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Útdráttur  

Megin stefna þessa verkefnis er að leggja hlutlægt mat á það hvaða peningamálastefna henti 

Íslandi best.  

Þrátt fyrir ungan aldur hefur íslenska krónan gengið í gegnum ýmislegt, það er óhætt að segja 

að við Íslendingar höfum prófað allt og gert nokkrar tilraunir hvað varðar peningastefnu 

landsins og það með misjöfnum árangri á þessum stutta tíma. Árið 2008 var eitt áhrifar mesta 

ár í sögu íslensku krónunnar, og telja margir að hrun bankanna og íslenska efnahagslífsins 

hafi verið upphafið að endinum fyrir okkar ástkæru krónu. Það sem brennur á vörum margra 

er spurningin “Hvaða peningastefna hentar Íslandi best?” Þær peningastefnur sem Íslendingar 

hafa notast við eru fast og flotgengisstefnurnar, en eins og staðan er í dag er nú erfitt að segja 

hvaða og hvort einhver stefna sé þar í gangi.  Jú, við getum haldið áfram í þessari ó-stefnu ef 

svo má orða eða við getum tekið upp einhvern annan gjaldmiðil.  Þá vaknar önnur spurning 

er það töfralausnin við öllum okkar vandamálum?  Þetta er stórt skref sem hefur sína kosti og 

galla.  

Margir möguleikar hafa verið ræddir er kemur að gengismálum Íslands, en til þess að 

afmarka okkur aðeins þá hef ég ákveðið að halda mér við að skoða hvort Ísland eigi að halda 

krónunni og hún ein dugi til að ná okkur á strik aftur eða, þurfum við að taka upp annan 

lögeyri og koma þá Evran eða Dollari þar til greina? 

Ýmislegt þarf að skoða til þess að komast að þessari niðurstöðu og mun ég kanna 

hagkvæmasta myntsvæðið, inngöngu Íslands í Myntbandalag Evrópu (EMU) með eða án 

inngöngu í Evrópusambandið (ESB). Kosti og galla krónunnar, kosti og galla Evrunnar, og 

kosti og galla Dollarans.  
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Inngangur 

Er tími krónunnar liðinn, er Ísland hagkvæmt myntsvæði og á þjóðinn að finna sér 

annan gjaldmiðil sem förunaut til framtíðar koma þá evra eða dollar til greina? 

 

Síðustu áratugir hafa einkennst af miklum breytingum á íslenskum fjármálamörkuðum og 

eftir miklar hömlur voru þeir að mestu gefnir frjálsir. Eftir efnahagshrunið á Íslandi hefur 

umræðan um íslensku krónuna og stöðugleika hennar færst í aukana. Miklar umræður og 

vangaveltur hafa nú verið í þjóðfélaginu um það hvort nú sé ekki rétti tíminn til þess að gera 

róttækar breytingar í peningamálastefnu landsins og hvaða fyrirkomulag í peningamálum 

komi þá helst til greina til þess að koma þjóðinni aftur á rétt strik hvað varðar 

peningamálastefnu landsins. Stórt skref til breytinga var tekið þann 16 júlí 2009 þegar 

Alþingi Íslands samþykkti það að landið myndi ganga til aðildarviðræðna við 

Evrópusambandið (ESB).  

  

Í þessari ritgerð leitast ég við að svara þeirri rannsóknarspurningu sem sett er fram hér að 

ofan. Til þess að geta svarað spurningunni verða skoðaðir ýmsir valmöguleikar sem standa til 

boða í peningastefnu og gengismálum og þannig komist að hagkvæmustu niðurstöðunni. Þó 

svo að margir möguleikar hafa verið skoðaðir er við kemur þessu málefni hef ég ákveðið að 

afmarka efnið við eftirfarandi möguleika og voru þeir bornir saman á viðskipta – og 

hagfræðilegan hátt. Þeir liðir sem bornir voru saman voru: 1) Upptaka evru og innganga í 

EMU, 2) viðhalda krónunni 3) Myntráð og að lokum 4) upptaka dollars.  

Uppbygging ritgerðarinnar skiptist í sjö kafla: 

Í kafla I er fjallað um peningastefnu Íslands, þar er byrjað á því að skoða þær leiðir sem 

notaðar hafa verið við hagstjórn í landinu. Stuttlega er farið yfir sögu og þróun peningastefnu 

á Íslandi ásamt því að skoða núverandi peningamálastefnu landins. Skoðuð eru aðeins þessi 

gengisfyrirkomulög og hvað þau þýða fyrir alþjóðahagkerfið, og er þá helst farið í 

fastgengistefnuna, flotgengisstefnuna og verðbólgumarkmiðin og að lokum er farið í helstu 

stjórntæki Seðlabanka Íslands og viðhald verðbólgumarkmiða þeirra.  
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Í kafla II er farið stuttlega í sögulegt ágrip íslensku krónunnar, gengisþróun hennar, kosti 

hennar og galla, einnig verður farið yfir þau tímamót sem hafa átt sér stað hjá krónunni og að 

lokum hver er þörfin fyrir íslensku krónuna. 

Kafli III fjallar svo um sögu evrunnar, kosti Íslands við að taka upp evrunna sem lögeyri 

ásamt því að fjalla um galla þess og afleiðingar, farið er í Evrópusambandið (ESB) og skoðað 

hver áhrif, afleiðingar og ávinningur þess að ganga inn í ESB er, einnig er farið vel yfir 

skilyrðin fyrir aðild að Myntbandalagi Evrópu (EMU) og að lokum er gert grein fyrir því 

hvort aukaaðild í EMU sé möguleg án aðildar í ESB.  

Í kafla IV er fjallað um Kenninguna um hagkvæmasta myntsvæðið, fjallað er um helstu þætti 

þess sem snúa að kenningunni, einnig er skoðað hvaðan kenningin er upphaflega komin og 

hvernig kenningin snýr að Íslandi, og að lokum er farið yfir þá gagnrýni sem komið hefur 

fram á sviðsljósið er varðar kenninguna.  

Kafli V, í þessum kafla er farið yfir það hvort hugsanleg upptaka bandaríkja dollar gæti verið 

lausn fyrir Ísland. Farið er stuttlega yfir sögu bandaríkja dollars, viðskiptasamband Íslands og 

Bandaríkjana er kannað, svo og efnahagsvæðið í heild, farið er lauslega yfir kosti þess og 

galla að hafa dollar sem lögeyri. 

Kafli VI fjallar stuttlega um myntráð, skoðað er hugtakið myntráð og hvað það þýðir, fjallað 

er um þær forsendur sem þurfa að vera í landinu til að geta tekið upp myntráð og hvort þetta 

sé lausn fyrir Ísland. 

