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Útdráttur 

Ritgerðin skiptist í fimm hluta. Í fyrsta hluta er farið stuttlega yfir sögu íslenskra 

peningamála frá 1713 til dagsins í dag. Jafnframt er farið yfir núverandi peningastefnu 

Seðlabanka Íslands. Hvaða stjórntæki henni standa til boða og hvernig þjóðhagsmál hafa 

gengið síðan núverandi peningastefna var tekin upp með tilliti til hvernig verðbólga og 

gengisvísitala íslensku krónunnar hafa þróast síðustu ár. 

Í öðrum hluta er kenning Robert Mundells um hagkvæmt myntsvæði skoðuð sem og 

hvað gengisstefnur standa íslenskum stjórnvöldum til boða. Skoðaðar eru nokkrar 

reynslusögur ríkja sem hafa farið ákveðnar leiðir í gengismálum. 

Í þriðja hluta er svo farið yfir sögu kanadískra peningamála, hvernig verðbólga hefur 

verið í Kanada síðan 2000. Skoðað er hvort Kanadadalur sé fýsilegur kostur fyrir Ísland, 

hvaða gengisstefnu sé þá best að nota og hver áhrif yrðu af upptöku Kanadadals.  

Í fjórða hluta er saga evru og ESB rakin, hvert innleiðingarferlið við upptöku evru er 

og hvort evran sé fýsilegur kostur fyrir Ísland. Einnig er athugað hver áhrifin yrðu af 

inngöngu Íslands í myntsamstarfið. 

Í fimmta og síðasta hluta er svo farið yfir niðurstöður og talað um að þótt bæði 

Kanadadalur og evra séu fýsilegir kostir þá er hvorugur pottþéttur valkostur fyrir Ísland. 
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1 Inngangur 

Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi árið 2008 vöknuðu umræður um það hvort 

Íslendingar ættu að halda í sjálfstæðan gjaldmiðil. Mikið hefur verið rætt um hvort 

Ísland eigi að ganga í ESB og taka upp evruna. Undanfarin tvö ár hefur vaknað upp 

umræða um það hvort Kanadadalur sé fýsilegri kostur en evra. Fjallað verður um þessar 

tvær leiðir til upptöku erlends gjaldmiðils í þessari ritgerð.  

Í fyrsta hluta er farið stuttlega yfir sögu íslenskra peningamála frá 1713 til dagsins í 

dag. Jafnframt er farið yfir núverandi peningastefnu Seðlabanka Íslands. Hvaða 

stjórntæki henni standa til boða og hvernig þjóðhagsmál hafa gengið síðan núverandi 

peningastefna var tekin upp með tilliti til hvernig verðbólga og gengisvísitala íslensku 

krónunnar hafa þróast síðustu ár. Í öðrum hluta er kenning Robert Mundells um 

hagkvæmt myntsvæði skoðuð sem og hvað gengisstefnur standa íslenskum 

stjórnvöldum til boða. Skoðaðar eru nokkrar reynslusögur ríkja sem hafa farið ákveðnar 

leiðir í gengismálum. Í þriðja hluta er svo farið yfir sögu kanadískra peningamála, hvernig 

verðbólga hefur verið í Kanada síðan 2000. Skoðað er hvort Kanadadalur sé fýsilegur 

kostur fyrir Ísland, hvaða gengisstefnu sé þá best að nota og hver áhrif yrðu af upptöku 

Kanadadals. Í fjórða hluta er saga evru og ESB rakin, hvert innleiðingarferlið við upptöku 

evru er og hvort evran sé fýsilegur kostur fyrir Ísland. Einnig er athugað hver áhrifin yrðu 

af inngöngu Íslands í myntsamstarfið. Í fimmta og síðasta hluta er svo farið yfir 

niðurstöður. 
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2 Saga peningamála á Íslandi 

Fyrsti gjaldmiðillinn sem notaður var hér á landi var danskur kúrantseðill. 

Kúrantseðlarnir voru fyrst gefnir út í Danmörku árið 1713 og urðu svo gjaldgengir á 

Íslandi árið 1730. Kúrantseðlarnir sem voru gefnir út á Íslandi voru eins og þeir dönsku á 

framhlið seðilsins en á bakhlið þeirra stóð á íslensku „Þessi bankaseðill gengur fyrir 

einum ríkisdal eða 96 skildingum í danskri „kúrant“-mynd í Danmörku, Noregi og 

Fyrstadæmunum eins og á Íslandi“ („Stiklur úr Seðlasögu“, 1985)  Vegna þess að 

einokunarverslunin var enn við lýði þá náðu kúrantseðlarnir lítilli fótfestu á Íslandi þar 

sem að fólk stundaði frekar vöruskipti. (Gylfi Zoega og Tryggvi Þór Herbertsson, 2005) 

 Árið 1873 stofnuðu Danmörk, Noregur og Svíþjóð Myntbandalag Norðurlandanna og 

tóku Danir upp dönsku krónuna í kjölfarið á því. Þar sem að Ísland laut undir stjórn 

Danmerkur varð danska krónan gjaldgengur gjaldmiðill á Íslandi. Norrænu myntirnar 

voru á gullfæti líkt og flestir gjaldmiðlar í heiminum á þessum tíma. Gullfótur er þegar að 

gjaldmiðill er innleysanlegur fyrir gull á föstu verði. Þar sem að Ísland og Danmörk 

notuðu nú sama gjaldmiðilinn var flæði fjármagns á milli landanna. Hinsvegar var 

fjármálakerfið á Íslandi mjög ábótavant þar sem að árið 1880 voru fimm sparisjóðir einu 

starfandi fjármálastofnanirnar á Íslandi. (Már Guðmundsson, 2004) 

Árið 1886 voru fyrstu peningaseðlarnir  prentaðir á Íslandi og voru þeir gefnir út af 

Landsbankanum sem var stofnaður sama ár. Landssjóður ábyrgtist virði þeirra og voru 

seðlarnir látnir jafngilda dönskum seðlum. Árið 1904 var Íslandsbanki stofnaður með 

stofnfé frá dönskum og norskum bönkum. Fékk hann 30 ára einkarétt á seðlaútgáfu á 

Íslandi og var virði seðlanna tryggt með gulli. Árið 1927 var hinsvegar stofnuð sérstök 

seðlabankadeild innan Landsbankans og fluttist seðlaprentunin aftur til Landsbankans 

þar sem að hún fór fram þar til að Seðlabanki Íslands var stofnaður 7.apríl 1961. (Gylfi 

Zoega og Tryggvi Þór Herbertsson, 2005) 

Íslenska krónan var jafngild dönsku krónunni frá því að hún var fyrst gefin út og fram 

til ársins 1922 en þá var íslenska krónan sett á flot. Gjaldmiðill er fljótandi þegar gengi 

hans ræðst á markaði á hverjum tíma, og fer þá eftir því hve mikið markaðsaðilar eru 

tilbúnir að borga fyrir viðkomandi gjaldmiðil í erlendri mynt. Oft er upphaf íslensku 
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krónunnar miðað við þetta ártal þar sem að hún varð þá í fyrsta sinn sjálfstæður 

gjaldmiðill. Flaut krónan til ársins 1925 þegar gengi íslensku krónunnar var fest gagnvart 

gengi breska pundsins. Þetta var upphafið að einu lengsta fastgengistímabili á Íslandi en 

það stóð til ársins 1939. Þá var gengi krónunnar fellt um 18% og gengi krónunnar í 

kjölfarið fest gagnvart gengi Bandaríkjadals. Hélst sú skipan fram til ársins 1973 þótt að á 

tímabilinu hafi gengið í gegn nokkrar gengisbreytingar að íhlutun stjórnvalda. Á árunum 

1974-1983 var mikil verðbólga í landinu og var krónan nánast látin fljóta á þeim tíma en 

þó með íhlutun stjórnvalda. En það er þegar að stjórnvöld reyna að hafa áhrif á gengi 

gjaldmiðils.  

Frá árinu 1983 jukust tilraunir stjórnvalda að ná tökum á sívaxandi verðbólgu sem var 

að verða stjórnlaus. Var reynt að nota tímabundna gengisfestu, en þá er gengi 

gjaldmiðils fest tímabundið gagnvart öðrum gjaldmiðli t.d.ein íslensk króna jafngild einni 

danskri krónu. Með margvíslegum aðgerðum var verðbólgunni náð niður á svipað stig og 

í öðrum viðskiptalöndum. Sú veigamesta er talin vera þegar að gengið var fest á 

raunhæfu gengi í desember 1989. Þegar hömlum á fjármagnshreyfingar var aflétt um 

miðjan tíunda áratug síðustu aldar kom í ljós að erfitt var að halda genginu stöðugu og 

gat það jafnvel stangast á við markmið stjórnvalda um verðstöðugleika. Sveigjanleiki í 

gengismálum jókst á næstu árum til að tryggja verðstöðugleika og var krónan svo sett 

alveg á flot í mars 2001. Seðlabanka Íslands voru þá sett ákveðin verðbólgumarkmið og 

bankanum gefið fullt frelsi til að beita tækjum sínum til að ná þeim markmiðum. (Már 

Guðmundsson, 2004) 

2.1 Núverandi peningastefna Seðlabanka Íslands 

Þann 27. mars 2001 gáfu Seðlabanki Íslands og ríkisstjórn Íslands út sameiginlega 

yfirlýsingu um formlegt verðbólgumarkmið. Í því felst að: 

(1) Meginmarkmið stjórnar peningamála verður stöðugleiki í verðlagsmálum, 
eins og hann er skilgreindur hér að neðan. Seðlabankanum ber þó einnig að 
stuðla að fjármálalegum stöðugleika og framgangi meginmarkmiða 
efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar að svo miklu leyti sem hann telur það ekki 
ganga gegn meginmarkmiði hans um verðstöðugleika. 

(2) Í stað þess að miða peningastefnuna við að halda gengi krónunnar innan 
vikmarka mun Seðlabankinn hér eftir miða hana við að halda verðbólgu 
innan ákveðinna marka sem nánar eru tilgreind hér að neðan. 
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(3) Með ofangreindri breytingu eru núverandi vikmörk gengis íslensku 
krónunnar afnumin. Gengið mun þó áfram verða mikilvæg viðmiðun 
peningastefnunnar. 

(4) Ríkisstjórnin veitir Seðlabankanum fullt svigrúm til að beita stjórntækjum 
sínum í því skyni að ná verðbólgumarkmiði sínu. 

(6) Verðbólgumarkmið Seðlabankans mun miðast við 12 mánaða breytingu 
vísitölu neysluverðs eins og hún er reiknuð af Hagstofu Íslands. Þá verður 
þess farið á leit við Hagstofuna að hún reikni eina eða fleiri vísitölur sem 
nota má til að meta undirliggjandi verðlagsþróun, eins og nánar verður um 
samið á milli Hagstofunnar og Seðlabanka Íslands. Seðlabankinn mun hafa 
hliðsjón af slíkum vísitölum við mat á stöðu verðlagsmála og framkvæmd 
peningastefnunnar. 

(7) Seðlabankinn mun stefna að því að árleg verðbólga, reiknuð sem hækkun 
vísitölu neysluverðs á 12 mánuðum, verði að jafnaði sem næst 2,5%. 

(8) Víki verðbólga meira en ±1,5% frá settu marki ber bankanum að ná 
verðbólgu svo fljótt sem auðið er inn fyrir þau mörk að nýju. Jafnframt ber 
bankanum að senda greinargerð til ríkistjórnar þar sem fram kemur hver 
ástæða frávikanna er, hvernig bankinn hyggst bregðast við og hve langan 
tíma hann telur það taka að ná verðbólgumarkmiðinu að nýju. Greinargerð 
bankans verður birt opinberlega. 

(9) Seðlabankinn skal stefna að því að ná markmiðinu um 2,5% verðbólgu 
eigi síður en í árslok 2003. Á árinu 2001 skulu efri mörk verðbólgunnar vera 
3,5% fyrir ofan verðbólgumarkmiðið en 2% á árinu 2002. Neðri mörkin verða 
1,5% neðan við markmiðið á þessum árum og svo framvegis. Fari verðbólgan 
út fyrir þessi mörk á árunum 2001 og 2002 kemur til viðbragða í samræmi 
við 8.tölulið. 

(10) Þrátt fyrir afnám vikmarka gengisstefnunnar mun Seðlabankinn grípa 
inn í þróun gjaldeyrismarkaðar með kaupum og sölu gjaldeyris telji hann það 
nauðsynlegt til að stuðla að ofangreindum markmiðum um verðbólgu eða ef 
hann telur að gengissveiflur geti ógnað fjármálalegum stöðugleika. 

(11) Seðlabankinn gerir verðbólguspár þar sem spáð er a.m.k. tvö ár fram í 
tímann. Spárnar skulu birtar í riti bankans. Þar skal einnig koma fram mat 
bankans á helstu óvissuþáttum tengdum spánni. Jafnframt mun bankinn 
gera grein fyrir mati sínu á stöðu og horfum í efnahagsmálum. 

