar reyna iðulega að bregðast við þessum hnykkjum og atvinnuleysi með 

stjórntækjum sínum með misgóðum árangri. Aðgerðir til þess að minnka atvinnuleysi 

auka verðbólgu og öfugt og þar af leiðandi er þetta skammgóður vermir (Mankiw, 2004). 

Niðurstaða rannsóknar Seðlabanka Íslands var sú að hagsveiflur Íslands væru bæði 

sértækar og of ósamhverfar miðað við lönd ESB. Reynsla síðust ára hefur þó sýnt að 

samhverfa hagsveiflna hefur verið að aukast og má helst tengja það við inngöngu í 
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Evrópska efnahagssvæðið (Evrópusamtökin, vefsvæði, 2010). Þá hafa aðrir hagfræðingar 

sýnt fram á að innganga í ESB og upptaka evru leiði til þess að hagsveiflur minnki og 

samrýmist frekar hagsveiflum annarra ESB ríkja. Frekar verður vikið að þessu síðar.  

Út frá sveigjanleika íslensks vinnumarkaðar má síðan skoða hvort seinni tvö skilyrði 

Mundells hafi verið uppfyllt. Ljóst er, ekki síður í kjölfar efnahagshrunsins, að vinnuafl á 

Íslandi hefur orðið hreyfanlegra með árunum. Það er þó ekki fyrr en eftir síðustu aldamót 

því almennt var vinnuafl ekki talið hreyfanlegt fram að því (Axel Hall, Gylfi Magnússon, 

Gylfi Zoëga, Sigurður Ingólfsson, Sveinn Agnarsson og Tryggvi Þór Herbertsson., 1998). 

Þá er eins og fyrr segir líklegt að fólk hafi frekar verið tilbúið til að flytjast búferlum eftir 

efnahagshrunið, eins og sást svart á hvítu, þar sem ástand versnaði mjög á vinnumarkaði. 

Einnig má gera ráð fyrir að þróun samganga frá landinu hafi eitthvað með þetta að gera 

auk bætts menntunarstigs þjóðarinnar.  

Hvað varðar þriðja skilyrðið sem kveður á um sveigjanleika launa er svarið alls ekki 

augljóst og sérfræðingar eru ósammála. Þá má einnig telja að efnahagshrunið 2008 hafi 

aukið sveigjanleika launa rétt eins og hreyfanleika vinnuafls. Aldrei hefur eins viðamikið 

hrun átt sér stað hérlendis og fólk hefur því frekar gert sér grein fyrir mikilvægi þess að 

hægt sé að lækka laun til þess að hagræða í rekstri fyrirtækja og jafnvel koma í veg fyrir 

gjaldþrot þeirra.  

Kenning Mundells um hagkvæm myntsvæði hefur verið gagnrýnd þrátt fyrir að hún sé 

almennt mjög virt meðal hagfræðinga. Þá bendir Ásgeir Jónsson (2000) hagfræðingur á 

að mikilvægi þessara skilyrða hafi verið oftúlkuð því samkvæmt þeim gætu þau lönd, 

sem notast við evru sem gjaldmiðil, ekki talist hagkvæm myntsvæði. Helsta brotalömin 

við kenninguna er sú að hún tekur ekki tillit til þeirra áhrifa sem verða við aðild að ESB 

og EMU. Þá má helst nefna fyrsta skilyrðið þar sem Mundell tekur ekki tillit til ábatans 

sem skapast við upptöku evru. Frankel og Rose (1998) sýndu fram á með rannsókn sinni 

að við upptöku evru verður greiðari aðgangur að mörkuðum evrusvæðisins sem leiðir til 

aukinna viðskipta milli landanna og því jákvæð áhrif á hagvöxt. Þeir bentu því á að lönd 

væru líklegri til þess að uppfylla skilyrði Mundells eftir aðild að sameiginlegu 

myntsvæði heldur en fyrir (Ásgeir Jónsson, 2000).  

Eftir því sem hagkerfin eru smærri því minna svigrúm gefst til þess að nýta 

stærðarhagkvæmni og skapa samkeppnisstöðu. Hins vegar geta litlu hagkerfin nýtt sér 

stærðarhagkvæmni stóru hagkerfanna. Öfugt við viðmið Mundell hagnast jaðarhagkerfin 
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því mest á upptöku evru. Ísland ætti að teljast jaðarríki miðað við landfræðilega legu þess 

(Ásgeir Jónsson, 2000). 