Kafli VII, er svo loka kafli þessarar ritgerðar, inniheldur hann þær ályktanir og niðurstöður 

sem ég hef dregið saman við vinnslu þessarar ritgerðar. Í þessum kafla eru bornar saman þær 

leiðir sem fjallað hefur verið um og niðurstaða sett niður ásamt nokkrum lokaorðum. 
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Kafli I 

PENINGASTEFNA ÍSLANDS 

1.1 ALMENNT 

Í þessum fyrsta kafla verður fjallað um hagstjórn Íslands og farið stuttlega yfir það hvernig 

saga Íslands hefur verið í peningamálum. Ég tel þennan kafla vera mjög mikilvægan kafla í 

þessari ritgerð því hann mun leiða til þess að geta lagt rétt mat á það hvaða peningastefna 

muni henta íslendingum í framtíðinni og til að komast að þeirri niðurstöðu hvort tími 

krónunnar sé líðinn. .  

1.2 HAGSTJÓRN ÍSLANDS 

Ísland er með ungt og lítið hagkerfi þetta hagkerfi er frekar opið, þrátt fyrir ungan aldur er 

þjóðin með sína eigin mynt en því miður mikið af skuldum í erlendri mynt, sem gerir það 

viðkvæmara fyrir sveiflum, það kemur því í hlutverk hagstjórnar að halda þessum sveiflum í 

jafnvægi. Markmið hagstjórnar er að halda stöðugu verðlagi og fullnýta framleiðslugetu 

landsins. Mikil vonbrigði hafa ríkt í íslensku þjóðlífi síðustu misseri með hagstjórnina og er 

mikil áhersla lögð á það að um slæma hagstjórn hafi verið að ræða og hún hafi einfaldlega 

brugðist . Það er nokkuð ljóst að fyrir svona lítið land eins og Ísland þá getur slæm hagstjórn 

haft gríðarlegar afleiðingar á okkar opna hagkerfi og getur það reynst okkur mjög dýrkeypt. 

Megin vandi hagstjórnarinnar er að finna hvernig sé best að stýra áhættunni sem þeir standa 

frammi fyrir. Það eru Seðlabanki Íslands og íslensk stjórnvöld sem hafa nokkur úrræði þegar 

kemur að því að hafa áhrif á hagstjórn og hagvöxt landsins. Gengis- og peningamálastefna 

eru á meðal stjórntækja hjá Seðlabankanum ásamt því ákveða þeir stýrivexti og hafa 

ákveðnar lagalegar heimildir sem hægt er að nýta til inngripa ef til þess kemur. Stjórnvöldin 

stjórna svo ríkisfjármálum og leggja til fjárlagafrumvörp fyrir Alþingi á hverju ári. Það er 

nokkuð ljóst að mikið samstarf þarf að vera á milli stjórnvalda og seðlabankans svo hagstjórn 

og hagvöxtur haldist stöðugur.  
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1.3 PENINGASTEFNA ÍSLANDS 

Það er óhætt að segja að við Íslendingar höfum prófað allt og gert nokkrar tilraunir hvað 

varðar peningastefnu landsins með misjöfnum árangri. Í þessum kafla verður stuttlega fjallað 

um þróun peningastefnu Íslands ásamt því að fjalla um núverandi peningastefnu þess. 

1.3.1 SAGA PENINGASTEFNU ÍSLANDS 

Seðlabanki Íslands var stofnaður með lögum árið 1961 og hóf hann starfsemi sína þann 7. 

apríl sama ár. Landsbanki Íslands hafði allt frá árinu 1927 gengt hlutverki Seðlabankans fram 

að þeim tíma. Á þeim tæp 50 árum sem liðin eru frá stofnun Seðlabanka Íslands hafa ýmsar 

breytingar átt sér stað í bæði starfsemi og starfsumhverfi hans.
1
 Allt frá stofnun Seðlabankans 

hefur meginstjórntæki hans verið vextir.  

Þróunin hefur verið sú að frá 1870 til 1914 voru helstu gjaldmiðlar í heiminum með fast 

gengi, Íslendingar voru engin undantekning frá því þeir byrjuðu að notast við 

fastgengisstefnur af ýmsu tagi.  „Núll regla“ var síðan peningastefna sem var frá árunum 

1970 – 1999 með þessari reglu var gengi krónunnar miðað og stjórnað af efnahagsreikningi 

sjávarútvegs því var háttað þannig að ef hann skilaði tapi var gengið fellt og svo öfugt þannig 

að ef hann skilaði hagnaði var gengið hækkað en bara þannig að útkoman væri alltaf á núlli. 

Með þessu móti var reynt að hafa stjórn á stöðugleika á vinnumarkaðinum og halda 

atvinnuleysi í lágmarki, og tókst það með prýði, þessi regla gekk ágætlega upp til að byrja 

með og hélst atvinnuleysi undir 2% í um 20 ár.  En á móti kom að mikil verðbólga varð 

vandamál og óstöðugleiki í neyslu ríkti. Það var svo í lok árs 1989 sem gengi krónunnar var 

fest og það gagnvart gengisvísitölu 17 annarra landa, átti þetta að ná verðbólgu niður aftur 

sem og það gerði, verðbólga lækkaði úr 21% árið 1989 niður í 3,7%.á 3 ára tímabili
2
  Frá svo 

1990-2001 var krónan felld nokkrum sinnum og hún fest gagnvart hinum ýmsu myntkörfum 

og vísitölum en þar sem mikill samdráttur var í sjávarútvegi var þetta því miður ekki að 

ganga eins og skyldi. Seinnihluta árs 2001 voru svo mikil tímamót í íslenskri peningastefnu, 

þá voru gerðar miklar breytingar, vikmörk voru afnumin og í staðin átti Seðlabanki Íslands að 

halda jafnvægi á verðlagi, verðbólgu í lágmarki, og mikið var notast við Vísitölu neysluverðs 

og auðvitað voru stýrivextirnir stórt stjórntæki í þessari miklu umbyltingu peningastefnunnar, 

þarna voru miklar breytingar í gangi því peningastefnan fór úr því að vera föst peningastefna 

yfir í það að vera flotgengisstefna.  

                                                           
1
 Seðlabanki Íslands 2010 

2
 Seðlabanki Íslands 
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1.3.2 NÚVERANDI PENINGASTEFNA 

Verðbólgumarkið hefur verið talin vænlegur kostur í stjórn peningamála á Íslandi og var 

þessi stefna tekin upp þann 27. mars 2001. Með því að taka upp formlegt verðbólgumarkið 

sem kjölfestu peningastefnunnar var þannig stefnt að því að formfesta verðstöðugleika sem 

meginmarkmið peningastefnunnar. Þetta markmið felur í sér eftirfarandi: 

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

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

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

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

verðbólgumarkmiðinu verði náð að nýju. Greinagerðina skal birta opinberlega. Seðlabankinn 

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

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

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

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

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

atvinnu, nema að því marki sem slíkt samrýmist verðbólgu markmiði bankans."
3
 Þó að 

jafnaði sé stefnt að 2,5% árlegri verðbólgu hefur peningastefnan ákveðið svigrúm, þar sem 

óraunhæft er að gera ráð fyrir að Seðlabankinn hafi svo fullkomna stjórn á verðbólgu að hann 

geti öllum stundum haldið henni í 2,5%.  Því er gert ráð fyrir ±1,5% þolmörkum fyrir 

verðbólgumarkmiðið, þ.e. verðbólgu milli 1-4%.
4
  

Eftir að flotgengisstefnan var tekin upp hafa gríðarlega miklar sveiflur verið á gengi 

krónunnar, og má segja að árið 2008 hafi verið mjög áhrifaríkt ár í sögu íslensku krónunnar, 

fljótlega í byrjun árs féll gengisvísitala krónunnar um tæp 7% og var það mesta fall hennar frá 

upphafi, gengisvísitalan hafði þá ekki verið hærri síðan flotgengisstefnan var tekin upp árið 

2000, nú Seðlabankinn var ekki lengi að bregðast við og hækkaði stýrivexti upp í 15%. Telja 

margir að þarna hafi upphafið á endinum byrjað. 