(12) Seðlabankinn mun í ritum sínum gera grein fyrir því hvernig til hefur 
tekist að ná verðbólgumarkmiði bankans. Jafnframt mun bankastjórn 
Seðlabanka Íslands gera ráðherra, ríkisstjórn, einstökum ráðherrum og 
nefndum Alþingis grein fyrir stefnu bankans í peninga málum og mati hans á 
stöðu og horfum í efnahagsmálum. (Seðlabanki Íslands, e. d.) 

Þrátt fyrir að Seðlabankinn stefni að því að árleg verðbólga sé 2,5% þá er óraunhæft að 

gera ráð fyrir því að Seðlabankinn hafi það fullkomna stjórn á verðbólgu að hann geti haldi 
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verðbólgunni í 2,5% á hverju ári. Þess vegna er gert ráð fyrir ±1,5% þolmörkum fyrir 

verðbólgumarkmiðið og því er raunverulegt verðbólgumarkmið 1-4% árleg verðbólga. Neðri 

þolmörkin eru til að koma í veg fyrir verðhjöðnun. (Seðlabanki Íslands, e. d.) 

2.2 Stjórntæki peningastefnunnar 

Helsta leið Seðlabankans til að framfylgja peningastefnunni er að stýra vöxtum á 

peningamarkaði, aðallega með ákvörðun nafnvaxta veðlána til lánastofnana sem að hafa 

svo áhrif á aðra vexti. Vextir á peningamarkaði hafa líka mikil áhrif á gjaldeyrisstrauma 

og þar af leiðandi á gengi krónunnar og til lengdar á innlenda eftirspurn. 

Óráðstafað eigið fé lánastofnana er geymt á viðskiptareikningum hjá Seðlabankanum. 

Þessir viðskiptareikningar eru uppgjörsreikningar vegna greiðslujöfnunar milli 

innlánsstofnana og millibankaviðskipta. Vextir á þessum reikningum mynda svo gólf fyrir 

daglánavexti á millibankamarkaði. Seðlabankinn veitir lánastofnunum daglán sem eru 

tryggð með verðbréfum og eru hæf í veðlánum. Vextir daglána mynda svo þak yfir 

daglánavexti á millibankamarkaði. Helsta stjórntæki Seðlabankans er lán gegn veði. 

Uppboð á 7 daga samningum er haldið vikulega og þurfa lánastofnanir að leggja fram 

hæf verðbréf en þeim er lýst nánar í reglum Seðlabankans nr.808 frá 22.ágúst 2008. 

Vextir á lánum gegn veði eru stýrivextir bankans. 

Bindiskylda er lögð á lánastofnanir sem eru ekki háðar fjárframlögum í rekstri sínum. 

Bindiskyldan miðast við bindigrunn sem samanstendur af innistæðum, útgefnum 

skuldabréfum og peningamarkaðsbréfum. Bindihlutfallið er 2% fyrir þann hluta 

bindigrunnsins sem er bundinn til tveggja ára eða skemur. Bindiskylda nær ekki til 

útibúa íslenskra fjármálafyrirtækja sem starfa erlendis. Seðlabankinn beitir einungis 

inngripum á gjaldeyrismarkaði ef að bankinn telur það nauðsynlegt  til að stuðla að 

verðbólgumarkmiði sínu eða að bankinn telji að gengissveiflur geti haft of mikil áhrif á 

stöðugleika fjármálakerfisins. (Seðlabanki Íslands, 2009) 

2.3 Verðbólga á Íslandi frá árinu 2001 

Hér munum við líta á hvernig verðbólgan hefur verið á Íslandi frá árinu 2001 en 

núverandi verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands voru sett í lok mars árið 2001. Besti 

mælikvarðinn á verðbólgu er breyting á vísitölu neysluverðs í viðkomandi landi. 
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Tafla 1. Vísitala neysluverðs í apríl 2000-2012 

(Datamarket, e. d.) 

Tafla 2. Verðbólga á Íslandi 2001-2011 

(Datamarket, e. d.) 

Í byrjun apríl árið 2000 stóð vísitala neysluverðs í 197,6 stigum en í apríl árið 2001 

stuttu eftir að verðbólgumarkmið Seðlabankans voru sett stóð vísitalan í 206,5 stigum 

og hafði því hækkað um 4,5%. Seðlabankinn hafði því á brattann að sækja til að ná 
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markmiðum sínum. Í apríl árið 2002 var vísitalan komin í 221,9 stig og þar af leiðandi 

hækkað um 7,46%. Á næstu tveimur árum fór vísitalan upp í 227 og 232 stig, hækkaði 

því um 2,3% og 2,2% á þeim árum. Vísitalan fór upp í 242 stig árið 2005, 255,2 stig árið 

2006 og 268,7 stig árið 2007,  hækkaði því um 4,31%, 5,45% og 5,29% á því tímabili. 

Næstu tvö ár fór vísitalan í 300,3  og 336 stig og rauk verbólgan því upp í 11,76% og 

11,89% á þessum tveimur árum. Árið 2010 fór vísitalan í 363,8 stig og hækkaði um 

8,27%. Árið 2011 var vísitalan komin í 374 stig og því hækkun um 2,83%. Í apríl 2012 fór 

vísitalan upp í 398,2 stig og hafði því hækkað um 6,44% á síðustu tólf mánuðum. 

Eins og sjá má á töflu 2 þá hafa verðbólgumarkmiðin staðist þrisvar sinnum síðan í 

apríl 2001 og á árunum 2007-2009 fór verðbólgan upp úr öllu valdi. Seðlabankanum 

hefur því ekki gengið vel að standast  raunveruleg verðbólgumarkmið sem eru 1-4% 

árleg verðbólga. 

2.4 Gengisvísitala íslensku krónunnar 

Gengisvísitala er vegið meðaltal af gengi erlendra gjaldmiðla gagnvart krónunni, þ.e.a.s. 

hversu margar krónur fáist fyrir hverja einingu af erlendum gjaldmiðli. Þær myntir sem 

mynda vísitöluna eru myntir helstu viðskiptalanda Íslands en Seðlabankinn velur þessar 

myntir með því að skoða tölur um viðskipti við útlönd. Þegar vísitalan hækkar er verð 

erlendra gjaldmiðla að hækka og þegar vísitalan lækkar eru erlendir gjaldmiðlar að verða 

ódýrari, í krónum talið. Hækkun vísitölunnar merkir því að gengi krónunnar er að lækka, 

eða krónan er að veikjast eins og sagt er. Að sama skapi hækkar gengi krónunnar þegar 

vísitalan lækkar. 

Þegar fjallað er um gengismál er oft notuð gengisvísitala með þröngri viðskiptavog en 

hún er gefin út af Seðlabankanum. Gengisvísitala með þröngri viðskiptavog er reiknuð út 

frá vöruviðskiptum við öll lönd sem vega að minnsta kosti 1% í vöruviðskipum Íslands 

undangengin þrjú ár.  (Seðlabanki Íslands, e. d.) 
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Tafla 3. Vísitala meðalgengis – viðskiptavog þröng 

(Seðlabanki Íslands, e. d.) 

Eins og sjá má á töflu 3 þá hélst meðalgengi íslensku krónunnar nokkuð stöðugt frá 

2001 til 2007. Eftir það tvöfaldaðist meðalgengi krónunnar á tveimur árum en hefur 

haldist nokkuð stöðugt síðan. 



 

15 

3 Upptaka erlends gjaldmiðils á Íslandi 

Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi hafa vaknað upp spurningar hvort að hagkvæmara 

væri fyrir íslenskan efnahag að taka upp erlendan gjaldmiðil fremur en halda íslensku 

krónunni gangandi með erfiðleikum. Innganga í Evrópusambandið og upptaka evru er sá 

möguleiki sem mest hefur verið ræddur á Íslandi síðustu ár. Undanfarið hefur umræða 

aukist  um mögulegt samstarf við Kanada um upptöku Kanadadollars á Íslandi. Í því 

samhengi hefur verið rætt um hvort að Ísland-Kanada eða myntbandalag ESB sé 

hagkvæmt myntsvæði og hvaða gengisstefnu væri best að nota. 

 

3.1  Kenning Robert Mundells um hagkvæmt myntsvæði 

Samkvæmt kenningu Robert Mundells um hagkvæmt myntsvæði þurfa ríki sem ætla að 

nota sameiginlega mynt að uppfylla ákveðin skilyrði til að þau geti notið óumdeildrar 

hagkvæmni af sameiginlegri mynt vegna minni gengisáhættu og minni 

viðskiptakostnaðar. Til að myntsvæði teljist hagkvæmt þarf það að uppfylla að minnsta 

kosti eitt af eftirfarandi þremur skilyrðum sem Mundell setur fram. 

 • Hagsveiflur milli landa þurfa að vera í takt svo að sjálfstæð 
peningastarfsemi sé óþörf. 

 • Laun þurfa að vera sveigjanleg þannig að þau lækki þar sem að eftirspurn 
dregst saman en hækki annars staðar. Með því er tryggt að að atvinnustigið 
haldist stöðugt þrátt fyrir að hagsveiflan sé ekki alls staðar sú sama og 
peningamálastjórntæki hafa verið tekin úr sambandi. 

 • Vinnuafl þarf að vera hreyfanlegt innan myntsvæðisins. Fólk geti flutt 
með auðveldum hætti af þeim svæðum þar sem atvinnuleysi ríkir þangað sem 
atvinnu er að fá. (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2007) 

3.2 Val á gengisstefnu 

Þegar stjórnvöld standa frammi fyrir vali á gengisstefnu þarf að taka ákvörðun um hvaða 

markmiðum þau ætla að ná í gengismálum sínum.  Samkvæmt kenningunni um hina 

„ómögulegu þrenningu“ er ekki mögulegt fyrir ríki að viðhalda stöðugleika gengis, fylgja 

sjálfstæðri stefnu í peningamálum og leyfa frjálsar hreyfingar fjármagns á sama tíma. 

Samkvæmt „ómögulegu þrenningunni“ þurfa stjórnvöld að átta sig á að þau geti ekki 
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náð öllum markmiðum sínum í peningamálum heldur verða að velja hvaða tvö markmið 

eru þeim mikilvægust og sætta sig við að láta það þriðja sitja á hakanum. Stendur þá 

valið á milli þess að hafa full yfirráð fjármagnshreyfinga, festa gengið eða halda genginu 

fljótandi. Vegna alþjóðavæðingar fjármálamarkaða heimsins þurfa flest ríki að binda val 

sitt við annaðhvort að festa gengið eða halda því fljótandi. Hér á eftir verða útskýrðar 

þær fastgengis- og flotgengisstefnur sem ríkjum stendur til boða. (Gylfi Zoega og Tryggvi 

Þór Herbertsson, 2005) 

3.2.1 Fastgengi 

Með því að velja fastgengisstefnu leitast ríki við að viðhalda stöðugleika í gengismálum 

sínum. Til eru nokkrar útfærslur af fastgengisstefnu og ganga sumar út frá því að 

genginu er haldið algerlega óhagganlegu á meðan aðrar útfærslur halda því föstu innan 

ákveðinna marka. Fastgengisstefnur hafa bæði kosti og galla. Meðal helstu kosta 

fastgengis er að auðveldara er fyrir stjórnvöld að ná tökum á verðbólguvanda, 

gengisáhætta er minni sem að leiðir til lægri raunvaxta. Vegna minni gengisáhættu eru 

einnig meiri líkur á að flæði fjármagns milli landa aukist og þar af leiðandi aukist 

alþjóðaviðskipti vegna minni gengisóvissu. 