Þó svo að mat á samhverfni hagsveiflna sé umdeilt skipa þau skilyrði sem snúa að 

sveigjanleika vinnumarkaðar stóran sess. Hér verður því tekið tillit til þessara skilyrða þó 

svo að þau séu umdeild og að mörgu leyti ofmetin.  

10 Innganga í ESB og EMU – Áhrif aðildar. 
Samkvæmt ofangreindri umfjöllum hlýtur Ísland að teljast hagkvæmt myntsvæði. Þá 

hefur einnig verið bent á að skilyrðunum getur enn betur verið fullnægt eftir upptöku 

evrunnar. Út frá þessari niðurstöðu skal vikið að því hvað gerist við aðild að 

Evrópusambandinu og Myntabandalagi Evrópu.   

Innganga í myntbandalag getur breytt launamyndun á tvo vegu. Annars vegar geta 

launakröfur og hegðun fólks breyst við upptöku evru og hins vegar geta stofnanir og 

reglur vinnumarkaðarins tekið breytingum og í kjölfarið fyrirkomulag launasamninga 

(Axel Hall, Gylfi Magnússon, Gylfi Zoëga, Sigurður Ingólfsson, Sveinn Agnarsson og 

Tryggvi Þór Herbertsson, 1998). Ljóst er að við þátttöku í myntsamstarfi Evrópu gæfist 

hinu opinbera ekki lengur tækifæri til þess að lækka raunlaun með gengisfellingu sé þess 

þörf vegna ytri áfalla. Það er álitamál hvaða áhrif þetta hefði á hegðun verkalýðsfélaga 

þegar kæmi að samningum um kaup og kjör á vinnumarkaði en líklegt er að þrýstingur 

verði á félögin til þess að fallast á meiri sveigjanleika nafnlauna. Til þess að reyna að ná 

þessum sveigjanleika þyrfti að gera kjarasamninga til skemmri tíma svo hægt sé að 

breyta nafnlaunum í takt við hagsveifluna. Það er þó er ekki sjálfgefið að laun verði 

sveigjanlegri eftir slíkar skipulagsbreytingar. Þessir skammtíma samningar verða einnig 

til þess að óróleiki myndast á vinnumarkaði (Axel Hall, Gylfi Magnússon, Gylfi Zoëga, 

Sigurður Ingólfsson, Sveinn Agnarsson og Tryggvi Þór Herbertsson, 2008). Takist ekki 

að halda verðbólgunni í skefjum við upptöku evru er hætta á að samdráttur birtist á 

vinnumarkaði í auknu atvinnuleysi (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2007). 

Erfitt getur verið að spá fyrir um hvernig og hvort uppbygging ákveðinna markaða muni 

breytast við upptöku evru. Það er þó öruggt að íslenskir fjármálamarkaðir renna saman 

við markaði annarra evruríkja að einhverju leiti. Það yrði til þess að samkeppni harðnaði, 

einhver íslensk fyrirtæki færu á hausinn og erlend fyrirtæki hæfu starfsemi hérlendis. 

Afleiðingar þessar gætu orðið víðtækar en þó er ómögulegt að segja til um hversu miklar 
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þær yrðu. Þá ber að hafa í huga að sumir markaðir eru berskjaldaðri fyrir þessu en aðrir. Í 

kjölfar fækkunar innlendra fyrirtækja neyðast þau til þess að hægræða í rekstri sem yrði 

til þess að segja þyrfti upp starfsmönnum og mögulega lækka laun. Íslensk fyrirtæki 

njóta þá ekki þeirrar fjarlægðarverndar á samkeppni sem þau gera með eigin mynt (Axel 

Hall, Gylfi Magnússon, Gylfi Zoëga, Sigurður Ingólfsson, Sveinn Agnarsson og Tryggvi 

Þór Herbertsson, 1998). Þessi áhrif er þó hægt að lágmarka ef vinnumarkaður er 

tiltölulega sveigjanlegur. Þá geta atvinnurekendur flutt starfsemi sína á aðra staði innan 

myntsvæðisins sem bjóða upp á betri möguleika auk þess sem starfsfólk flyst á staði þar 

sem vinnu er að fá (Pissarides, 2008). Þetta er dæmi um kenningu Mundells um 

hagkvæm myntsvæði þar sem hreyfanleiki er mikilvægur.  