Skoðum aðeins þessi gengisfyrirkomulög og hvað þau þýða fyrir alþjóðahagkerfið.  

                                                           
3
  Seðlabanki Íslands 2010 

4
 Seðlabankinn sótt þann 14. mars 2010 http://www.cb.is/?PageID=13&NewsID=185  
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1.3.3 FLOTGENGISSTEFNAN 

Flotgengisstefnan er sú peningastefna sem hefur verið notuð hér á Íslandi einungis í tæp 10 

ár. Það er talað um að gengi gjaldmiðils sé fljótandi ef það ræðst á markaði á hverjum tíma, 

og það fer eftir því hve mikið markaðsaðilar eru tilbúnir að greiða fyrir viðkomandi 

gjaldmiðill í erlendri mynt. Þannig að það má segja að gengi gjaldmiðilsins ræðst á 

alþjóðagjaldeyrismörkuðum. Mikilvægustu gjaldmiðlar heims og þeir sem eru með mest 

viðskipti eru dollar, evra, Yen og breska pundið og eru þetta öll dæmi um fljótandi 

gjaldmiðla, þessir gjaldmiðlar fljóta innbyrðis gagnvart hvor öðrum og breytast því mjög 

mikið og jafnvel oft á dag. Mikilvægur partur í breytingunni er nátturulega jafnvægið á milli 

framboðs og eftirspurnar þannig reyna þeir að ná alltaf fram jafnvægi á 

gjaldeyrissmörkuðum.  

Rökin með flotgengisstefnu:  

Þegar tekin er upp svona sjálfstæð peningastefna þá er hægt að takast á við hagsveiflur betur, 

hægt er að draga úr þeim, stjórnast vaxtastefna landsins mest megnis af því innlenda 

efnahagsástandi sem þar rýkir. Helstu rökin með flotgengisstefnunni væru eflaust þau að hún 

ætti að geta hjálpað landinu með þennan gríðarlega viðskiptahalla sem er í sögulegu hármarki 

á Íslandi núna. 

Rökin á móti flotgengisstefnu:  

Helstu rökin á móti stefnunni eru hins vegar þau að viðskipta og vaxtakostnaður eykst mikið, 

og myndast því mikill óvissa vegna gengis- og verðbólgu áhættu, þar sem miklar sveiflur á 

gjaldmiðlum einkenna flotgengisstefnuna hefur það í för með sér mikið óöryggi og óvissu á 

fjármálamörkuðum. Þegar gengisflökt er svona gríðarlegt eins og við höfum verið að upplifa 

þá getur það einnig haft mikil áhrif á utanríkisviðskipti. 

1.3.4 FASTGENGISSTEFNAN 

Andstæðan við flotgengisstefnuna er svo fastgengisstefnan, þessi stefna er til í fleirri en einni 

útgáfu t.d einhliða fastgengi, tvíhliða fastgengi, myntbandalag og myntkörfur. Þegar 

fastgengisstefnan er fyrir hendi er það Seðlabankinn sem kaupir og selur gjaldeyri á föstu 

verði í samræmi við óskir seljenda og kaupenda á gjaldeyrissmarkaði. Seðlabankinn notar 

gjaldeyrisforða sinn til að mæta sveiflum á gjaldeyrismarkaði og til að halda genginu stöðugu 

á einhverju fyrirfram ákveðnu verði. Gott dæmi um þetta er þegar Október kreppan 
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svokallaða skall á þá var sett fram frumvarp þar sem settar voru hömlur á gjaldeyrisviðskipti 

og einu viðskiptinn sem áttu sér stað í einhverjar vikur voru viðskipti Seðlabanka Ísland, 

þannig náðu þeir að halda krónunni í ákveðnu verði, en þar sem krónan var orðin svo 

„úrheld“ þá var annað gengi í gangi í heiminum, þetta olli því að Seðlabankinn var að borga 

með krónunni og gjaldeyrissforði landsins þurfti að taka á sig mismunin.  

Rökin með fastgengisstefnu:  

Fastgengisstefnan er alls ekki svo slæm og á heildina litið þá er miklu auðveldara fyrir ríkið 

að halda verðbólgu niðri með því að nýta fastgengisstefnu. Önnur rök með stefnunni eru 

klárlega þau að viðskiptakostnaður í alþjóðaviðskiptum minnkar, það eru ekki svona 

gríðarlegar gengissveiflur sem valda því að minni óvíssa er á fjármálamörkuðum og meiri 

stöðugleiki getur myndast.  

Rökin á móti fastgengisstefnu:  

Helstu rökin á móti þessari stefnu er þau að ekki lengur ríkir sjálfstæði í peningamálum, þar 

sem öll vaxtaþróun er í samfloti við viðmiðunarlöndin, einnig getur reynst erfitt að bregðast 

við þjóðhagslegum áföllum jafn vel og með flotgengisstefnunni. Kreppa er ekkert nýtt 

fyrirbæri hvorki á Íslandi né annarsstaðar en verstu efnahagskreppur sem skollið hafa á hafa 

orðið hjá þeim löndum sem hafa stuðst við fastgengisstefnuna á þeim tímum.  

1.3.5 VERÐBÓLGUMARKMIÐIN 

Formleg verbólgumarkmið voru tekin upp á Íslandi þann 27 mars 2001 og var það talin 

vænlegur kostur í stjórn peningamála
5
. Skilyrðin sem þarf að uppfylla til þess að vænlegt sé 

að taka upp verbólgumarkmiðin eru 3 talsins. 

Í fyrsta lagi er mikið lagt upp úr því að innlendir fjármálamarkaðir séu nógu þroskaðir til að 

geta miðlað aðgerðum Seðlabankans um hagkerfið. Eins og fram hefur komið eru íslenskir 

fjármálamarkaðir frekar ungir og frá upphafi hafa þeir verið frekar óstöðugir er því ekkert 

skrítið að mikil umdeila sé um það hvort fjármálamarkir á Íslandi uppfylli yfir höfuð þetta 

fyrsta skilyrði. Svo í öðru lagi þarf Seðlabankinn að geta spáð verðbólgu fram í tímann á 

frekar nákvæman hátt, verðbólguspá bankans gegnir mjög mikilvægu hlutverki við 

framkvæmd peningastefnunnar, og má segja að hún gegni hlutverki nokkurs millimarkmiðs 

                                                           
5
 Seðlabanki Íslands Verbólgumarkmið  
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stefnunnar svipað og markmiðið um stöðugt gengi áður.
6
. Í þriðja lagi þarf Seðlabankinn að 

hafa fullt sjálfstæði til að beita stýritækjum sínum án íhlutunar stjórnvalda, ef svo er ekki er 

mikil hætta á að peningastefnan verði ótrúverðug.
7
 

Svo vaknar sú spurning hvort þessum verðbólgumarkmiðum hafi verið framfyllt og þau þar 

af leiðandi uppfyllt.  