Ókostirnir eru t.d. að stjórnvöld eiga mun erfiðara með að bregðast við 

þjóðhagslegum erfiðleikum þar sem að úrræði stjórnvalda eru bundin hvað varðar 

peningamál. Ef að land lendir í efnahagslegri niðursveiflu þarf kaupmáttur launa að 

lækka til að atvinnuleysi aukist ekki. Það er einnig meiri hætta á að lönd með 

fastgengisstefnu verði fyrir spákaupmennskuárás sem getur leitt til skyndilegrar og 

mikillar gengislækkunar.  Fastgengisstefna felur líka í sér að stjórnvöld geta ekki haft 

sjálfstæða peningastefnu heldur þarf að beita vöxtum til að halda genginu föstu. Að 

lokum leiða vaxtahækkanir á alþjóðamarkaði til vaxtahækkana innan ríkis með 

fastgengisstefnu. (Gylfi Zoega og Tryggvi Þór Herbertsson, 2005) 

3.2.2 Myntráð 

Ein tegund fastgengisstefnu sem Ísland gæti tekið upp er myntráð. Hún felur í sér að að 

hægt er að skipta innlendum gjaldmiðli fyrir erlendan gjaldmiðil á föstu gengi. Myntráð 

felur einnig í sér að erlendur gjaldmiðill er notaður sem akkeri. Yfirleitt er valinn 

stöðugur gjaldmiðill sem akkeri þar sem að það minnkar möguleikann á að myntráðið 



 

17 

bregðist. Það er t.d. hægt að nota kanadískan dollara eða evruna sem akkeri fyrir 

íslensku krónuna. Myntráð felur í sér að gengi innlenda gjaldmiðilsins gagnvart akkerinu 

er fest með lögum og er það óhreyfanlegt eftir það nema með lagabreytingu. Myntráð 

kemur yfirleitt í stað seðlabanka í viðkomandi ríki og heldur myntráðið sem stofnun 

varagjaldeyrissjóð sem er meira virði en magn innlends gjaldmiðils í umferð. Myntráð er 

yfirleitt tekið upp í þeim löndum þar sem að innlendur gjaldmiðill þykir ekki nógu 

traustvekjandi. Með því að festa hann við stöðugan erlendan gjaldmiðil eykst traustið á 

þeim innlenda. (Gylfi Zoega og Tryggvi Þór Herbertsson, 2005) 

3.2.2.1 Eistland 

Eistland var fyrsta ríkið, sem áður tilheyrði Sovétríkjunum, til að taka upp sjálfstæðan 

gjaldmiðil í stað rússnesku rúblunar. Þann 20.júní 1992 var eistneska krónan tekin upp í 

Eistlandi og samfara því kom eistneska ríkisstjórnin á myntráði. Eistneska krónan var fest 

við þýskt mark á genginu 8 krónur gagnvart 1 þýsku marki. Í byrjun árs 1999 tók evran 

við hlutverki marksins og gengi eistnesku krónunnar var fest í 15,6466 krónum gagnvart 

1 evru. Það var lögfest að gjaldeyrisforði eistneska seðlabankans skyldi nema sem 

samsvarar 100% af grunnfé; það eru  seðlar og myntir í umferð svo og innistæður 

fjármálafyrirtækja í seðlabankanum. Á nokkrum mánuðum tókst seðlabankanum að 

safna meiri gjaldeyrisforða en því sem nam grunnfénu með því að taka lán hjá sænska 

ríkinu og Alþjóðagreiðslubankanum í Basel, sem að nú er Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. 

Allri útgáfu eistnesku krónunnar var tryggður innleysanleiki í þýsku marki og eftir 1999 í 

evru. Rekstri ríkisins voru einnig settar skorður með gengistengingunni. Ríkissjóður varð 

að vera rekinn með jöfnuði eða afgangi  þar sem að seðlabankanum var óheimilt að 

fjármagna ríkisskuldir. 

Fram til ársins 1992 var mikil ólga í landinu enda var Eistland að færast frá 

miðstýrðum áætlunarbúskap fyrrum Sovétríkjanna í átt að nútíma markaðshagkerfi. 

Mikil verðbólga fylgdi því að verðlag var gefið frjálst í Rússlandi og mikill 

efnahagssamdráttur varð í Eistlandi í kjölfar mjög óhagstæðra viðskiptakjara. Miklar 

efnahagsumbætur voru gerðar samhliða stofnun myntráðsins árið 1992. Miðuðu þær 

meðal annars að því að ná tökum á þeirri miklu verðbólgu sem hrjáði landið. Strax í 

desember sama ár höfðu verðhækkanir lækkað úr 80% niður í 3% milli mánaða. 

Ársverðbólga hélst þó í tveggja stafa tölu um nokkurt skeið. Líklega er hægt að rekja það 
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til þess að gengi eistnesku krónunnar var fest of lágt og þar af leiðandi varð hækkun 

raungengis að koma fram í verðhækkunum innanlands. Til lengri tíma litið hefur 

árangurinn þó verið greinilegri þar sem meðalverðbólga á tímabilinu frá árinu 2000 til 

ársins 2010 var 4,2%. Vextir nálguðust einnig vaxtastig evrusvæðisins, erlend fjárfesting 

jókst mikið og hagvöxtur var kröftugur á tímabilinu. Eistland gekk í ESB árið 2004 og fékk 

aðild að ERM-II sem er aðlögunarferli að upptöku evru. Eistland hélt myntráðinu fram til 

1. Janúar 2011 þegar landið tók upp evru sem gjaldmiðil. (Seðlabanki Íslands, 2012) 

3.2.2.2 Argentína 

Á níunda áratug síðustu aldar var óðaverðbólga í Argentínu, gengi argentíska pesans 

flaut frjálst og var mjög óstöðugt. Árið 1991 var svo tekin ný stefna í efnahagsmálum til 

að ná tökum á verðbólgunni. Fól hún meðal annars í sér að ákvörðunarvald argentíska 

seðlabankans var takmarkað á þann veg að hann myndi starfa líkt og myntráð. 

Seðlabanki Argentínu festi gengi pesans í 1 pesa gagnvart 1 Bandaríkjadal, var þetta gert 

þrátt fyrir að milliríkjaviðskipti Argentínu og Bandaríkjanna voru lítil. Lágmarksstærð 

gjaldeyrisforða seðlabankans miðaðist við grunnfé bankans, með öðrum orðum seðla og 

myntir í umferð sem og innistæður fjármálafyrirtækja í seðlabankanum. Með aukinni 

útgáfu pesa fylgdi samsvarandi aukning í dollaraeign seðlabankans. Hins vegar ólíkt 

hefðbundnu myntráði var seðlabankanum heimilt að eiga sem samsvaraði þriðjung 

eigna sinna í formi argentískra ríkisskuldabréfa í Bandaríkjadölum.  

Með þessum aðgerðum tókst að ná miklum efnahagsumbótum í upphafi tíunda 

áratugar síðustu aldar. Verðbólga fór úr 3000% árið 1989 í 171% árið 1991 og niður í 

3,5% árið 1994. Almenningur virtist bera traust til myntráðsins þar sem vaxtamunur á 

milli eigna í pesum og Bandaríkjadölum lækkaði hratt. Utanríkisviðskipti jukust og 

hagvöxtur var kröftugur, hann var 6% að meðaltali á ári þennan síðasta áratug 

aldarinnar. Árið 1992 varð þrýstingur á pesann  sem að varði stutt þar sem að myntráðið 

fékk að starfa óáreitt. Árið 1994 kom annað áhlaup á pesann í kjölfar mexíkósku 

gjaldeyriskreppunnar. Vegna rangra viðbragða stórnvalda sem létu seðlabankann 

fjármagna hallarekstur ríkissjóðs, leyfði honum að kaupa innlendar eignir og einnig var 

bindiskylda viðskiptabankanna í seðlabankanum lækkuð. Með þessu var vikið frá 

hefðbundinni starfsemi myntráðs og í kjölfarið fylgdi snögg en djúp efnahagskreppa. 

Árið 1999 hófst samdráttur að nýju í argentískum þjóðarbúskap þegar Brasilía leyfði 
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gjaldmiðli sínum að fljóta. Á sama tíma styrktist gengi Bandaríkjadals og þar með pesans 

gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Þetta veikti samkeppnisstöðu Argentínu gagnvart Brasilíu 

og fylgdi því mikill samdráttur í útflutningi og efnahagsumsvifum. Staða ríkisfjármála fór 

sífellt versnandi, skuldir ríkissjóðs uxu hratt og vaxtakjör ríkissjóðs erlendis 

hríðversnuðu. Á endanum leiddi þetta til þess að aðgengi Argentínu að alþjóðlegum 

fjármálamörkuðum lokaðist og þurfti ríkisstjórnin að leita til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

um fyrirgreiðslu. Áhlaup var gert á viðskiptabanka og vegna vantrausts á efnahagstefnu 

stjórnvalda varð mikill fjármagnsflótti úr landinu. Greiðslufall ríkissjóðs á innlendum og 

erlendum skuldum kom í kjölfarið og eyddi upp eigin fé bankakerfisins einnig voru 

bankainnistæður frystar. Árið 2002 féll svo myntráðið og fylgdi því mikið gengisfall 

pesans og gjaldeyriskreppa í kjölfarið. Miðað við reynslu í Argentínu er hægt að álykta 

að þó að kostir myntráðs vegi meira en gallar þess þá þurfa stjórnvöld að fylgja af 

staðfestu reglum myntráðsformsins og hafa mikinn aga á efnahagsstjórn. (Seðlabanki 

Íslands, 2012) 

3.2.3 Einhliða Fastgengi 

Einhliða fastgengisstefna er önnur möguleg fastgengisstefna fyrir Ísland. Einhliða 

fastgengi er þegar gengi viðkomandi lands er fest einhliða við annan gjaldmiðil. Gengið 

er þá ákveðið af seðlabanka sem svo reynir að verja tenginguna með 

gjaldeyrisviðskiptum. Dollaravæðing er eitt helsta dæmið um einhliða fastgengi. 

Dollaravæðing felst í því að ríki skiptir út sínum gjaldeyri fyrir annan traustari gjaldmiðil. 

Þetta gerist yfirleitt eftir mikinn efnahagslegan óstöðugleika sem leiðir til þess að 

gjaldeyrir landsins hefur lítinn sem engan trúverðugleika. Það er hægt að skipta 

dollaravæddum ríkjum í þrennt eftir hversu mikil dollaravæðing hefur átt sér stað. 

Í óopinberlega dollaravæddum ríkjum er enn innlendur gjaldmiðill en vegna lítils 

trausts almennings á innlenda gjaldmiðlinum reynir fólk að tryggja verðgildi eigna sinna 

með því að koma þeim yfir í erlendan gjaldmiðil. Við þessar aðstæður er erfitt að hafa 

stjórn á peningamálum þar sem að breyting á vöxtum erlenda gjaldeyrisins vegur meira 

en breyting á þeim innlenda. 

Í hálfopinberri dollaravæðingu er tvöfalt gjaldmiðilskerfi í gangi þar sem að í landinu 

er notaður bæði innlendur og erlendur gjaldmiðill. Innlendi gjaldmiðilinn er þá yfirleitt 

notaður við daglega neyslu og útborgun launa á meðan sá erlendi er notaður við 
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sparnað. Í ríkjum sem eru með hálfopinbera dollaravæðingu getur seðlabanki landsins 

haft einhver áhrif á innlent efnagslíf. 

Í opinberri dollaravæðingu er algjörlega búið að taka upp erlendan gjaldmiðil og er 

hann notaður af yfirvöldum jafnt sem almenningi, í daglegu lífi sem og viðskiptum. (Gylfi 

Zoega og Tryggvi Þór Herbertsson, 2005) 

3.2.3.1 Panama 

Panama tók upp Bandaríkjadal árið 1904 eftir að héraðið sleit sig frá Kólumbíu og gerði 

samkomulag við Bandaríkin um gerð Panamaskurðsins. Hin ríkisrekna lánastofnun Banco 

Nacional de Panamá (BNP) var stofnuð sama ár. Stofnunin ásamt National Banking 

Commision (NBC) starfar sem seðlabanki Panama. Hlutverk BNP er að vera banki 

stjórnvalda og varðveita sjóði ríkisins. NBC hefur hins vegar það hlutverk að hafa eftirlit 

með bankakerfinu og setja því lausafjárkvaðir. Í gegnum tíðina hefur BNP einnig þurft að 

veita í neyðartilvikum lausafjárfyrirgreiðslu til banka í Panama. Þar sem bankarnir geta 

ekki treyst á slíka fyrirgreiðslu hafa erlendir bankar með útibú í Panama tekið að sér 

hlutverk lánveitenda með því að veita innlendum bönkum aðgengi að lánsfé. Samstarf 

innlendra og erlendra banka í Panama hefur verið mjög víðtækt sérstaklega þegar að 

lausafjárstaða innlendu bankanna er slæm. Panama hefur samt lent í þó nokkrum 

bankakreppum og til dæmis urðu 15 bankar gjaldþrota á árunum 1988-1989 sem sýnir 

að lánalínur erlendra banka jafnast ekki á við lausafjárgreiðslu seðlabanka í eigin mynt. 

Landsframleiðsla á mann í Panama er svipuð og að meðaltali í Suður-Ameríku og á 

Karabísku eyjunum. Hagvöxtur hefur einnig verið svipaður og í þeim ríkjum, sem hafa 

ekki tekið upp Bandaríkjadal þrátt fyrir mjög ólíkar aðstæður. Í Panama eru í raun tvö 

samhliða hagkerfi. Annað kerfið er staðstett í Panamaborg og meðfram 

Panamaskurðinum. Það er vel stætt efnahagskerfi sem byggt er upp á bæði þjónustu og 

fjármálageiranum. Hitt hagkerfið er staðsett í sveitahéruðum þar sem rúmlega 

helmingur íbúa Panama er búsettur og mikil fátækt ríkir.  

Verðbólga í Panama hefur yfirleitt verið mjög lítil en eftir fjármálakreppuna rauk 

verðbólgan upp og hefur verið nokkuð meiri en í öðrum ríkjum Mið- og Suður-Ameríku. 