Gengissveiflur á Íslandi má að mörgu leyti rekja til þess hversu lítill gjaldmiðill krónan 

er en miklar gengissveiflur hafa almennt slæmar afleiðingar þegar litið er til hagvaxtar. 

Þátttaka í myntbandalagi Evrópu myndi útrýma gengisáhættu í viðskiptum við önnur 

evrulönd (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2003) og gæti þar með aukið velferð á Íslandi, 

jafnvel þótt nægilegur sveigjanleiki væri ekki til staðar. Óskynsamar ákvarðanir undir 

stjórn sjálfstæðrar peningastefnu geta haft slæm áhrif eins og Íslendingar hafa komist að 

á síðasta áratugnum þar sem miklar sveiflur í gengi voru áberandi. Þá er líklegt að 

samhverfur í hagsveiflum aukist á milli Íslands og ESB ríkja við upptöku evru í kjölfar 

aukinna viðskipta við þessi ríki (Arnór Sighvatsson, Már Guðmundsson og Þórarinn G. 

Pétursson, 2000). Frankel og Rose (1998) bentu á í rannsókn sinni að lönd innan sama 

myntsvæðis sem stunda viðskipti sín á milli eru líklegri til þess að hafa samhverfari 

hagsveiflur en lönd sem gera það ekki. Löndin upplifa þá sams konar efnahagshnykki þar 

sem hagkerfi þeirra hreyfast í takt. Þetta segir okkur að lönd sem ganga í myntbandalag 

eru líklegri til þess að uppfylla skilyrði Mundell um samhverfar hagsveiflur eftir aðildina 

frekar en fyrir. Frank og Rose komust einnig að þeirra niðurstöðu að þegar ríki taka upp 

sameiginlega mynt þrefaldast útflutningur að jafnaði til ríkja á myntsvæðinu án þess að 

draga úr viðskiptum við ríki utan myntsamstarfsins (Frankel og Rose, 1998). Þá hefur 

verið bent á að 1% aukning í útflutningi hafi í för með sér hagvaxtaraukningu á mann 

upp á 0.3%. Það er því ótvírætt að jákvæð hagvaxtaráhrif fylgja sameiginlegu myntsvæði.  

Upptaka evrunnar útrýmir gengissveiflum gagnvart öðrum evrulöndum og svo fremi sem 

evran er stöðugri en íslenska krónan, minnka sveiflur gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Þar 

með er sveigt frá þeim hættum og efnahagsþrengingum sem fylgja niðursveiflu í gengi 

gjaldmiðils en að sama skapi kemur evran í veg fyrir þann ágóða sem hlýst af 
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uppsveiflum gengisins. Í Bretlandi átti sér stað lengra hagvaxtarskeið frá miðjum tíunda 

áratug og fram til lok fyrsta áratugar 21. aldarinnar en annars staðar í Evrópu. Ástæðan er 

sú að hagkerfi Bretlands var sveigjanlegra en annarra evrulanda. Talið er að t.d. Írland og 

Kýpur hefðu verið betur sett með sama fyrirkomulag og Bretland en lægra vaxtastig og 

ströng peningastefna Seðlabanka Evrópu hefði komið í veg fyrir það. Þetta var þó vitað 

þegar evran var í mótun og er líklegast ástæðan fyrir því að Danmörk og Bretland eru 

treg við að taka upp evruna (Pissarides, 2008). Það er þó ljóst að í þjóðfélagi þar sem 

meiri stöðugleiki ríkir í hagkerfinu því stöðugari hlýtur vinnumarkaðurinn að vera.  

Við upptöku evrunnar í smærri ríkjum var eitt helsta áhyggjuefnið að verðbólga færi úr 

böndunum þar sem ekki væri hægt að styðjast lengur við eigin peningastjórn og 

vaxtastigið lækkaði til jafns við stærri aðildarríkin. Reynslan hefur þó sýnt að smærri ríki 

hafa náð að aðlagast þessum breyttu aðstæðum furðu vel. Samþætting vöru- og 

þjónustumarkaða á svæðinu hefur orðið til þess að ríkin hafa náð að auka hagvöxt og 

hemja verðbólguna (Þorsteinn Þorgeirsson, 2004).  