Eins og fram hefur komið er stefna Seðlabankans að stjórna verðbólgu og halda henni á milli 

ára sem næst 2.5%. Ári frá því að verðbólgumarkmiðin voru sett fram hafði vísitala 

neysluverðs
8
 hækkað um 7,5% eða úr 206,5 stigum í 221.9 stig, vísitalan hélt síðan áfram að 

hækka eða að jafnaði um 2,2% næstu 2 ár á eftir. Á árunum 2005-2007 hækkaði vísitalan um 

5% og var þá komin í 268,7. Eftir að fjármálakrísan skall á, í kjölfar banka hrunsis á 

haustmánuðum 2008 kom að því að greiningar aðilar þurftu að endurskoða verðbólguspá sína 

í ljósi þeirra aðstæðna sem áttu sér stað, horfurnar höfðu versnað verulega til skamms tíma 

samfara gengislækkun krónunnar og hækkaði vísitalan um 12% árið á eftir og stóð vísitalan í 

336,0 stigum í apríl 2009 og núna 1 apríl 2010 var vísitala neysluverðs komin í 360,9 stig
9
. 

Þetta eru afleiðingar einhverra mestu þáttaskila í efnhagslífi íslendinga frá stofnun 

lýðveldisins.  

Á meðfylgjandi mynd má svo sjá þróun verðbólgu frá því 1999 áður en verðbólgumarkmiðin 

voru sett fram, og til byrjun árs 2010. Einnig sést það skýrt á myndinni að frá því árið 2001 

þegar verðbólgumarkmiðin voru sett fram hafa þau staðist að jafnaði einungis í 2 ár.  

Mynd 1.1
10

 

 

Heimild Seðlabanki Íslands 
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 Seðlabanki Íslands, verðbólguspá 

7
 Áhrif EMU á íslenskan vinnumarkað. Seðlabanki Íslands fjármálatíðindi. 

8
 Vísitala neysluverðs er viðmiðunarkvarði milli tímabila og lítur til verðbreytinga á vöru og þjónustu, notað til 

að mæla verðbólgu á Íslandi. 
9
 Lansbanki Íslands, markaðir og vísitölur neysluverðs 

10
 Verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands 
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Halli á viðskiptajöfnuði varð gríðarlega mikill árið 2008 vegna hrun bankanna eða um 42% af 

landsframleiðslu.
11

 Meðfylgjandi mynd sýnir nýjustu verðbólguspá Seðlabanka Íslands frá 

Nóvember 2009. Með aðgerðum á sviði rískisfjármála og peningamála til að stemma stigu 

við þeim áföllum sem dunið hafa yfir þjóðarbúið er reiknað með að þjóðhagslegt jafnvægi 

verði endurheimt innan fárra ára með lægra atvinnuleysi, lágri og stöðugri verðbólgu og 

jafvægi í erlendum viðskiptum.
12

 Til þess að þetta þjóðhagslega jafvægi verði endurheimt 

þarf virkilega að taka til hendinni er kemur að hagstjórn í landinu. 

 

Mynd 1.2
13

 

 

                                                                                                                   Heimild Seðlabanki Íslands 

1.3.6 HELSTU STJÓRNTÆKI PENINGASTEFNUNNAR 

Seðlabankinn framfylgir peningastefnunni einkum með því að stýra vöxtum á 

peningamarkaði, fyrst og fremst með ákvörðun nafnvaxta veðlána til lánastofnana sem síðan 

hafa áhrif á aðra vexti. Þessir vextir kallast stýrivextir. Afleiðingar vegna breytinga stýrivaxta 

eru tvennskonar. Í fyrsta lagi hefur vaxtabreytingin áhrif á fjárstrauma inn og út úr landinu, 

og svo hefur vaxtabreytinginn áhrif á neyslu og fjárfestingar. 7 daga samningarnir, eru 

samningar sem eru framkvæmdir með uppboðum, lánastofnanir þurfa að leggja fram verðbréf 

að veði svo að 7 dögum liðnum gengur lánið til baka. Þannig ná lánastofnanir að auka og 

tryggja lausafjárstöðu sína til skamms tíma og Seðlabankinn hefur þannig áhrif á vaxtastigið. 
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 Greinagerð fjárlagafrumvarps 2010 
12

 Greinagerð fjárlagafrumvarsps 2010 
13

 Seðlabanki Íslands  
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Vextir á peningamarkaði hafa einnig sterk áhrif á gjaldeyris strauma og þar með á gengi 

krónunnar og til lengdar innlenda eftirspurn.
14

  

Þarna var fjallað um helsta stjórntæki Seðlabankans, annað stjórntæki sem bankinn hefur eru 

viðskipti, þarna er verið að tala um regluleg eða föst viðskipti og svo önnur viðskipti. Þegar 

talað er um föst viðskipti er verið að tala um viðskiptareikninga, innistæðubréf, daglán og 

bindiskyldu. Með þessum hætti nær Seðlabankinn að koma í veg fyrir að vextir sveiflist of 

langt frá stýrivöxtum og skapi þannig óvissu í peningamálastefnu landsins. Í október 2008 

þegar bankahrunið mikla varð tók Seðlabankinn þá ákvörðun að lækka vextina úr 15,5% 

niður í 12% öllum til mikillar ánægju en aðeins aðeins tveim vikum seinna voru þeir 

hækkaðir aftur og þá upp í 18%. Í mars 2010 voru stýrivextir komnir niður í 9%
15

 og telja 

margir að þeir séu að lækka of hægt. 

  

                                                           
14

 Peningastefna og stjórntæki hennar. Seðlabanki Íslands 
15

 Seðlabanki Íslands 
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Kafli II 

KRÓNAN 

2.1 ALMENNT  

Til þess að geta tekið afstöðu með eða á móti íslensku krónunni og lagt mat á það hvort 

íslenska þjóðin eigi að halda áfram að nota krónuna sem lögeyri, þá þurfum við að skoða 

lauslega þá þróun sem hefur átt sér stað hjá krónunni. Hér á eftir verður farið stuttlega í 

sögulegt ágrip íslensku krónunnar, gengisþróun hennar, kosti hennar og galla, einnig verður 

farið yfir þau tímamót sem hafa átt sér stað hjá krónunni og að lokum hver er þörfin fyrir 

íslensku krónuna og hvaða forsendur eru þá fyrir því að krónan ætti að halda sér áfram sem 

lögeyrir landsins. 