Stefna í ríkisfjármálum í Panama hefur í gegnum tíðina verið frekar aðhaldslítil og hefur 

hallarekstur ríkissjóðs verið að mestu fjármagnaður með erlendum lánum. Viðskiptahalli 

hefur því verið viðvarandi og ríkisstjórn Panama hefur þurft nokkrum sinnum að 
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endurskipuleggja erlendar skuldir ríkissjóðs. Það hefur leitt til þess að álag á 

langtímavexti hefur verið 4-5 prósentum hærra en álag á vexti ríkisskuldabréfa Chile, 

sem hefur sinn eigin gjaldmiðil. Álag á langtímavexti í Panama virðist bregðast á sama 

hátt við neikvæðum alþjóðlegum efnahagsskellum og áhættuálag ríkja með eigin 

gjaldmiðil. Skammtímavextir í Panama hafa hins vegar verið frekar lágir gegnum tíðina. 

Ríkisstjórn Panama þurfti 17 sinnum að leita aðstoðar hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum á 

árunum 1973-2002. Hægt er að álykta að slök stjórn ríkisfjármála í Panama sé helsta 

ástæðan. (Seðlabanki Íslands, 2012) 

3.2.3.2 El Salvador 

Frá árinu 1993 til ársins 2001 var salvadoríski kóloninn með gengistengingu gagnvart 

Bandaríkjadal. Í upphafi árs 2001 tók El Salvador svo einhliða upp Bandaríkjadal. Nokkuð 

gott jafnvægi var í þjóðarbúskapnum þegar að dollaravæðingin fór fram. Verðbólga var 

lítil og stöðug, hagvöxtur ágætur, skuldir viðráðanlegar og bankakerfið ekki í neinum 

vanda. El Salvador hafði þó lent í alvarlegri fjármálakreppu á tíunda áratug síðustu aldar. 

Sú kreppa leiddi til þess að Bandaríkjadalur var meira notaður í almennum viðskiptum 

og í sparnaði. Þegar Bandaríkjadalur var tekinn upp formlega var hagkerfið í raun þegar 

orðið að mestu leyti dollaravætt. Stjórnvöld í El Salvador vildu styrkja viðskiptatengsl 

landsins við Bandaríkin enn frekar með því að taka formlega upp Bandaríkjadal og þar 

með auka beina erlenda fjárfestingu og styrkja grundvöll hagvaxtar í landinu. Þrátt fyrir 

að engar hömlur séu á starfsemi erlendra banka í landinu er bankakerfið að mestu leyti 

innlent.  

Talið er að ábati El Salvador af lækkuðu áhættuálagi á innlendum fjárskuldbindingum 

og þar af leiðandi vaxtastigi í landinu umfram þann myntsláttuhagnað sem tapast, nemi 

um 25% af landsframleiðslu á ári. Upptaka Bandaríkjadals hefur einnig leitt til meiri 

efnahagsstöðugleika í El Salvador þar sem hagsveiflur hafa minnkað og verðbólga er 

orðin stöðugri. Miðlun bandrískra vaxta yfir í innlenda vexti hefur einnig almennt eflst 

við upptöku Bandaríkjadals. Upptaka hans hefur einnig leitt til þess að inn- og 

útlánsvextir í bankakerfinu hafa lækkað um 4-5%. Vextir í El Salvador eru þó nokkuð 

hærri en í Bandaríkjunum. Hægt er að rekja það til þess að enn eru áhyggjur af agaleysi í 

ríkisfjármálum auk þess að eftirlit með bankakerfinu er enn ábótavant. Þetta ýtir undir 
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þá skoðun að agi í ríkisfjármálum og öflugt fjármálaeftirlit eru grunnforsendur þess að 

kostir einhliða upptöku annars gjaldmiðils njóti sín að fullu. (Seðlabanki Íslands, 2012) 

3.2.3.3 Ekvador 

Í september 2000 tók Ekvador formlega upp Bandaríkjadal. Efnahagsaðstæður í Ekvador 

voru mjög slæmar í aðdraganda dollaravæðingarinnar. Alvarleg bankakreppa hafði verið 

í landinu frá apríl 1998 og rætur kreppunnar teygðu sig allt að áratug aftur í tímann. 

Upphaf kreppunnar má rekja til þess að lánveitingar jukust mikið á þenslutímum og 

starfsemi banka jókst á sama tíma. Veikt fjármálaeftirlit í landinu bauð upp á óvarfærna 

bankastarfsemi. Lán til tengdra aðila jukust, útlán til ákveðinna atvinnugeira fóru fram 

úr hófi svo og útlán í Bandaríkjadölum án þess að gætt væri að gjaldmiðlamisvægi 

viðskiptavina og bankanna sjálfra. Lög sem tryggðu innistæður voru sett í desember 

1998 í þeim tilgangi að koma í veg fyrir áhlaup á bankanna, að auki var settur 1% skattur 

á allar fjármagnstilfærslur. Árið 1998 drógust innistæður saman um 15% og um 60% árið 

1999 þrátt fyrir að í mars 1999 hafi allar bankainnistæður verið frystar. Eftirspurn eftir 

Bandaríkjadölum jókst verulega samhliða viðskiptakjaraáfalli. Að lokum taldi Seðlabanki 

Ekvador að ekki væri lengur hægt að verja gengi gjaldmiðilsins fyrir falli. Í febrúar 1999 

var gjaldmiðlinum því fleytt. Í september 1999 hættu stjórnvöld að greiða af erlendum 

skuldbindingum sínum þar sem ríkið var orðið uppiskroppa með Bandaríkjadali. Frá því 

að gjaldmiðlinum var fleytt í febrúar 1999 fram að því að Ekvador tók upp Bandaríkjadal 

í september 2000 féll gjaldmiðillinn um 73% 

Við einhliða upptöku Bandaríkjadalsins voru opinber fjármál Ekvador ekki sjálfbær, 

fjármálakerfið stóð ekki á traustum fótum og enginn afgangur var af greiðslujöfnuði. 

Upptakan leiddi til þessa að bankakerfið í Ekvador varð smám saman stöðugra. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn veitti há lán til að mæta gjaldeyrisskorti í landinu. Samhliða 

upptökunni voru reglur varðandi bankastarfsemi og fjármálaeftirlit hertar verulega. 

Róttæk endurskipulagning á bankakerfi Ekvadors leiddi til þess að mörgum bönkum var 

lokað. Bankakerfið í Ekvador er að mestu leyti innlendir bankar, sem hafa samstarf sín á 

milli með lausafjárstýringu og gagnkvæmum lánalínum. Þetta er gert til að styrkja 

bankakerfið þar sem að ef áhlaup er gert á einn banka þá er líklegt að gert verði áhlaup 

á þá alla. Einnig er til staðar opinber varasjóður sem á að veita neyðarlán, en ekki hefur 

enn komið til þess enn. 
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Þrátt fyrir að það hafi tekið nokkurn tíma, þá lækkuðu vextir og verðbólgan smám 

saman. Ekvador er þó enn mjög viðkvæmt fyrir viðskiptakjaraskellum og ekki enn nógu 

samkeppnishæft á alþjóðavettvangi. Atvinnuleysi hefur minnkað og bein erlend 

fjárfesting aukist. Þar sem að efnahagsástand batnaði í Suður-Ameríku á sama tíma er 

erfitt að álykta hvort bætt ástand í Ekvador sé bein afleiðing dollaravæðingarinnar, þótt 

líklegt sé að hún hafi hjálpað til að auka efnahagslegan stöðugleika til skamms tíma. 

(Seðlabanki Íslands, 2012) 

3.2.3.4 Svartfjallaland 

Árið 1999 tók Svartfjallaland einhliða upp þýska markið samhliða júgóslavneska 

denaranum. Ríkistjórn Svartfjallalands hafði áður verið í ríkjasambandi með Serbíu en 

ákvað að leita leiða til að bæta stjórn peningamála þar sem mikill óstöðugleiki hafði 

verið í landinu síðustu tvo áratugi. Notkun þýska marksins var þegar orðin víðtæk í 

Svartfjallalandi, að mestu leyti í formi sparnaðar en einnig að einhverju leyti í innlendum 

viðskiptum. Stjórnvöld ákváðu því að taka formlega upp þýska markið. Þegar byrjað var 

að greiða laun í þýskum mörkum jókst traust á innlenda peningakerfið svo mikið að 

svartmarkaðshagkerfið, sem hafði verið mjög sterkt í landinu, fór að dragast verulega 

saman. Í byrjun árs 2001 var þýska markið gert að lögeyri þ.e. löglegum gjaldmiðil 

landsins og árið 2002 tók evran svo við hlutverki þýska marksins. Var þetta allt gert án 

samráðs við stjórnvöld í Þýskalandi eða ESB og hefur ESB gagnrýnt einhliða upptöku 

evrunnar þar sem hún stangast á við sáttmála ESB. 

Við upptöku þýska marksins árið 1999 var sett á stofn peningaráð sem sá um að 

stjórna peningamálum þjóðarinnar og var ráðið virkt þar til að Seðlabanki 

Svartfjallalands var stofnaður árið 2002. Einnig var byrjað að vinna að því gera verulegar 

umbætur á bankakerfinu. Í upphafi höfðu stjórnvöld miklar áhyggjur af áhlaupi á 

bankakerfið og miklum fjármagnsflótta, það kom þó aldrei til neins áhlaups né 

fjármagnsflótta þegar á reyndi. Hægt er að rekja það til þess að traust á innlenda 

bankakerfið jókst hratt sem leiddi til þess að mikið af því fjármagni sem hafði horfið úr 

umferð komst aftur í umferð. Ferðamannageirinn stækkaði hratt á sama tíma og það 

hafði í för með sér mikið flæði fjármagns inn í landið. Innlent fjármálakerfi styrktist 

einnig mikið og leiddi það til þess að innstreymi fjármagns vegna fjárfestingar í 

verðbréfum jókst. Einnig varð þó nokkuð innstreymi fjármagns, sem tengdist 
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fjármagnsflutningum frá Svartfellingum sem voru búsettir erlendis, sem og vegna 

efnahagsaðstoðar frá erlendum alþjóðastofnunum. Þjóðarbúskapur Svartfjallalands 

byggist að mestu leyti á iðnaði, ferðamennsku og landbúnaði. Þrátt fyrir að landið sé 

fátækt hefur hagvöxtur verið ágætur og mikil uppsveifla varð í landinu á árunum 2006-

2008. Það er hægt að rekja vöxt beinnar erlendar fjárfestingar til upptöku evrunnar. 

Erlend fjárfesting ýtti undir innlenda þenslu, sem kom fram í aukinni verðbólgu, 

hækkunar eignaverðs og auknum viðskiptahalla. 

Við upptöku þýska marksins árið 1999 var verðbólga í Svartfjallalandi um 128%. Í 

kjölfar upptökunnar hjaðnaði hún hins vegar hratt en komst þó ekki niður á 

verðbólgustig evrusvæðisins fyrr en árið 2005. Verðbólga jókst verulega á árunum 2007-

2008, einkum vegna hærra orku- og matvælaverðs á alþjóðamörkuðum. Fór hún í 11% á 

árinu 2008 en það var þrefalt meiri verðbólga en mest varð á evrusvæðinu á sama tíma. 

Reynsla Svartfellinga sýnir að barátta við verðbólguvanda getur tekið langan tíma þrátt 

fyrir upptöku sterks gjaldmiðils. Einnig sýnir reynsla þeirra skýrt galla þess að hafa ekki 

eigin peningastefnu þegar verðbólguþrýstingur er drifinn áfram af ytri þáttum. 

(Seðlabanki Íslands, 2012) 

3.2.3.5 Líbería 

Árið 1944 tók Líbería formlega upp Bandaríkjadal. Í framhaldi af því hélst verðbólga í 

landinu lítil og fylgdi að mestu leyti verðbólguþróun í Bandaríkjunum. Nágrannalönd, 

sem höfðu sína eigin mynt, glímdu á meðan við mikinn verðbólguvanda.  Hækkun 

olíuverðs á áttunda áratugnum leiddu aftur á móti til versnandi viðskiptakjara og 

brugðust stjórnvöld við með því að auka opinbera fjárfestingu til að reyna að milda 

efnahagssamdráttinn þar sem sjálfstæð peningamálastjórn var ekki lengur möguleg. 