Ýmis áföll dundu yfir heimsbyggðina eftir upptöku evrunnar og hefur evrusamstarfið 

reynst vel þrátt fyrir það. Þó ber helst að nefna að stærri aðildarlönd áttu í vandræðum 

með að halda ríkisfjármálum sínum innan þeirra marka sem sett voru í 

stöðugleikasáttmálanum og rekja má það til ósveigjanleika á vinnumarkaði. Þá er talið að 

verr hefði getað farið í einhverjum af þessum löndum ef evran hefði ekki verið við lýði 

og að þessi lönd hafi notið góðs af evrusamstarfinu (Þorsteinn Þorgeirsson, 2004).  

Atvinnuleysi á evrusvæðunum hefur almennt talist nokkuð hátt og í desember 2009 var 

atvinnuleysi 9.9%. Þá er lág atvinnuþátttaka einkennandi fyrir evrusvæðin ef þau eru 

borin saman við önnur lönd. Samblanda mikils atvinnuleysis og hlutfallslega lágrar 

atvinnuþátttöku auk fárra vinnustunda á mann skilar sér í lægri vergri landsframleiðslu á 

íbúa á evrusvæðinu en t.d. í Bandaríkjunum (Seðlabanki Evrópu, e.d.). Óljóst er hvort 

atvinnuleysi sem þekkist í evrulöndum eigi eftir að ná til Íslands en ljóst er að 

sveigjanleiki vinnumarkaðarins ræður því.  

Þrátt fyrir að þátttaka í myntsamstarfi veiti Íslandi stöðugra hagkerfi þarf líka að taka 

tillit til þess að landið myndi tapa sjálfstæði í peningamálum. Það gæti gert erfiðar fyrir 

þegar efnahagsþrengingar og áföll dynja yfir, þó svo að við ákveðnar aðstæður gæti það 

hagnast okkur. Þrátt fyrir að meiri stöðugleiki komist á þá er að sjálfsögðu ómögulegt að 

útrýma sveiflum í hagkerfinu alveg.  
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11 Reynsla annarra landa 

11.1 Finnland 
Finnland hefur oft verið nefnt sem dæmi um fyrirmynd Íslands við inngöngu í 

Evrópusambandið og upptöku evrunnar. Það er eina Norðurlandið sem hefur tekið upp 

evruna og því talið sýna ágætis mynd á mögulegri stöðu Íslands eftir upptöku evru.  

Finnland var eitt af fyrstu löndunum til þess að taka upp evruna þann 1. janúar 1999 en 

hafði áður gengið inn í Evrópusambandið árið 1995 og verið hluti af Evrópska 

efnahagssvæðinu frá árinu áður. Í upphafi tíunda áratugar 20. aldarinnar átti sér stað eitt 

dýpsta samdráttarskeið í sögu Finnlands og mátti m.a. rekja það til slæmrar peninga- og 

fjármálastefnu ríkisins. Upp úr miðbiki áratugarins fór staða landsins hins vegar batnandi. 

Hagvöxtur jókst og verðbólga hélst undir meðallagi sem þekktist hjá öðrum evrulöndum 

sökum hárrar framleiðni og sveigjanleika launa (Lahtinen, 2007). Árið 2008 var Finnland 

síðan orðið  tíunda ríkasta land í heimi miðað við verga landsframleiðslu á íbúa (Euro 

Challenge vefsvæði, 2011). Hraða aukningu hagvaxtar er ekki eingöngu hægt að rekja til 

ESB aðildar og upptöku evrunnar þar sem hann er að mestu afleiðing hraðrar uppsveiflu í 

kjölfar samdráttar. Þar af leiðandi hefði uppbygging finnska hagkerfisins án efa einnig 

verið hröð ef landið hefði haldið sig innan umhverfis EES án þess að ganga inn í ESB. 

Þó breyttist umgjörð hagkerfisins við inngöngu í ESB sem kann að hafa flýtt enn fyrir 

batanum (Lahtinen, 2007). 