2.2 SAGA ÍSLENSKU KRÓNUNNAR 

Kúrantseðlar var fyrsti gjaldmiðill sem Íslendingar notuðust við að einhverju leiti. 

Kúrantseðlar urðu síðan löggildur gjaldmiðill í íslensku viðskiptalifi árið 1778. Þessir seðlar 

voru prentaðir af Kurantbanken í Kaupmannahöfn, sem var fyrsti banki Danmerkur. Seðlarnir 

voru notaðir bæði á Íslandi og í Danmörku en gerður var þó greinar munur á íslenskum og 

dönskum seðlum með því að íslenskir seðlar höfðu áletrun á íslensku á bakhlið seðilsins, en 

annars var bakhliðin alveg auð. Það var svo árið 1820 sem Kúrantseðlar voru innkallaðir 

þetta gerðist í kjölfar gengis hruns sem varð í Danmörku á árinu 1813. En það var svo ekki 

fyrr en með löggjöf sem var dagsett 2. janúar 1871 sem íslensk króna varð fyrst til og gefin út 

af Landssjóði, það var þennan dag sem einnig var kveðið á um að fjárhagur Íslands og 

Danmerkur skyldi vera aðskilin frá og með 1. apríl sama ár.
16

 Fram að þessum tíma hafði 

verið lítil notkun fyrir peninga fólk framkvæmdi sín viðskipti flest í fyrirkomulagi vöruskipta, 

en aukning í viðskipta frelsi varð fljótlega um aldamótin 1900 og þörfin fyrir gjaldmiðil því 

meiri. Árið 1873 stofnuðu Danir, Norðmenn og Svíar Norræna Myntbandalagið og því fylgdu 

miklar breytingar í peningakerfi dana og þar með því íslenska einnig. Norrænar myntir voru 

innleysanlegar fyrir gulli á föstu gengi þetta kerfi kallaðist „gullfótur“. Gullinnlausn á 

norðurlöndum endaði svo árið 1914 og þar með urðu endalok Norræna Myntbandalagsins, 

íslenska krónan hélt samt sem áður virði sínu gagnvart dönsku krónunni í nokkur ár í viðbót 
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 http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dslensk_kr%C3%B3na sótt þann 23.mars 2010 
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eða fram til ársins 1922 þá var krónan í fyrsta sinn sett á flot og hægt að segja að þarna hafi 

fyrstu tímamót krónunnar orðið og hún orðið sjálfstæð eining. 

2.3 TÍMAMÓT GENGISMÁLA Á ÍSLANDI 

Áður en farið verður í að skoða helstu tímamót gengsimála er ágætt að skoða hvaða hlutverki 

gjaldmiðlar þjóna. „Hlutverk sérhvers gjaldmiðils eða myntar í hagkerfinu er þrenns konnar. 

Myntin er fyrst og fremst reikningseining, hún er greiðslueyrir eða lögeyrir og ennfremur 

þjónar hún því hlutverki að geyma verðmæti. Öll þessi hlutverk hafa afgerandi þýðingu fyrir 

gangverk hagkerfisins og þann efnahagslega árangur sem næst hverju sinni“
17

 

2.3.1 1922-1970 

Sjálfstæði krónunnar hófst árið 1922 þegar Íslenska krónan var í fyrsta sinn sett á flot, kallast 

þessi stefna í dag flotgengis stefna. Eins og kom fram hér í kaflanum á undan er flotgengis 

stefna þegar verið er að tala um að verbólgumarkmið séu akkeri peningamálastefnunnar og 

ræðst þannig gengi krónunnar á eftirspurn á gjaldeyrismarkaði eftir krónum. Fyrsti 

viðmiðunar gjaldmiðill fyrir utan gullið og dönsku krónuna var svo sterlingspundið, og var 

það notað til þess að tengjast krónunni. Fyrstu árin fóru viðskiptakjör í landinu batnandi og 

gengið fór að styrkjast, hélt sú styrking áfram alveg fram til ársins 1925 en þá hægði töluvert 

á henni vegna slæms ástands í gjaldeyrismálum. Hélst gengið gagnvart sterlingspundinu 

stöðug fram til ársins 1939 eða í heil 14 ár og er það sennilega lengsta tímabil stöðugs gengis 

sem þjóðin hefur séð allavega fram til þessa. Á þessum kreppu árunum var ástandið í landinu 

mjög erfitt, og óhætt að segja að þarna hafi fyrst reynt á flotgengisstefnuna og árið 1931 voru 

gjaldeyrishöft í fyrsta sinn sett á lakirnar þar sem mikil skortur var á gjaldeyri.  Eftir að 

gengið fór að lækka aftur árið 1939 hófust gríðarlegar breytingar í gengismálum á Íslandi. 

Stríð var að skella á og breskir hermenn hernámu Ísland, því fylgdu töluverðar gjaldeyris 

tekjur, lítið sem ekkert aðhald var í peningamálum í landinu og verbólga jókst og það meira 

en í öðrum löndum, innfluttningur var takmarkaður sem leiddi til mikils vöruskorts og 

verðlag fór hækkandi. Sterlingspundið fór að lækka og Íslendingar tóku þá ákvörðun að 

tímabært væri að tengja krónuna við einhvern annan gjaldmiðil en pundið og varð bandaríski 

dollarinn þá fyrir valinu. Eftir stríð, skall á erfitt tímabil ekki bara fyrir íslensku þjóðina 

heldur í allri Evrópu, hömlur höfðu verið settar á innflutning í landinu og eftir að opnað var 

aftur fyrir viðskipti varð það til þess að mikill viðskiptahalli ríkti í landinu, hinn uppsafnaði 
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gjaldeyrisforði fór fljótt og var algjörlega horfinn fyrir lok árs 1947. Þær aðgerðir sem 

stjórnvöld gripu inn í með voru m.a annars að setja hömlur á gjaldeyrisviðskipti en það var 

orðið of seint, og þjóðin þáði m.a Marshall aðstoð frá Bandaríkjunum til að reyna að koma 

sér í rétt horf aftur, aðstoðin gerði íslendingum kleift að draga aðeins úr höftum á innflutningi 

og fjárfestingu, en það var ekki nægilegt til að rétta almennilega við kútnum aftur. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var svo stofnaður 1. mars 1947 og voru Íslendingar meðal 

stofnaðila, var helsta markmið sjóðsins að koma á frjálsum gjaldeyrisviðskiptum með 

stöðugu gengi en eitt var víst að erfið ár voru framundan hjá íslensku þjóðinni.  