Reyndist það ekki góð ákvörðun þar sem hún varð til þess að halli í rekstri hins opinbera 

jókst verulega. Við lok áttunda áratugarins var hallinn kominn í 13% af landsframleiðslu 

og í 19% áratug síðar. Sparifjáreigendur fóru í stórum stíl að færa peninga sína úr landi 

og leiddi það til lausafjárkreppu í bankakerfi Líberíu. Þegar að stjórnvöld ætluðu loks að 

grípa til aðhaldsaðgerða í ríkisfjármálum braust út borgarastyrjöld í landinu. Að lokum 

ákvað ríkisstjórnin að hverfa frá notkun Bandaríkjadals og taka upp nýjan innlendan 

gjaldmiðil árið 1989. Fylgdi þeirri ákvörðun djúp efnahagslægð. 
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Af reynslu Líberíu er hægt að draga þá ályktun að upptaka sterks erlends gjaldmiðils 

reynist ekki alltaf vel, heldur getur haft mjög neikvæð áhrif á efnahagslegan stöðugleika 

landsins. Jafnframt sýnir reynsla Líberíu að einhliða upptak annars gjaldmiðils er ekki 

óafturkræf aðgerð eins og oft er haldið fram. (Seðlabanki Íslands, 2012) 

3.2.4 Tvíhliða Tenging 

Tvíhliða tenging er einnig gengisstefna sem vert er að skoða fyrir mögulega samvinnu 

Íslands og erlends ríkis. Tvíhliða tenging er þegar að tvö ríki festa gengið á milli 

gjaldmiðla beggja ríkja á ákveðnu miðgildisgengi og vinna svo saman að því að halda 

genginu innan ákveðinna þolmarka. Danir eru t.d. aðilar að Evrópusambandinu en hafa 

enn sem komið er ákveðið að halda sig fyrir utan myntbandalag þess. Fastgengisstefnan 

á milli evrunnar og dönsku krónunnar er í formi tvíhliða tengingar. Í þeirri tengingu 

virkar evran sem sterki gjaldmiðillinn sem að reynir að hjálpa til við að halda gengi 

dönsku krónunnar stöðugu. Þetta samstarf er kallað ERM-II og byggist á nokkrum 

þáttum: 

 ● Miðgildi er ákveðið á dönsku krónunni gagnvart evrunni, en þegar að 
Danmörk gekk í gjaldmiðilsamstarfið árið 1999 var það ákvarðað 746,038 
danskar krónur fyrir hverjar 100 evrur og stendur það miðgildi enn árið 2013. 

 ● Almenn þolmörk frá miðgildi eru ±2,5% 

 ● Peningamálayfirvöld í Danmörku og Seðlabanki Evrópu ákveða í 
sameiningu hvert miðgildið á að vera. 

 ● Gjaldmiðlasamstarfið má ekki ógna verðstöðugleika evrusvæðisins né 
peningastefnu Danmerkur. 

 ● Ótakmörkuð inngrip eru leyfð til að verja ytri mörk þolmarka frá miðgildi. 
Seðlabanki má hætta inngripum til stuðnings samstarfsgjaldmiðilsins ef þær 
aðgerðir stofna markmiðum verðstöðugleika á evrusvæðinu í hættu. 

Hættan við tvíhliða tengingu er að stjórn lands með minni gjaldmiðil t.d. Danmörk 

gæti tekið upp á því að beita ekki nógu vel hagstjórn í landinu þar sem treyst er á að 

stærra ríkið t.d. Evrópusambandið taki þátt í að verja gengið. (Gylfi Zoega og Tryggvi Þór 

Herbertsson, 2005) 

3.2.4.1 Lettland 

Árið 1994 var gengi latsins sem er gjaldmiðill Lettlands fest við myntkörfu gjaldmiðla þ.e. 

blöndu nokkurra erlendra gjaldmiðla. Árið 2005 var gengi latsins svo fest við evruna. 
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Lettland gekk í ESB árið 2004 og hefur síðan stefnt að upptöku evru. Í maí 2005 varð 

Lettland hluti af ERM-II kerfinu og voru Lettar eftir það skuldbundnir, til að halda gengi 

latsins stöðugu gagnvart gengi evru, í að minnsta kosti tvö ár eins og skilgreint er í 

Maastricht-sáttmálanum. Vikmörkin eru ±15% frá miðviðunargenginu gagnvart evru. 

Lettneski seðlabankinn hefur ákveðið að miða við þrengri vikmörk í þeim tilgangi að 

tryggja sem mestan gengisstöðugleika og sem hraðasta aðlögun að Maastricht-

skilyrðunum. Beitir því seðlabankinn inngripum á gjaldeyrismarkaði ef gengið víkur 

meira en ±1% frá viðmiðunargenginu. Þar sem að áhrif gengissveiflna á verðbólgu eru 

töluverð hafa stjórnvöld í Lettlandi talið að gengismarkmið sé skilvirkasta leiðin til að ná 

tökum á verðbólgu og til að tryggja stöðugleika í innlendum þjóðarbúskap. Lettnesk 

stjórnvöld reiða sig einnig mikið á utanríkisviðskipti og erlenda fjárfestingu og ýtti það 

undir þá skoðun að gengismarkmið væri skilvirkasta leiðin.  

Í Lettlandi var mikil uppsveifla í upphafi 21. aldar og fylgdi henni útlánavöxtur, 

húsnæðismarkaðsbóla, ört vaxandi verðbólga og mikill viðskiptahalli. Vegna 

fastgengistengingarinnar var mikil erlend lánataka og árið 2009 var áætlað að 89% af 

skuldum heimila í landinu hafi verið í erlendri mynt, einkum í evrum. Heimili fengu 

aðgengi að lánum á mjög lágum vöxtum og með nærri engri gengisáhættu, þar sem að 

Lettar stefndu á upptöku evru og töldu að trú á fastgengið héldi. Hins vegar er talið að 

þegar fjármálakreppan skall á hafi fastgengisstefnan dýpkað kreppuna í landinu og tafið 

fyrir endurbata þar sem að gengi latsins hafi verið ofmetið og gat ekki lækkað nóg til að 

bæta samkeppnistöðu þjóðarbúsins. Óvissa um styrk gengistengingarinnar leiddi til 

aukins fjármagnsútstreymis og áhættuálags ofan á innlenda vexti. Einnig var óttast að 

slakari fjármálastefna myndi grafa undan gengistengingunni. (Seðlabanki Íslands, 2012) 

3.2.5 Myntbandalag 

Einn möguleiki er að stofna myntbandalag á milli Íslands og Kanada eða ganga í 

myntbandalag Evrópusambandsins. Myntbandalag er þegar tvö eða fleiri ríki taka sig til 

og taka upp sameiginlegan gjaldmiðill. Gott dæmi um þetta eru löndin sem hafa tekið 

upp evruna. Með því að stofna myntbandalag þá festa löndin gengi gjaldmiðla sín á milli 

í hlutfalli 1/1, t.d. ein evra í Frakklandi er jöfn og ein evra á Spáni. Þegar ríki stofna 

myntbandalag sín á milli fella þau niður eigin seðlabanka og stofna einn sameiginlegan 

seðlabanka sem reynir að haga hagstjórn sinni í samræmi við meðaltal 
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efnahagsástandsins innan myntsvæðisins. Helstu ókostir við að ganga í myntbandalag er 

meðal annars að ríkin missa stjórnina á eigin fjármálum. Ef að eitt ríki lendir í 

niðursveiflu þá geta stjórnvöld ekki brugðist við sjálf heldur þurfa þau að biðja 

sameiginlega seðlabankann að bregðast við. Ekki er víst að þær breytingar séu fýsilegar 

fyrir hinar þjóðirnar. Það er ekki talið gott fyrir þjóðir, sem eru með mjög ólík hagkerfi, 

að ganga saman í myntbandalag því ef t.d. hagvöxtur og vinnumarkaður eru mjög ólíkir í 

löndunum getur það verið mjög erfitt fyrir seðlabankann að finna sameiginlegan 

grundvöll í hagstjórn á myntsvæðinu. 

Helsti kosturinn við að ganga í myntbandaleg er talinn vera að viðskipti á milli 

þjóðanna getur aukist til muna og að flæði fjármagns á milli ríkjanna verður að mestu 

frjálst. (Gylfi Zoega og Tryggvi Þór Herbertsson, 2005) 

3.2.6 Fljótandi gengi 

Fljótandi gengi er þegar gengi innlends gjaldmiðils er látið fljóta gagnvart öðrum 

gjaldmiðlum. Þá er genginu leyft að sveiflast eftir gjaldeyrismarkaði í stað þess að festa 

gengið og nota hagstjórn til að halda genginu í föstum skorðum. Með því að láta gengið 

fljóta er auðveldara að bregðast við hagsveiflum og skakkaföllum í efnahagskerfinu með 

peningamálaaðgerðum. (Gylfi Zoega og Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). 
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4 Kanadíski dollarinn 

Í þessum hluta er farið yfir sögu peningamála í Kanada frá árinu 1841 til dagsins í dag. 

Skoðað er hvernig verðbólga út frá vísitölu neysluverðs hefur verið í Kanada síðan árið 

2000. Einnig er skoðað hvaða gengisstefna myndi henta best fyrir Ísland ef kanadískur 

dollari yrði fyrir valinu. 

4.1 Saga Kanadískra peningamála 

Þann 10. febrúar árið 1841 sameinuðust Efra-Kanada og Neðra-Kanada á pólitískum 

grundvelli og varð þannig til svæðið Kanada. Þar sem að nýlendurnar á Kanadasvæðinu 

höfðu notað mismunandi gjaldmiðil þurfti að búa til staðlað gengi fyrir þann gjaldmiðil, 

sem notaður var á svæðinu. Á sama ári kom Lord Sydenham, þáverandi landstjóri 

Kanada, með þá tillögu að stofna svæðisbanka sem myndi sjá um prentun gjaldmiðils 

útgefnum af ríkistjórninni um leið og nýlendubönkum yrði bannað að gefa út eigin 

gjaldmiðla. Áður höfðu nýlendurnar notað sambland af evrópskum myntum, seðlum 

útgefnum af nýlendubönkum og einstaklingsskuldabréf. Tillaga Sydenhams var 

hinsvegar felld þar sem að bankarnir voru hræddir um hvaða áhrif það hefði á tekjur 

þeirra ef þeir fengju ekki að prenta sinn eigin gjaldmiðil.   

Það var ekki fyrr 1. júlí 1867 þegar Kanada varð sjálfstætt ríki sem að miklar breytingar 

urðu á bankastarfsemi og gjaldmiðilslöggjöfum. Fyrstu seðlarnir, sem gefnir voru út eftir 

breytingarnar, voru Veldisseðlarnir (Dominion Notes) og tóku þeir yfir hina ýmsu seðla sem 

að höfðu verið í notkun á Kanadasvæðinu. Veldisseðlarnir voru að hluta til tryggðir með 

gulli. Þeir skiptust í dollara, cent og mill en mill var 1/10 af centi. Gengi á veldisseðlum var 

fest við breska ríkispundið á genginu 4,8666 gagnvart einu pundi og við Bandaríkjadalinn á 

pari, þ.e. einn veldisseðill gagnvart einum dollar. Fyrst um sinn var mikið um bandaríska og 

breska silfurpeninga í notkun í Kanada vegna skorts á kanadískum smápeningum. Það var 

ekki fyrr en um 1870 að komið var nógu mikið magn af kanadískum smápeningi í umferð að 

hægt var að koma þeim bandarísku og bresku úr umferð.  

Frá 1.ágúst 1854 og þar til árið 1914 var kanadískur gjaldmiðill á gullakkeri en það er 

þegar gjaldmiðill er festur á gengi gagnvart gulli og er auðskiptanlegur í gull. Þar sem að 
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gjaldmiðillinn var fastur við gull og engin höft voru á inn- og útflutningi gulls gátu 

yfirvöld haft lítil áhrif á gengi gjaldmiðilsins. Breytingar á gengi milli Kanadadals, 

Bandaríkjadals og sterlingspunds voru eingöngu háðar inn- og útflutningi á gulli.  

Við upphaf Fyrri heimstyrjaldarinnar árið 1914 var bann lagt á gullviðskipti í Kanada 

líkt og í öðrum stórum ríkjum. Í framhaldi af því var afnumið að kanadískur gjaldmiðill 

væri skiptanlegur í gull. Til að koma í veg fyrir bankahrun var “The Finance Act” 

samþykkt 22.ágúst 1914. Í því fólst að bankar fengu leyfi til að nota eigin bankaseðla 

sem gjaldmiðil fyrir innistæðueigendur í stað Veldisseðla eða gulls. Með þessu tókst 

ríkistjórn Kanada að gera ríkið að neyðarlánveitenda fyrir bankakerfið. Árið 1926 var 

kanadískur gjaldmiðill aftur settur á gullakkeri og stóð það yfir með ýmsum skakkaföllum 

til ársins 1931.  

Í kjölfar kreppunnar miklu á millistríðsárunum og sífellt versnandi ástands í 

bankakerfinu var Seðlabanki Kanada stofnaður 3.júlí 1934 en opnaði ekki formlega fyrr 

en 11.mars 1935. Við opnun seðlabankans var Veldisseðlunum skipt út fyrir nýja seðla 

Seðlabankans. Seðlabankinn sá um að fylgja eftir samræmdri peningastefnu og bregðast 

við utanaðkomandi áhrifum á kanadískan gjaldmiðilinn.   Árið 1939 tók Kanada upp 

fastgengisstefnu og gengi Kanadadalsins var fest við bæði sterlingspundið og 

Bandaríkjdalinn. Sama ár var stofnuð nefnd, sem átti að sjá um að vernda gengi 

Kanadadalsins með gjaldeyrishöftum. Höftin áttu að sjá til þess að Kanada myndi ekki 

lenda í sömu kröggum í Seinni heimstyrjöldinni og þeir lentu í þeirri fyrri. Árið 1946 var 

gengi Kanadadals hækkað um 9% gagnvart sterlingspundi og Bandaríkjadal. Gengi 

Kanadals var svo fellt um 9,1% árið 1949.  