Á síðustu áratugum hefur Finnland þróast úr því að vera landbúnaðarríki yfir í þróaðara 

markaðshagkerfi þar sem mikil áhersla er lögð á rannsóknir og menntun. Í kjölfarið hefur 

landið reitt sig á útflutning og er það, í samblandi við minnkandi eftirspurn á heimsvísu, 

ástæðan fyrir því að Finnland kom einna verst út úr þeirri efnahagskreppu sem nú dynur 

yfir Evrópu. Eftir langt tímabil hagvaxtar hrundi VLF um tæplega 8% árið 2009 og er 

það mesta lækkunin innan evrusvæðisins (Euro Challenge vefsvæði, 2011). Atvinnuleysi 

jókst úr 6,4% í 8,4% á tímabilinu 2008-10 en í dag stendur það í 8% (Eurostat vefsvæði, 

2011(a)). 
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Mynd 11.1. Þróun atvinnuleysis í Finnlandi frá 2002 til 2009. Heimild: Eurostat vefsvæði 2011(b). 

 Í kjölfar kreppunnar er það ljóst að umbóta er þörf á vinnumarkaði landsins þar sem 

launakostnaður jókst tvöfalt hraðar en meðaltal evrulandanna árin 2008 og 2009 auk þess 

sem framleiðni vinnuafls á vinnumarkaðinum er ábótavant (Euro Challenge vefsvæði, 

2011). Fyrir hrunið hafði launakostnaður þó vaxið í hlutfalli við framleiðni og raunlaun 

haldist nokkuð stöðug.  

Vel getur verið að staða Finnlands í dag væri sú sama þótt landið hefði ekki gengið inn í 

ESB og tekið upp evruna. Helstu viðskiptalönd Finnlands, sem eru Danmörk, Bretland 

og Svíþjóð, hafa öll staðið sig vel án evrunnar (Lahtinen, 2007). 

11.2 Slóvenía  
Slóvenía er líklega eitt raunhæfasta dæmið um það hvernig ríki taka upp evruna að 

undangenginni ESB aðild. Árið 2004 gekk landið í ESB átta árum eftir að hafa sótt um 

aðild og í kjölfarið hófst ferlið við upptöku evru. Slóvenía var fyrsta landið til að ganga í 

ESB eftir að innleiðing evrunnar var fullkláruð með þeim tilgangi að taka upp evruna. Í 

byrjun árs 2006 náði landið að uppfylla allar kröfur um evruaðild og 1. janúar 2007 

fengu Slóvenar svo evruna í hendurnar. Á þeim tíma höfðu engin önnur ný aðildarríki 

ESB náð að uppfylla skilyrðin. Slóvenía er því fyrsta landið til þess að taka upp evru hina 

formlegu leið sem felst í því að ganga í ESB og uppfylla skilyrðin til evruupptöku í 

kjölfarið. Slóvenar áttu í mesta basli með að halda verðbólgunni innan marka 

stöðugleikasáttmálans en samningamenn ESB tóku tillit til þess og þykir það sýna 

sveigjanleika ESB manna í samningum (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2009). 

Í kjölfar upptöku evrunnar í Slóveníu jókst atvinnuþátttaka talsvert og launakostnaður í 

leiðinni. Verðbólga var mikil eins og áður hefur verið nefnt og verðlag hækkaði. 

Fjármálamarkaðurinn tók þó kipp og aukning varð í útlánum auk þess sem efnahagslíf 
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landsins batnaði sökum aukinnar fjárfestingar (Bole, 2008). Síðan skall alheimskreppan á. 

Kreppan kom hart niður á Slóveníu og féll VLF á mann í landinu meira en í öðrum 

evrulöndum. Atvinnuleysi jókst og í lok árs 2010 var atvinnuleysi orðið 7.3% auk þess 

sem launakostnaður hélt áfram að vaxa umfram önnur evrulönd (Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins, 2011). Vinnumarkaðurinn hefur ekki enn náð sér á strik og 

atvinnuleysi stendur nú í 8,2% (Eurostat vefsvæði, 2011(a)) 

 
Mynd 11.2. Þróun atvinnuleysis í Slóveníu frá 2002 til 2009. Heimild: Eurostat vefsvæði 2011(b). 