Eftir misheppnaða tilraun til þess að reyna að gjaldfella krónuna árið 1950 voru ýmsar nýjar 

leiðir reyndar til þess að koma jafnvægi á peningastefnu landins. Komið var upp 

fjölgengisstefnu og átti hún að koma hag á atvinnuveg til útflutnings og reyna að laga 

innflutningshöftin sem þá ríktu. Að lokum eða í kringum 1960 var gengi krónunnar fest aftur 

gagnvart bandaríkja dollar. Þrátt fyrir þetta brást kerfið og gengið var fellt nokkrum sínum á 

næstu 10 árum, en mikill samdráttur varð í útflutningi á næstu árum og dróst hann töluvert 

saman frá árunum 1967-1968. Sjöundi áratugurinn einkenndist af stjórnlausri verðbólgu, 

launahækkunum og gengisfellingum. Laun hækkuðu innan einstakra atvinnugreina, í stað 

þess að hækkanir byggðust á framleiðni einstakra starfa eða fyrirtækja.
18

 Trúverðugleiki 

krónunnar á þessum tíma var því orðin sama sem enginn.  

2.3.2 1970-2007 

Í byrjun áratugsins var en mikil óvissa í alþjóða gjaldeyrismálum margar þjóðir sem höfðu 

stuðst við fastsgengisstefnu ákváðu að nú væri komið að endalokum hennar og létu gengið 

ráðast af markaðnum. Fastgengisstefnan á sér margar hliðar, hægt er að tala um einhliða 

fastgengi, tvíhliða fastgengi, tengingu við myntkörfur og svo myntbandalag. Í byrjun árs 

1973 sögðu Íslendingar skilið við Bretton-Woods fastengisstefnuna og var dollarinn felldur 

og krónan sett á flot þetta var upphafið af margra ára gengisfellingar tímabili í sögu 

krónunnar og frá árunum 1974-1989 var krónan felld hvorki meira né minna en 25 sinnum . 

Alveg fram til ársins 1983 varð gengisstefnan smám saman sveigjanlegri og nálgaðist nú stýrt 

flot. „Á fyrri hluta tíunda áratugarins styrktist hlutverk gengisins sem akkeri 

peningastefnunnar. Kjarasamningar í upphafi áratugarins mörkuðu tímamót og voru ásamt 

aukinni áherslu stjórnvalda á gengis stöðugleika lykillinn að þeim árangri sem náðist við að 
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draga úr verðbólgu niður í sambærilegt stig og í nágrannalöndunum“
19

 En þrátt fyrir aukna 

velgengni þá urðu tvær gengisfellingar á árunum 1992 – 1993. EES samningurinn tók gildi 

árið 1994, með tilkomu hans og að fjármálaviðskipti voru gefin frjáls, og í skjóli 

fastgengisstefnu Seðlabankans, fór hagkvöxtur loksins vaxandi
20

  „Sveiganleiki 

gengisstefnunnar var smám saman aukinn uns horfið var frá fastgengisstefnunni og tekið upp 

beint verðbólgumarkmið með sveigjanlegu gengi í mars 2001. Í kjölfarið var Seðlabankanum 

veitt fullt frelsi til að ákvarða peningastefnuna án íhlutunar stjórnvalda“
21

. Árabilin frá 2003 – 

2006 einkenndust af mikilli einkaneyslu og vexti í fjárfestingum, vöxtur í einkaneyslu 

þjóðarinnar mátti sjá meðal annars í vaxandi bílakaupum, fasteignaverð hækkaði mikið og 

útgjöld þjóðarinnar erlendis uxu til muna. Vöxtur í fjárfestingum mátti rekja til stóriðju og 

virkjunum sem áttu að auka peningastreymi í landinu. Árið 2005 var einnig upphaf 

svokölluðu jöklabréfa eða krónubréfa þetta voru skuldabréf sem voru gefin út af alþjóðlegum 

bönkum og fjárfestingasjóðum en í íslenskum krónum og með íslenskum vöxtum. 

Útflutningur á sama tíma jókst til muna en samt minna en innflutningur.   

2.3.3 2008-2010 

Þann örlaga ríka dag í lok september mánaðar 2008 eftir að gengi krónunnar hafði lækkað 

stöðugt nokkra mánuði samfleytt var tilkynnt að Glitnir yrði þjóðnýtur að meirihluta, þessi 

tilkynning er talin hafa breytt Íslandi á einni nóttu. Á vikunum sem fylgdu hófst mjög svo 

flókin atburðarrás sem leiddu til þess að Landsbankinn og Kaupþing voru settir í sama farveg. 

Algjört neyðarástand ríkti í landinu á þessum tíma, og taldi ríkisstjórnin þetta einu leiðina til 

þess að sporna landinu frá þjóðargjaldþroti. Á þessum tímapunkti voru erlendar skuldir 

landsins 9.553 milljarðar króna
22

, og meira en 80% af því voru skuldir sem voru upprunnar 

frá bönkunum einum. Þessar tölur er hægt síðan að bera saman við verga landsframleiðslu í 

landinu árið 2007 en hún var þá 1.293 milljarðar króna
23

. Efnahagshrunið hafði mjög 

alvarlegar afleiðingar fyrir efnahaginn í landinu. Íslenska krónan missti allan trúverðugleika 

og var í frjálsu falli, sett voru lög um gjaldeyrishöft og viðskipti í kauphöll landins féllu niður 

um 90%. Gjaldeyrishömlur voru meðal misheppnaðra tilraun Seðlabankans til þess að styrkja 
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krónuna „Hvorki ríkisstjórnin né Seðlabanki Íslands virtust vera vel undirbúin. Svo virðist 

sem ekki hafi verið ráðist í aðrar undirbúningsaðgerðir en gerð neyðarlaganna. Bæði 

kerfisbundna kreppan og þeir atburðir sem í kjölfarið fylgdu voru fyrirsjáanlegar afleiðingar 

hruns bankakerfisins.“
24

. Alþingi skipaði sérstaka rannsóknarnefnd sem hafði það hlutverk að 

komast að því hverjar orsakir hrunsins voru og draga þá, ef einhverjir eru, sem bera ábyrgð 

fyrir dóm. Skýrsla þessi kom svo út 12 april 2010 eftir næstum 6 mánaða seinkun. Mikil hiti 

og reiði hefur ríkt í þjóðfélaginu síðan skýrslan kom út.  

2.4 KOSTIR OG GALLAR KRÓNUNNAR 

Íslenska krónan hefur verið okkar eigin gjaldmiðill núna í nánast heila öld, en notagildi á  

íslensku krónunni eins og hún er í dag hefur því miður verið líkt við matador peninga, nú er 

komið svo að því að okkar ástkæra króna er algjörlega verðlaus gjaldmiðill nema þá í 

viðskiptum milli íslendinga. Margir vilja meina það að tími krónunnar sé liðinn og það sé 

búið að reyna allar peningastefnur sem hægt er að reyna með krónunni og það sé augljóslega 

ekki að virka og nú sé bara tími til komin að snúa við blaðinu og halda áfram og það án 

krónunnar sem ferðafélaga.  Íslenska krónan verður alltaf léttvægur gjaldmiðill þegar kemur 

að alþjóðagjaldeyrismörkuðum
25

. Gengi íslensku krónunnar ákvarðast á svokölluðum 

millibankamarkaði með gjaldeyri.  Markaður þessi er frekar ungur á nálinni en hann varð 

ekki starfrækur hér á landinu fyrr en árið 1993. Megin markmið þessa markaðar var að láta 

gengið ráðast af framboði og eftirspurn gjaldeyris. Helsti kostur þess að viðhalda krónunni 

yrði að beita gengisstigi og gengisfalli og bæta þannig skammtíma rekstrarstöðu 

úflutningsfyrirtækja. Þannig er hægt að draga úr niðursveiflum sem myndast með skjótum 

hætti og einnig samfélagslegum átökum.
26

 Óstöðugleiki krónunnar er hennar helsti vandi, 

miklar gengissveiflur valda miklu óhagræði. Þessar gengissveiflur eru að valda miklum 

erfiðleikum hjá íslenskum fyrirtækjum sem eiga erfitt með að geta treyst á þær áætlanir sem 

þau hafa gert í inn- og útflutningi. Þessi vandi hefur upp á síðkastið valdið því að verðlag 

hefur hækkað töluvert vegna veikingar krónunnar og verðbólga því fylgt í sama farveg. 