Gengi Kanadadals var sett á flot árið 1950 og öll gjaldeyrishöft afnumin. Gengi hans 

hélst stöðugt fyrsta áratuginn eftir að hann var settur á flot, upp úr 1960 byrjaði gengi 

Kanadadals að falla vegna óstöðugleika í stjórnmálum. Árið 1962 var fastgengisstefna 

tekin upp að nýju. Með því tókst að endurheimta trú á gjaldmiðlinum og var genginu 

haldið föstu til ársins 1970 þegar gengið var aftur sett á flot og hefur flotið án mikilla 

skakkafalla síðan. Stjórnvöld hafa notast við verðbólgumarkmið til að halda genginu 

stöðugu. (Bank of Canada, 2005) 
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4.2 Verðbólga í Kanada 

Í þessum hluta er litið á hvernig árleg verðbólga hefur verið í Kanada frá árinu 2000 til 

ársins 2013. Miðað er við breytingu á vísitölu neysluverðs í lok hvers árs. 

Tafla 4. Vísital neysluverðs í Kanada 2000-2012 

(Datamarket, e. d.) 

Tafla 5. Verðbólga í Kanada 2001-2012 

(Datamarket, e. d.) 
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Eins og fram kemur í töflu 4 var vísitala neysluverðs 96,7 stig í lok árs 2000. Í lok 

ársins 2001 var vísitalan komin í 97,733 stig og hafði því hækkað um 1,06%. Ári síðar var 

vísitalan komin í 101,467 stig og þar með hækkað um 3,82% á því ári. Í lok árs 2003 var 

hún komin í 103,2 stig og því hækkað um 1,71%. Vísitalan fór í 105,567 stig í árslok 2004 

og í 108 stig árslok 2005 og hækkaði því um 2,29% og 2,3% á þeim árum. Hún hækkaði 

svo í 109,5 stig í árslok 2006 eða um 1,39%. Árið 2007 hækkaði vísitalan svo um 2,5% 

eða upp í 112,233 stig. Vísitalan fór í 114,3 stig í árslok 2008 og í 115,2 stig í árslok 2009 

og hækkaði því um 1,84% og 0,79%. Í árslok 2010 var vísitalan komin í 117,767 stig og í 

120,9 stig í árslok 2011 og því hækkað um 2,23% og 2,66%. Í árslok 2012 var vísitalan 

komin í 122,924 stig og því hækkað um 1,67% á árinu. Meðalverðbólga á árunum 2001-

2012 var því 1,87% á ári og er það vel innan þolmarka. Einnig sést á töflu 5 að 

fjármálakreppan hafði lítil sem engin áhrif á verðbólgu í Kanada.  (Datamarket, e. d.) 

4.3 Ísland-Kanada 

Ef Ísland og Kanada myndu ákveða að fara í samstarf í gjaldmiðilsmálum þyrfti að taka 

afstöðu til hvaða gengistefnu væri best að fylgja. Hversu mikil samvinna yrði við 

ríkisstjórn Kanada hefði mikil áhrif á val á gengisstefnu. Helstu valkostir eru myntráð, 

einhliða fastgengi, tvíhliða tenging og myntbandalag. Þar sem að Ísland er mun 

fámennari þjóð, er ólíklegt að ríkisstjórn Kanada sé reiðubúin að taka ákvarðanir í 

peningamálum með tilliti til hagsmuna íslensku þjóðarinnar. Þar með er að mestu hægt 

að útiloka myntbandalag og tvíhliða tengingu. Ef að myntráð yrði fyrir valinu þyrfti að 

fylgja myntráðsforminu út í ystu æsar til að lenda ekki í sömu aðstæðum og Argentína. 

Það er ólíklegt að sá agi í peningamálum sem þarf til að fylgja myntráðsforminu verði á 

Íslandi þar sem lítið eftirlit hefur verið með peningastjórn landsins undanfarna áratugi. 

Líklegasti kosturinn er því einhliða upptaka Kanadadals af hálfu Íslands. Það liggur ekki 

nokkur vafi á að við dollaravæðingu Kanadadals yrðu áhrifin umtalsverð á Íslandi. Hér 

verða áhrifin skoðuð nánar. 

4.3.1 Hagstjórn 

Áhrifin á hagstjórn yrðu gífurleg þar sem að hagstjórnin færi úr höndum Seðlabanka 

Íslands. Seðlabankinn gæti ekki haft áhrif á gang efnahagslífsins með 

peningamálaaðgerðum þar sem að hagstjórn yrði komin í hendur Seðlabanka Kanada. 

Það er mjög ólíklegt að Seðlabanki Kanada myndi taka tillit til aðstæðna á Íslandi við 
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beitingu peningamálaaðgerða og vaxtaákvarðana sinna. Stjórnvöld á Íslandi yrðu að 

auka útgjöld í kreppu en draga úr þeim í þenslu til að hafa áhrif á innlendar hagsveiflur. 

Hagsveiflur Íslands og Kanada eru nokkuð svipaðar og er líklegt að fylgnin muni aukast 

við upptöku Kanadadals á Íslandi. 

4.3.2 Utanríkisviðskipti 

Líklegt er að með upptöku Kanadadals á Íslandi myndu viðskipti milli landanna aukast 

verulega. Þar með eru meiri líkur á að utanríkisviðskipti Íslands yrðu stærri hluti af 

þjóðarframleiðslu landsins. Með sameiginlegum gjaldeyri eyðist gengisáhætta og óvissa 

í viðskiptum milli landanna og eykur þar með hagkvæmni þeirra. Einn kosturinn við 

upptöku Kanadadals er að meginútflutningur Kanada eru hrávörur líkt og Íslands. Gengi 

Kanadadals fylgir þar af leiðandi útflutningi að mestu leyti.  

Tafla 6. Þröng viðskiptavog 2010 

C. Þröng viðskiptavog 2010 

      Byggt á vöru- og þjónustuviðskiptum 2009 

      
      

    Útflutningsvog Innflutningsvog Viðskiptavog 

Breyting frá 

fyrri vog 

            Bandaríkin USD 6,94 13,81 10,38 1,99 

Bretland GBP 13,92 11,37 12,65 3,01 

Kanada CAD 1,37 1,98 1,67 0,75 

Danmörk DKK 6,81 10,36 8,59 1,80 

Noregur NOK 5,69 11,87 8,78 0,93 

Svíþjóð SEK 3,98 7,27 5,62 0,33 

Sviss CHF 1,49 3,26 2,38 0,24 

Evrusvæði EUR 53,19 30,19 41,69 -3,73 

Japan JPY 1,43 2,59 2,01 -1,95 

Kína CNY 1,77 3,84 2,80 -1,51 

Rússland RUB 1,45 0,56 1,00 0,10 

 

(Seðlabanki Íslands, 2010) 

Einn ókostur við upptöku Kanadadals er hins vegar sá að utanríkisviðskipti Íslands við 

Kanada er einungis um 1,67% af heildarutanríkisviðskiptum Íslands eins og sést á töflu 6. 

Aukning á viðskiptum milli Íslands og Kanada myndi því ekki hafa jafn mikil áhrif á 

aukningu utanríkisviðskipta eins og ef Ísland tæki upp evruna eða sterlingspund þar sem 

að utanríkisviðskipti við evrusvæðið er 41,69% og við Bretland 12,65% af 

heildarutanríkisviðskiptum Íslands. 



 

33 

4.3.3 Gengismál 

Upptaka Kanadadals myndi hafa bein áhrif á gengismál á Íslandi þar sem ekki yrði lengur 

talað um gengi krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum, heldur um gengi Kanadadals 

gagnvart Bandaríkjadal og evru. 

4.3.4 Vaxtastig 

Vextir hafa verið hærri á Íslandi en í Kanada undanfarinn áratug. Ástæður eru aðallega 

þær að vextir á Íslandi eiga að styðja við gengi íslensku krónunnar á meðan vextir í 

Kanada eiga að milda hagsveiflur. Vaxtabreytingar hafa hins vegar að mestu leyti fylgst 

að í báðum löndum. Vextir á Íslandi myndu líklegast lækka við upptöku Kanadadals. 

4.3.5 Vinnumarkaður 

Þar sem að hagstjórn færi úr höndum Íslendinga yrði launaþróun á vinnumarkaði að 

fylgja hagsveiflum meira en áður. Laun þyrftu að lækka í kreppu og hækka í þenslu. Laun 

er illbreytanleg þegar litið er til lækkunar. Meiri líkur eru á að samdráttur á 

vinnumarkaði muni leiða til aukins atvinnuleysis frekar en lækkunar launa. Hins vegar 

ættu hagsveiflur í efnahagslífinu að minnka og þar af leiðandi sveiflur á vinnumarkaði. 

4.3.6 Vöruverð 

Þar sem að sameiginlegur gjaldmiðill eykur viðskipti milli landa, er líklegt að vöruverð á 

Íslandi muni færast nær vöruverði í Kanada. Flutningskostnaður varnings mun þó alltaf 

hafa áhrif á vöruverð. Vegna lægri viðskiptakostnaðar og engrar gengisáhættu, er 

líklegra að kanadísk fyrirtæki hefðu áhuga á að hefja starfsemi á Íslandi. Það myndi síðan 

leiða til aukinnar samkeppni og þar af leiðandi lægra vöruverðs. 

4.3.7 Rekstrarumhverfi fyrirtækja 

Þar sem að fyrirtæki á Íslandi eru margbreytileg og rekstrarumhverfi þeirra mjög ólík er 

erfitt að segja til um áhrif á fyrirtækin í heild. Fyrirtæki sem starfa eingöngu á innlendum 

markaði gætu lent í aukinni samkeppni ef sambærileg erlend fyrirtæki hefja starfsemi 

hér á landi. Fyrirtæki sem stunda viðskipti erlendis myndu líklega njóta góðs af minni 

gengisáhættu og íslensk fyrirtæki sem stunda viðskipti í Kanada losna við alla 

gengisáhættu. 
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4.3.8 Erlendar fjárfestingar 

Erlendar fjárfestingar myndu aukast í kjölfar upptöku Kanadadals þar sem að hann er 

talinn vera traustari gjaldmiðill en íslenska krónan. Gengisáhætta yrði minni fyrir 

mögulega erlenda fjárfesta og engin fyrir kanadíska fjárfesta. 

4.3.9 Hagvöxtur 

Erfitt er að segja til um hvort hagvöxtur myndi aukast eða dragast saman við upptöku 

Kanadadals. Tækifæri fyrir aukin hagvöxt ætti þó að myndast vegna lægri 

viðskiptakostnaðar. 
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5 Evran 

Í þessum hluta er farið yfir sögu evrunnar sem gjaldmiðils til dagsins í dag. Skoðað er 

hvernig verðbólga út frá vísitölu neysluverðs hefur verið í ESB síðan árið 2000. Einnig er 

skoðað hvaða gengisstefna myndi henta best fyrir Ísland ef evran yrði fyrir valinu. 

5.1 Saga evrunnar 

Áform um sameiginlegan gjaldmiðil í Evrópu má rekja til seinni hluta  tuttugustu aldar. 

Hugmyndin um samevrópskan gjaldmiðil á sér djúpar rætur í hugmyndafræði um 

sameinaða Evrópu. Boðberar aukinnar ríkjasamvinnu í Evrópu beittu hugmynd um 

sameiginlega mynt sem lið í röksemdarfærslu fyrir því að aukin efnahagsleg samvinna 

væri besta lausnin til að tryggja frið og farsæld í stríðshrjáðri Evrópu. Þar sem 

peningamál ríkja í Evrópu voru mjög ósamstæð, þurfti margt að breytast til að unnt væri 

að sameina hina ólíku gjaldmiðla Evrópu í eitt myntbandalag. Við gerð grunnsáttmála 

Evrópusambandsins í Róm árið 1957 var hins vegar ekkert minnst á markmið um 

sameiginlega mynt, heldur var fjallað um samræmingu í gjaldmiðlafyrirkomulagi, sem 

sérstök gjaldmiðlanefnd átti að halda utan um.  

Formleg áætlun um að koma á sameiginlegri mynt í álfunni var fyrst lögð fram á fundi 

leiðtoga Evrópusambandsins í Haag árið 1969. Willy Brandt, þáverandi kanslari 

Þýskalands lagði tillöguna fram í samráði við Georges Pompidoi, þáverandi 

Frakklandsforseta. Tillagan var byggð á viðamikilli skýrslu, sem unnin var undir stjórn 

Pierre Werner forsætisráðherra Lúxembúrgar og var nefnd eftir honum, þ.e. Werner 

áætlunin. Þótt leiðtogar ESB hafi samþykkt áætlunina árið 1971 var henni aldrei hrint í 

framkvæmd. Hins vegar leiddi umræðan um Werner áætlunina til þess að umræða um 

sameiginlegan gjaldmiðil var sífellt á borðum leiðtoga Evrópusambandsins. Árið 1973 

var áætlun sem hét formlega European Common Margins Agreement en yfirleitt kölluð 

„Snákurinn í göngunum“ hrint í framkvæmd. Áætlunin var í raun útþynnt útgáfa af 

Werner áætluninni og fólst í því að læsa saman gengi nokkurra evrópskra gjaldmiðla. 