Eins og staðan er eftir hrun er ljóst að þörf er á auknum sveigjanleika á vinnumarkaði 

Slóveníu.   
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12 Niðurstöður 
Sú niðursveifla sem nú ríkir á Íslandi er hluti enn stærri efnahagssamdráttar og 

fjármálakreppu sem á sér stað um allan heim. Í kjölfarið hafa myndast áður óséðar 

aðstæður í íslensku efnahagslífi sem nauðsynlegt er að læra af og fyrirbyggja að gerist 

aftur. Vinnumarkaðurinn hefur orðið illa úti með tilheyrandi atvinnuleysi, 

búferlaflutningum og óstöðugleika í hagkerfinu. Ýmislegt hefur verið reynt til þess að 

milda áhrifin og leiðbeina markaðnum á rétta braut með misjöfnum árangri. Sé upptaka 

evrunnar íhuguð koma í ljós ýmsar spennandi lausnir auk annara þátta sem fórna þyrfti í 

staðinn. Í raun er erfitt að gera sér fyllilega í hugarlund hver áhrif upptöku evrunnar yrðu 

en þó nokkrar rannsóknir og úttektir hafa verið gerðar um þetta efni sem koma okkur 

skrefinu nær. Meginniðurstaða þessar ritgerðar er að efnahagsstöðugleiki geti aukist og 

orðið varanlegri þar sem landið yrði hluti af stærra efnahagssvæði.  

Í þessari ritgerð var leitast við að svara þeirri spurningu hvort Ísland væri hagkvæmt 

myntsvæði útfrá kenningu Mundells. Svo virðist sem aðstæður á Íslandi hafi undanfarin 

ár færst nær því að uppfylla skilyrði kenningarinnar. Þá var einnig bent á að lönd séu 

jafnvel líklegri til þess að uppfylla þessi skilyrði eftir aðild að myntsvæði heldur en fyrir. 

Sveigjanleiki vinnumarkaðar er mikilvægt hugtak í þessu samhengi og skiptir 

sveigjanleikinn miklu hvað varðar aðlögun vinnumarkaðarins, verði ákveðið að taka upp 

evru. Sveigjanleiki vinnumarkaðarins þarf að koma í stað sveigjanleika í gengi sem 

tapast við inngöngu í EMU til þess að milda áhrif breytinga í hagkerfinu. Svo virðist vera 

sem íslenskur vinnumarkaður sé almennt nokkuð sveigjanlegur og það hafi færst í 

aukana á síðastliðnum árum.  

Það er m.a. tilgangur evrunnar að auka skilvirkni markaða og ljóst er að við upptöku evru 

geta evrópskir vinnumarkaðir tengst sterkari böndum innbyrðis. Í kjölfarið mætti telja 

líklegt að aukin samræming kjara og samningaumhverfis yrði á þessum mörkuðum að 

einhverju leyti. Þó hafa heyrst háværar gagnrýnisraddir og bent á að halda skuli í íslensku 

krónuna á meðan ójafnvægi ríkir á evrusvæðinu í kjölfar alheimskreppunnar. Þegar 

reynsla Finna og Slóvena er skoðuð má finna þess merki að þrátt fyrir efnahagshrunið 

standi löndin ágætlega og ekkert sem bendir til þess að þau séu verr sett en ef þau hefðu 

haldið sig við eigin gjaldmiðil. Á hinn bóginn hefur fjármálakreppan á Írlandi leitt af sér 

vangaveltur þess efnis að evran þar í landi hafi í raun hamlað aðgerðum stjórnvalda til að 

bregðast við, líkt og hægt var á Íslandi. Mikið hefur farið fyrir samanburði á löndunum 
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tveimur og réttilega bent á að þegar kreppan skall á gátu Írar ekki nýtt ýmsar leiðir sem 

beitt var á Íslandi þar sem þeir höfðu ekki sjálfstæðan gjaldmiðil og peningamálastjórn. 

Má helst nefna gengisfellingu krónunnar, neyðarlög og gjaldeyrishöft. Þá er einnig ljóst 

að atvinnuleysi er nú mun meira á Írlandi en á Íslandi og horfur þar almennt verri en 

hvort það tengist framangreindu verður ósagt látið. Í því sambandi má m.a. benda á að 

atvinnuleysi á Írlandi var einnig mun meira en á Íslandi fyrir efnahagskreppuna 

(Ríkisútvarpið, fréttavefur, 2010a).  

Það eru vissulega bæði kostir og gallar hvað varðar upptöku evrunnar en almenningur og 

stjórnvöld þurfa að gera það upp við sig hvort vegi þyngra í þessari umræðu. Útfrá 

þessari umfjöllun má þó álykta að upptaka evrunnar geti gert þjóðinni og 

vinnumarkaðinum meira gott en slæmt.  
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