Annar mikill ókostur við krónuna er að henni fylgir mikill kostnaður, ríkið þyrfti að halda 

gjaldeyrissvarasjóð sem talið er að þurfi að vera á stærðargráðunni 350 milljarðar.  
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2.5 ÍSLENSKA KRÓNAN SEM LÖGEYRI 

Gengi og stöðugleiki íslensku krónunnar hefur lækkað gríðarlega síðustu misseri svo mjög að 

raungengið hefur á þessum tíma náð sögulegu hámarki. Að vera með sjálfstæðan lögeyri 

fylgja bæði kostir og gallar. Aukin efnahagslegur stöðugleiki er grundvallarforsenda fyrir því 

að möguleiki sé á því að þjóðin haldi krónunni. „Frá upptöku verðbólgumarkmiðs má að 

mestu rekja ójafnvægið sem ríkt hefur í hagkerfinu til ákvarðana og umsvifa hins opinbera. Á 

sama tíma og ráðist hefur verið í fjölmörg hagvaxtar hvetjandi verkefni hefur hið opinbera 

ekki dregið seglin saman sem skildi. Það má því segja að vandamálið sé tvíþætt. Annars 

vegar skortir stjórnvöldum skilning eða vilja til að tímasetja hagvaxtarhvetjandi verkefni með 

skynsamelgum hætti. Hins vegar hafa almenn umsvif hins opinbera frekar verið 

sveifluhvetjandi en jafnandi.“
27

 Það er nokkuð ljóst að mjög erfitt verður að byggja upp 

skilvirkt fjármálakerfi í landinu miðað við það sem hefur gengið á og spurning hvort traustari 

grunn en íslensku krónuna þurfi til þess að byggja á. Helstu gallarnir við það að hafa eigin 

gjaldmiðil og frjáls viðskipti eru meðal annars þeir að í landinu yrðu vextir eflaust töluvert 

hærri en í nágrannalöndum okkar. Það verður því mjög krefjandi verkefni framundan að 

endurbyggja upp íslenskt efnahagslíf og þarf framlag og stuðningur seðlabankans að vera til 

staðar.  

Leiðir til úrbóta eru til staðar, það er ekki hægt að draga þá ályktun miðað við það sem fram 

hefur komið að ekki sé eingöngu við fyrirkomulag gengismála að sakast heldur hafi einnig 

skort þann aga í hagstjórninni sem virkilega þarf til þess að rétt stefna í peninga – og 

gengismálum geti skilað viðunandi árangri.
28

. Sú leiði sem stendur helst til boða ef möguleiki 

á að vera í því að halda krónunni, er sá að betrumbæta núverandi fyrirkomulag með umbótum 

sem miða að því að gera hagstjórn agaðri og peningastefnuna beittari eða að hverfa frá 

sjálfstæðri peningastefnu.  
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Kafli III 

EVRAN 

3.1 ALMENNT  

Frá og með fyrsta janúar 1999 hafa margir fagnað komu og dreifingu nýja gjaldmiðilsins 

evrunnar (EURO). Frá stofnun evrunnar hefur það sýnt sig að fleirri og fleirri lönd trúa og 

treysta á svokallað sameiginlegt myntbandalag, þetta sameiginlega peningakerfi á að veita 

öryggi og jafnvægi í hagkerfinu hjá þeim aðildarlöndum sem að því lúta. Undanfarin ár hafa 

Íslendingar spurt sig hvort kostir þess að taka upp evrunna séu fleiri en gallar þess. Er þetta 

töfralausn fyrir Íslendinga? Myndi upptaka evrunnar auka hagvöxt í landinu. 

Í þessum kafla verður fjallað í stuttu máli um sögu evrunnar, kosti hennar og galla, 

Evrópusambandið (ESB) áhrif, afleiðingar og ávinningur þess, skilyrði fyrir aðild að 

Myntbandalagi Evrópu (EMU) og hvort aukaaðild í EMU sé möguleg án aðildar í ESB. 

3.2 SAGA EVRUNNAR 

Skrefið í átt að stofnun Myntbandalags Evrópu og stofnun evrunnar tók mörg ár í 

undirbúningi og var þetta eitt stæðsta og víðamesta verkefni Evrópusambandsins fram að 

þeim tíma. Það er óhætt að segja að frá því að evran kom fyrst fram í janúar 1999 hafi átt sér 

stað sögulegar breytingar í fjármálaheiminum þá sérstaklega í Evrópu. Það voru 12 ríki af 15 

Evrópusambandsins sem tóku fyrst upp evruna sem gjaldmiðil sinn en það voru Austuríki, 

Belgía, Finnland, Frakkland, Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portúgal, Spánn 

og Þýskaland. Einungis var hægt að nota evruna í viðskiptum til að byrja með en 1. janúar 

2002 komu svo fyrst út seðlar og myntir. Með innleiðingu evrunnar fóru af stað gríðarlegar 

breytingar í þeim löndum, breytingar á verðmiðum í verslunum og að skipta út seðlum var 

helsta áskorun þeirra. Margir óttuðust þessar gríðarlegu breytingar en þrátt fyrir það gekk 

þetta mjög greitt fyrir sig og þann 1 janúar 2002 var búið að skipta út seðlum í 80% 

hraðbanka í löndunum 12 og hátt í 300 milljón manns sem notendur
29

. Næst á dagskrá var að 

skipta út gömlum gjaldmiðlum franski frankinn, ítalska líran, írska pundið og þýska markið 

voru komnir úr sögunni aðeins 6 mánuðum eftir að evran leit fyrst dagsins ljós.
30

 

                                                           
29

 http://is.wikipedia.org/wiki/Evran sótt 15 mars 2010 
30

 Eiríkur Bergmann og Jón Þór,2008 



23 
 

Skilyrði svo fyrir upptöku evrunnar eru fyrst og fremst aðild að Efnahags – og myntbandalagi 

Evrópu (EMU) og eru í dag öll 27 aðildarríki ESB aðilar að EMU en aðeins 16 af þeim sem 

hafa tekið upp sjálfa evruna. Á meðal þeirra landa sem hafa kosið sér að taka ekki upp evruna 

eru Danmörk og Bretland og þurftu þessi lönd sérstaka undanþágu til þess að fá það heimilað. 