Snákurinn var ekki langlífur þar sem hann náði ekki nógu mikilli útbreiðslu og þótti ekki 
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nógu stöðugur. Krísur í efnahagmálum á áttunda áratugnum gerðu að lokum út af við 

Snákinn og hann var aldrei nema á litlu svæði utan um þýska markið. 

Í mars 1979 varð evrópska myntkerfið formlega að veruleika. Bretland var eina ESB-

ríkið sem ákvað frá upphafi að standa fyrir utan samstarfið. EMS (European Monetary 

System) samanstóð af kerfi sem sá um að meta gengi gjaldmiðla aðildarríkjanna og 

evrópsku mynteiningarinnar sem samanstóð af myntkörfu evrópskra gjaldmiðla. Með 

þessu kerfi tókst að draga úr gengissveiflum milli gjaldmiðla aðildarríkjanna á níunda 

áratugnum. Sambandið var víkkað út til Spánar og Portúgals árið 1986 þegar að löndin 

gengu í Evrópusambandið. Í október 1990 gekk Bretland að lokum til liðs við 

myntsamstarfið. EMS lenti í hrakningum í upphafi níunda áratugarins og var í raun 

óstöðugt og þungt í vöfum frá upphafi. Það var sérstaklega vegna þess að það hafði ekki 

lagastöðu sáttmála innan ESB heldur eingöngu stöðu sértæks samnings milli þeirra 

aðildarríkja sem komu að samstarfinu. Innan EMS voru engar alþjóðlegar stofnanir sem 

höfðu það hlutverk að takast á við óstöðugleika og þróa áfram samstarfið. 

Leiðtogar Evrópusambandsins óttuðust að gengissveiflur gjaldmiðla aðildarríkja 

myndu grafa undan innri markaðnum sem Evrópusambandið var að reyna að koma á. 

Þróun innri markaðar þrýsti á að koma á sameiginlegri mynt sem myndi auðvelda öll 

viðskipti innan svæðisins og koma í veg fyrir gengissveiflur gjaldmiðla innan 

markaðarins. Árangur efnahagssamstarfsins leiddi til þess að Jaques Delors, 

framkvæmdastjóra ESB var veitt umboð árið 1988 til að móta tillögur að stofnun 

Efnahags- og myntbandalags Evrópu. Þær tillögur, sem vinnuhópur Delors lagði fram, 

urðu grunnurinn að Maastricht-sáttmálanum um Evrópusambandið sem var 

undirritaður í lok árs 1991. Árið 1993 varð svo gjaldmiðlasamstarf Evrópuríkja hluti af 

lagasafni ESB. 

Efnahags- og myntbandalag Evrópu var komið á í þremur áföngum. Fyrsti áfanginn, 

sem stóð frá árinu 1990 til ársins1993, fólst í því að aflétta hömlum af öllum 

fjármagnshreyfingum, auka sjálfstæði seðlabanka aðildarríkja og banna yfirdrætti 

ríkissjóða í seðlabönkum. Einnig var miðað við að sveiflur í skráningu einstakra 

gjaldmiðla yrðu ekki meiri en 2,25 prósent frá miðgildi gjaldmiðlanna. Annar áfanginn, 

sem hófst árið 1994, fólst í því að koma peningastofnun ESB á laggirnar, en hún var 

undanfari evrópska seðlabankans. Peningastofnunin hafði það markmið að auka 
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samstarf seðlabanka aðildarríkja. Stefnan var efnahagsleg samræming sem tók til 

fjárlagahalla, skulda hins opinbera, verðbólgu, vaxtastigs svo og gjaldeyris- og 

peningamála. Lokaáfanginn hófst með stofnun Efnahags- og myntbandalags Evrópu árið 

1999 og þar með voru gengi gjaldmiðla ellefu gjaldmiðlaríkja loks fasttengd. Uppsetning 

myntbandalagsins gekk þó ekki áfallalaust fyrir sig þar sem að tvö gengisbreytingaráföll 

riðu yfir á tímabilinu og var hvort um sig nærri búið að gera út af við samstarfið. Í 

september 1992 var umfangsmikilli spákaupmennsku beitt til að hrekja breska pundið úr 

ERM gengisskiptakerfinu (Exchange Rate Mecanism) sem að myntbandalagið reiddi sig 

á. Í ágúst 1993 reið yfir önnur árás spákaupmanna sem neyddi seðlabankastjóra til að 

víkka út vikmörk gengisflökts í ±15% til að bjarga kerfinu frá hruni. Myntsamstarfið lifði 

af báðar árásirnar og komst breska pundið aftur inn í ERM árið 1996. 

Myntbandalag Evrópu felur í sér samræmingu peninga- og gengismála aðildarríkjanna 

og samstarf um efnahagsstefnu auk upptöku sameiginlegrar myntar. Tekur það 

sérstaklega til samræmds aðhalds í ríkisfjármálum og stöðugu verðlagi. Aðildarríkin hafa 

gert með sér svokallaðan Stöðugleikasáttmála, sem yfirleitt kallaður Maastricht-

sáttmálinn, sem undirstrikar mikilvægi þess að halda verðbólgu í skefjum  og draga úr 

hallarekstri ríkissjóða sem leiða til lækkunar skulda þeirra. Skilyrði sáttmálans eru: 

 Verðstöðugleiki: Verðbólga má ekki vera meiri en 1,5 prósent umfram 
meðaltal verðbólgu í þeim þremur evruríkjum þar sem hún er lægst. 

 Jafnvægi skal vera í ríkisrekstri: Halli í ríkisrekstri má ekki vera umfram þrjú 
prósent af landsframleiðslu, nema hann teljist eðlilegur í ljósi sérstakra 
aðstæðna. Skuldir hins opinbera mega ekki vera meiri en nemur 60 prósent af 
landsframleiðslu, en unnt er að veita undanþágu þótt opinberar skuldir séu 
hærri ef þróunin stefnir í rétta átt. 

 Gengisstöðugleiki: Gengi skal hafa haldist innan plús/mínus fimmtán prósent 
fráviksmarka gagnvart evru í tvö ár. 

 Langtímavextir: Nafnvextir ríkisskuldabréfa til tíu ára skulu ekki vera hærri en 
tvö prósent umfram samsvarandi vexti í þeim þremur evruríkjum sem hafa 
lægsta verðbólgu. 

Evran varð lögeyrir í öllum tólf ríkjum Evrópusambandsins 1.janúar 1999, en í þrjú ár 

var evran þó ekki til sem áþreifanlegur gjaldmiðill. Á því tímabili var eingöngu hægt að fá 

ávísanahefti og hafa bankainnistæður í evrum. Þann 1.janúar 2002 litu peningaseðlar og 

mynt í evrum fyrst dagsins ljós. Var þetta fyrsta áþreifanlega táknið um 

Evrópusamrunann sem fólk fékk í hendur. Innleiðing evrunnar var viðamikil aðgerð og í 
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júlí 2002 hurfu fyrri gjaldmiðlar evruríkjanna úr umferð. Þau lönd sem tóku upp evruna í 

fyrstu lotu voru Austurríki, Belgía, Finnland, Frakkland, Írland, Ítalía, Lúxembúrg, 

Holland, Portúgal, Spánn og Þýskaland. Grikkland uppfyllti ekki nauðsynleg skilyrði í 

fyrstu en bættist í hópinn þann 1.janúar 2001. Slóvenía bættist svo í hópinn í byrjun árs 

2007 og Kýpur og Malta árið 2008. Þrjú aðildarríkja ESB; Bretland, Danmörk og Svíþjóð 

hafa ákveðið að standa utan myntbandalagsins. (Eiríkur Bergmann Einarsson og Jón Þór 

Sturluson, 2008) 

5.2 Innleiðingarferlið 

Til þess að fá aðild að evrusamstarfinu þarf ríki að uppfylla ákveðin skilyrði um 

efnahagslega samleitni og taka þátt í ERM-II samstarfinu um gjaldeyrismál í að minnsta 

kosti tvö ár. Það þarf einnig að halda gengi gjaldmiðils innan þeirra marka sem nefnd eru 

í Maastricht sáttmálanum. ERM-II tók við af fyrra ERM samstarfi þegar evran var tekin 

upp í byrjun árs 1999. ERM-II er vettvangur fyrir ríki, sem fyrsta skref á leið þeirra í ESB, 

þar til þau fá fullan aðgang að myntbandalaginu. ERM-II er hugsað sem aðlögunarferli 

fyrir ný aðildarríki til að byggja upp þekkingu og stofnanir. Ríkin þurfa að geta rekið 

peningastefnu grundvallaða á stöðugu gengi eigins gjaldmiðils gagnvart evru, þar með 

efnahagsstefnu án sjálfstæðrar peningastefnu. Markmiðið er að ný aðildarríki uppfylli öll 

skilyrði myntbandalagsins sem skilgreind eru í Maastricht-skilyrðunum. Þegar ríki hafa 

uppfyllt þessi skilyrði í að minnsta kosti tvö ár geta þau loks fengið aðild að Efnahags- og 

myntbandalagi Evrópu. (Seðlabanki Íslands, 2012)  

5.3 Írland-Ísland 

Írland var í hópi þeirra ríkja sem tóku fyrst upp evruna. Írska hagkerfið er að mörgu leyti 

svipað og íslenska hagkerfið. Löndin eiga það sameiginlegt að vera með bæði lítil og opin 

hagkerfi. Það er því fróðlegt að bera Ísland saman við Írland við skoðun á upptöku evru. 

Írland og Ísland eru bæði þróuð ríki sem voru í hópi tekjulágra iðnríkja fyrri hluta 

tuttugustu aldarinnar en sóttu í sig veðrið á seinni áratugum hennar. Þrátt fyrir að 

fjármálakreppan í upphafi 21. aldar hafi leikið bæði ríki illa, þá eru löndin enn meðal 

tekjuhæstu iðnríkja ef miðað er við kaupmáttarleiðrétta landsframleiðslu á mann. 

Hagvöxtur og framleiðnivöxtur hefur að meðaltali verið svipaður í báðum ríkjum síðustu 

tíu árin. Þjóðarbúskapur hefur verið sveiflukenndari en í öðrum ríkjum og þá sérstaklega 

á Íslandi. Gengissveiflur hafa verið mun meiri á Íslandi en verðbólgan meiri á Írlandi. Á 
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Íslandi hefur atvinnuleysi verið að jafnaði minna en í öðrum iðnríkjum á meðan 

atvinnuleysi á Írlandi hefur verið svipað og í flestum öðrum iðnríkjum. Bæði ríkin hafa 

búið við viðvarandi viðskiptahalla á síðustu árum og þá einkum Ísland. Utanríkisviðskipti 

hafa meira vægi í írskum þjóðarbúskap heldur en í þeim íslenska. Getur það 

endurspeglað  að sjálfstæður gjaldmiðill Íslands virkar að nokkru leyti sem 

viðskiptahindrun. Helstu útflutningsvörur Írlands eru iðnaðarvörur og hátæknivörur á 

meðan helstu útflutningsvörur Íslands eru sjávarafurðir og álafurðir, sem byggjast að 

miklu leyti á náttúruauðlindum landsins. En það er ólíkt flestum iðnríkjum þar sem 

iðnaðarvörur hafa mest vægi. 

Á seinni hluta fyrsta áratugar þessarar aldar fór þjóðhagslegt ójafnvægi vaxandi á 

Íslandi og á Írlandi. Auðveldara aðgengi að ódýru lánsfé á heimsvísu ýtti að nokkru leyti 

undir ójafnvægið í báðum ríkjum. Skuldsetning jókst og eignaverð hækkaði mikið. 

Þróunin var enn öfgakenndari á Íslandi og Írlandi en í flestum öðrum ríkjum, þá 

sérstaklega á Íslandi. Útlán til einkageirans jukust úr 1,3-faldri landsframleiðslu á Íslandi 

árið 2003 í 3,5-falda landsframleiðslu árið 2007. Á sama tímabili hækkaði húsnæðisverð 

um 57% að raunvirði og hlutabréfaverð hækkaði um 255%. Á sama tíma á Írlandi 

tvöfölduðust útlán til einkageirans sem hlutfall af landsframleiðslu, húsnæðisverð 

hækkaði um 28% að raunvirði og hlutabréfaverð um 62%. Afleiðingar þessarar miklu 

hækkunar eignaverðs var mikil aukning hreins auðs íslenskra og írskra heimila sem og 

fyrirtækja og jókst innlend eftirspurn mikið. Mikil aukning var í fjárfestingum í báðum 

löndum í adraganda kreppunnar. Á Íslandi einkenndist aukningin aðallega af stóraukinni 

fjárfestingu í atvinnuvegum, þá einkum í orkufrekum iðnaði. Á Írlandi var aukningin 

aðallega drifin áfram með mikilli fjárfestingu í fasteignum. Í báðum löndum var hin mikla 

fjárfesting langt umfram það sem sífellt minnkandi innlendur sparnaður gat staðið undir. 

Leiddi það til vaxandi viðskiptahalla. Aukið ójafnvægi í innlendum þjóðarbúskap kom 

einnig fram í formi vaxandi verðbólgu. Það varð til þess að frá árinu 2001 til ársins 2007 

hækkaði raungengi um 25% á Íslandi og um 28% á Írlandi.  

Bankakerfi beggja ríkja stækkuðu mikið á þessum árum, t.d. námu eignir fimm 

stærstu banka hvors ríkis árið 2003 um það bil þrefaldri landsframleiðslu þjóðarinnar. 

Árið 2007 höfðu eignir íslensku bankanna vaxið í rúmlega nífalda landsframleiðslu en 

eignir hinna írsku í fimmfalda landsframleiðslu. Bankar í báðum löndum voru verulega 
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háðir auðveldu aðgengi að erlendu lausafé. Skuldir írsku bankanna voru þó aðallega í 

evrum og bjuggu þeir því ekki við sömu gengisáhættu og þeir íslensku. 

Þegar fjármálakreppan skall á árið 2008 voru bankakerfi beggja ríkja mjög 

berskjölduð. Íslenska bankakerfið hrundi fljótlega eftir að Lehmans-bankinn varð 

gjaldþrota í október 2008. Neyðarlög heimiluðu íslenskum stjórnvöldum að skipta 

gjaldþrota bönkum annars vegar í innlendan hluta, sem hélt áfram störfum á Íslandi og 

hins vegar í erlandan hluta, sem var settur í slitameðferð. Íslensk stjórnvöld þurftu að 

óska eftir neyðaraðstoð frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og setja höft á útflæði fjármagns, 

til að sporna við fjármagnsflótta. Írsk stjórnvöld tryggðu hins vegar áframhaldandi fulla 

starfsemi bankanna með eiginfjárframlagi og ríkisábyrgð á öllum skuldbindingum þeirra. 

Eftir því sem að veikleikar eignasafna bankanna komu í ljós þurftu írsk stjórnvöld að 

leggja bönkunum til meira eigið fé. Þetta leiddi til mikillar aukningar á beinum og 

óbeinum skuldbindingum ríkissjóðs, sem varð til þess að alþjóðlegir lánsfjármarkaðir 

nánast lokuðust. Írsk stjórnvöld neyddust því til að sækja um að fá neyðaraðstoð frá 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og frá ESB í nóvember 2010. 

Fjármálakreppan leiddi til snarprar aðlögunar og mikils efnahagssamdráttar í báðum 

ríkjum. Innlend heimili og fyrirtæki neyddust til að minnka efnahagsreikninga sína og auka 

sparnað. Við það snerist viðskiptahallinn yfir í viðskiptaafgang, eignaverð lækkaði verulega og 

fjárfesting dróst saman. Þar sem Ísland er með sjálfstæðan gjaldmiðil varð mikil gengislækkun 

á Íslandi. Verðbólga jókst einnig verulega sem leiddi til minni kaupmáttar og jók á 

skuldsetningu vegna verðtryggingar fjárskuldbindinga. Á Írlandi minnkaði verðbólga hins vegar 

snarlega og varð verðhjöðnun árið 2009, þegar samdráttur innlendrar eftirspurnar náði 

hámarki. Raungengi lækkaði í kjölfar verðhjöðnunar og aukinnar framleiðni, en þó varð ekki 

jafn mikil lækkun og á Íslandi. Á árunum 2008-2009 dróst útflutningur Íra saman um 5% vegna 

samdráttar í alþjóðaeftirspurn á iðnaðarvörum. Á sama tíma jókst útflutningur Íslendinga þar 

sem ál og sjávarafurðir er mjög óteygið framboð og útflutningur mat- og hrávöru minna háður 

alþjóðlegri hagsveiflu. Samdráttur á írskum vinnumarkaði varð mun meiri en á þeim íslenska. 

Bati hefur einnig verið kröftugri á Íslandi en á Írlandi. Erfitt getur þó verið að rekja hversu 

mikið sá munur tengist aðild Írlands að myntbandalaginu. Þar sem að kreppunni er heldur 

ekki lokið getur margt komið í ljós á næstu árum. (Seðlabanki Íslands, 2012) 
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5.4 Ísland-ESB 

Ef Ísland hyggst fara í samstarf við ESB í gengismálum er eini raunhæfi kosturinn að 

sækja um inngöngu í ESB og stefna á upptöku evru með inngöngu í myntbandalag ESB. 

Hægt er þó að taka einhliða upp evru líkt og Svartfjallaland gerði en þar sem að ESB er 

mjög mótfallið því myndi það hafa neikvæð áhrif á mögulegt samstarf. Ef Ísland hyggst 

ganga í myntbandalagið þarf fyrst að ganga í ERM-II samstarfið. Uppfylla þarf 

lágmarkskilyrði ERM-II í að minnsta kosti tvö ár áður en hægt er að taka upp evruna. 

Koma þarf jafnvægi á gengi íslensku krónunnar áður en hægt er að komast í 

myntbandalagið. Ísland og ESB þyrftu helst að hafa tvíhliða tengingu á milli íslensku 

krónunnar og evrunnar, eins og er á milli Danmerkur og ESB, til að auðvelda Íslendingum 

að uppfylla skilyrðin. Þegar skilyrðin yrðu uppfyllt gætu íslensk stjórnvöld skoðað næsta 

skref sem væri upptaka evru og innganga í myntsamstarfið. Hér eru áhrifin af inngöngu í 

myntsamstarfið skoðuð. 

5.4.1 Hagstjórn 

Áhrifin á hagstjórn yrðu gífurleg þar sem að hagstjórnin færi úr höndum Seðlabanka 

Íslands. Seðlabankinn gæti ekki haft áhrif á gang efnahagslífsins með 

peningamálaaðgerðum þar sem hagstjórn yrði komin í hendur Seðlabanka Evrópu. Það 

er ólíklegt að Seðlabanki Evrópu myndi taka tillit til aðstæðna á Íslandi við beitingu 

peningamálaaðgerða og vaxtaákvarðanna sinna. Stjórnvöld á Íslandi yrðu að auka 

útgjöld í kreppu en draga úr þeim í þenslu til að hafa áhrif á innlendar hagsveiflur. 

Líklegt er að fylgni hagvaxtar mun aukast við inngöngu Íslands í myntsamstarf ESB. 

5.4.2 Utanríkisviðskipti 

Með inngöngu Íslands í myntsamstarf ESB og þar af leiðandi upptöku evrunnar myndu 

viðskipti milli Íslands og evrusvæðisins aukast verulega.   Meiri líkur eru á að 

utanríkisviðskipti Íslands yrðu við það stærri hluti af þjóðarframleiðslu landsins. Með 

sameiginlegum gjaldeyri eyðist gengisáhætta og óvissa í viðskiptum milli landa og eykur 

þar með hagkvæmni. Þar sem að stór hluti inn- og útflutnings Íslendinga er við 

evrusvæðið myndi upptaka evru auka enn meira utanríkisviðskipti milli Íslands og 

evrusvæðisins. 
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5.4.3 Gengismál 

Upptaka evru myndi hafa bein áhrif á gengismál á Íslandi. Ekki yrði lengur talað um 

gengi krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum, heldur um gengi evrunnar gagnvart 

Bandaríkjadal og öðrum gjaldmiðlum. 

5.4.4 Vaxtastig 

Undanfarinn áratug hafa vextir á Íslandi verið hærri en meðaltalsvextir á evrusvæðinu. 

Ástæður þess eru aðallega þær að vextir á Íslandi eiga að styðja við gengi íslensku 

krónunnar á meðan vextir á evrusvæðinu eiga að milda hagsveiflur. Vextir á Íslandi 

myndu líklega lækka við upptöku evrunnar þar sem þeim yrði ekki lengur beitt til að 

draga úr gengissveiflum, heldur til að draga úr hagsveiflum. 

5.4.5 Vinnumarkaður 

Þar sem að hagstjórn færi úr höndum Íslendinga þyrfti launaþróun á vinnumarkaði að 

fylgja hagsveiflum meira en áður. Laun þyrftu að lækka í kreppu og hækka í þenslu. Laun 

er illbreytanleg þegar litið er til lækkunar. Meiri líkur eru á að samdráttur á 

vinnumarkaði muni leiða til aukins atvinnuleysis frekar en lækkunar launa. Hins vegar 

ættu hagsveiflur í efnahagslífinu að minnka og þar af leiðandi sveiflur á vinnumarkaði. 

5.4.6 Vöruverð 

Þar sem að sameiginlegur gjaldmiðill eykur viðskipti milli landa þá er líklegt að vöruverð 

á Íslandi muni færast nær vöruverði á evrusvæðinu. Flutningskostnaður varnings mun 

þó hafa áhrif á vöruverð. Vegna lægri viðskiptakostnaðs og engrar gengisáhættu er 

líklegra að fyrirtæki á evrusvæðinu hefðu frekar áhuga að hefja starfsemi á Íslandi. Það 

myndi leiða til aukinnar samkeppni á Íslandi og þar af leiðandi lægra vöruverðs. 

5.4.7 Rekstrarumhverfi fyrirtækja 

Þar sem að fyrirtæki á Íslandi eru margbreytileg og rekstrarumhverfi þeirra mjög ólik er 

erfitt að segja til um áhrif á fyrirtækin í heild. Fyrirtæki sem starfa eingöngu á innlendum 

markaði geta lent í aukinni samkeppni ef að erlend fyrirtæki hefja starfsemi hér á landi. 

Fyrirtæki sem stunda viðskipti erlendis munu líklega njóta góðs af minni gengisáhættu. 

Fyrirtæki sem stunda viðskipti á evrusvæðinu myndu losna við alla gengisáhættu og 

njóta góðs af auknum viðskiptum í kjölfar þess. 
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5.4.8 Erlendar fjárfestingar 

Erlendar fjárfestingar myndu aukast í kjölfar upptöku evru þar sem evran er talin vera 

traustari gjaldmiðill en íslenska krónan. Gengisáhætta yrði minni fyrir mögulega erlenda 

fjárfesta og engin fyrir fjárfesta frá evrusvæðinu. 

5.4.9 Hagvöxtur 

Erfitt er að segja til um hvort hagvöxtur á Íslandi myndi aukast eða dragast saman við 

upptöku evru. Þó ætti tækifæri fyrir aukin hagvöxt að myndast vegna lægri 

viðskiptakostnaðar. 
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6 Lokaorð 

Ef íslensk stjórnvöld taka þá ákvörðun að breyta um gengisstefnu standa henni nokkrar 

leiðir til boða. Ef ákveðið yrði að taka upp Kanadadal eða evru yrðu áhrif á íslenskt 

samfélag mjög víðtæk. Það hefði ýmsa kosti í för með sér en einnig marga ókosti. 

Ef evra yrði fyrir valinu þyrftu Íslendingar að halda áfram samningaviðræðum sínum 

um inngöngu Íslands í Evrópusambandið og upptöku evrunnar. Íslenska krónan yrði að 

standast Maastricht-skilyrðin í a.m.k. tvö ár áður en hægt væri að taka upp evru. Líklegt 

er að það tæki enn lengri tíma þar sem að íslenska krónan er langt frá að uppfylla 

skilyrðin. Kostir þess að ganga í ESB og að taka upp evru eru m.a. að gengisáhætta yrði 

lítil sem engin, verðbólga á Íslandi myndi minnka og samkeppni aukast. Að auki myndu 

utanríkisviðskipti milli landa aukast verulega þar sem stór hluti utanríkjaviðskipta 

Íslendinga eru við evrusvæðið. Stærstu ókostirnir við upptöku evru eru að Íslendingar 

yrðu að ganga í ESB og myndu við það missa stjórn á stjórnsýslu landsins til ESB. 

Ef Kanadadalur yrði fyrir valinu þyrftu Íslendingar að hefja viðræður við Kanada um 

einhliða upptöku Kanadadals. Ef viðræðurnar myndu ganga vel ætti að vera hægt að 

dollaravæða Ísland á skömmum tíma. Kostir við upptöku Kanadadals eru m.a. að 

gengisáhætta yrði lítil sem engin, verðbólga á Íslandi myndi minnka og samkeppni 

aukast. Ókostirnir eru m.a. að Íslendingar myndu missa stjórn á peningamálum sínum til 

Seðlabanka Kanada og utanríkisviðskipti við Kanada eru einungis lítill hluti af 

heildarutanríkisviðskiptum Íslands. 

Báðar leiðir eru góðar til að efla stöðugleika í íslenskum peningamálum, en í báðum 

tilvikum myndi Seðlabanki Íslands þó missa stjórn á peningamálum. Innganga í ESB 

myndi að auki draga mikið úr sjálfstæði Íslands, en með upptöku Kanadadals myndu 

Íslendingar halda annarri stjórnsýslu innanlands. 
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