Í Svíþjóð var upptöku evrunnar hafnað með þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2003 og hefur landið 

sérstaka undanþágu til að taka þátt í myntbandalaginu án upptöku evru.
31

  

Í dag er evran annar stæðsti gjaldmiðill í heimi og einnig annar stæðsti viðskiptagjaldmiðill í 

heimi á eftir bandaríkja dal og bara til að sýna hversu ört hann hefur vaxið og hversu mikil 

aukningin á notkun evrunnar hefur verið frá upphafi þá voru í október 2009 meira en 790 

billjón evra í notkun, evran er jafnframt með flest samanlagt virði af peningaseðlum í notkun 

í heiminum í dag og þar með hafa þeir slegið út bandraíkja dalinum. Þetta setur evrusvæðið í 

þá stöðu að vera annað stæðsta efnahagsvæðið í heiminum. Evran á að styrkja stöðu 

Evrópuríkja á heimsvísu og auka vægi Evrópusambandsins í alþjóðastjórnmálum.
32

 

3.3 STOFNUN EVRÓPUSAMBANDSINS (ESB) 

Eftir eyðileggingu seinni heimstyrjaldarinnar einsettu Evrópubúar sér að endurbyggja Vestur 

Evrópu. Helsta markmið þeirra var að koma á varanlegum friði í Evrópu og efla samstarf 

Evrópuríkjanna. Engum óraði þó fyrir að lokaskrefið í þessu markmiði yrði sameiginlegur 

gjaldmiðill. Evrópusambandið er stjórnmálalegt og efnahagsleg alþjóðasamtök 27 

Evrópuríkja , var það stofnað í núverandi mynd með undirritun Maastrictsamningsins þann 7 

febrúar 1992. Þegar ríki gengur í Evrópusambandið er það að taka að sér miklar 

skuldbindingar og er því mjög mikilvægt og algjört grundvallar atriði að stjórnsýsla landsins 

sem gengur inn í ESB sé hæf til þess að takast á við það mikla og stóra verkefni sem fylgir 

því að gerast aðili. Ekki er ætlast til þess að aðlögunin gerist á nokkrum mánuðum, fjölmörg 

dæmi hafa sýnt það að stjórnsýsla þeirra ríkja sem stefna að aðild ESB hafa þurft nokkur ár til 

þess að aðlagast eigi aðildin að skila einhverjum árangri. 
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3.4 ÁHRIF OG AFLEIÐINGAR AÐILDAR EVRÓPUSAMBANDSINS 

Ferlið til þess að gerast meðlimur að ESB er á þann veg að land þarf að byrja á því að sækja 

um aðild að sambandinu, og í kjölfarið verður landið viðurkennt sem hugsanlegur aðili.  Til 

þess að svo verði verður landið að uppfylla nokkur skilyrði, landið verður í fyrsta lagi að vera 

í pólitísku jafnvægi. Íslendingar sóttu um aðild að Evrópusambandinu (ESB) þann 16 júlí 

2009, og ef allt gengur eftir ætti landið að vera orðið aðili að ESB árið 2012, mikil pólitísk 

umræða hefur átt sér stað undanfarin ár um það hvort Ísland eigi að ganga í bandalagið eða 

ekki, og hafa verið mjög mismunandi skoðanir á því máli. Sú atburðarrás sem ýtti undir þá 

ákvörðun að umsókn Íslands var hrint af stað byrjaði í október 2008. Við inngöngu inn í ESB 

myndu Íslendingar missa sinn mikilvægasta útfutningsatvinnuveg sjávarútveginn. Samkvæmt 

reglum ESB eiga öll aðilarríki bandalagsins að hafa rétt á að veiða á öllum miðum 

aðildarríkjanna.  Einnig eru miklar líkur á að við inngöngu inn í ESB myndu tollar við ESB 

löndin er viðkemur landbúnaði falla niður og gæti það haft gríðarlegar afleiðingar fyrir 

innfluttning á landbúnaðarvörum sem síðan gæti leytt til aukins atvinnuleysis.  

3.5 STOFNUN EMU OG MARKMIÐ 

Efnahags- og myntbandalag Evrópu (EMU) var stofnað í febrúar árið 1992 með undirritun 

hins svokallaða Maastricht-sáttmála. Maastrict-sáttmálinn mælti fyrir um aukið pólitískt og 

efnahagslegt samband, frekari útfærslu innri markaðrins og stofnun sameiginlegs seðlabanka 

og gjaldmiðils.
33

 Í kjölfarið var svo Seðlabanki Evrópu stofnaður og er helsta hlutverk hans 

að móta og framfylgja peningamálastefnu bandalagsins. Með þessu töpuðu aðildaríkin 

peningalegu sjálfstæði sínu en héldu jafnframt sjálfstæði í eigin efnahagsmálum og geta því 

nýtt sér aðild að ákvörðunum Seðlabankans. Aðal ástæðan fyrir stofnun EMU var til þess að 

halda utan um sameiginlega peningastjórn evrunnar. Maastricht-sáttmálinn eða öðru nafni 

Sambandssáttmáli Evrópu var samþykktur af þjóðarleiðtogum Evrópusambandsins (ESB) í 

desember 1991 en tók ekki gildi fyrr en í ársbyrjun 1993 eftir að hafa verið samþykktur af 

aðildarríkjunum í samræmi við stjórnarskráarákvæði hvers ríkis.
34

 Helsta markmið Efnahags 

– og myntbandalagsins er sem hér segir;  

„að stuðla að varanlegum hagvexti sem samræmist verðstöðugleika og ógnar ekki umhverfi, 

náinni efnahagslegri samleitni, háu atvinnustigi og miklu félagslegu öryggi, bættum 
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lífskjörum og lífsgæðum og efnahagslegri og félagslegri samheldni og samstöðu á meðal 

aðildarríkja"
35

 

Það var talið nauðsynlegt að skilyrði fyrir aðild að EMU yrðu frekar strangar fyrst og fremst 

til þess að koma í veg fyrir það að of mikill munur yrði á efnahagslífi þátttöku ríkjanna.  

Eins og staðan er í dag stendur aðild að EMU Íslandi ekki til boða þar sem það er ekki aðili 

að ESB, en á hin vegin er einnig ekki sjálfgefið að þó svo að Ísland gengi í Evrópusambandið 

að þeir myndu taka þátt í evrópska myntsamstarfinu 

3.6 HELSTU ATRIÐI SAMNINGSINS UM EFNAHAGS- OG MYNTBANDALAG EVRÓPU 

Helstu markmið sáttmálans um Efnahags- og myntbandalagið sem undirritaður var í 

Maastricht eru eftirfarandi:  

- Lýst er þeim skilyrðum um efnahagslega samleitni sem aðildarríkin þurfa að uppfylla 

til þess að geta orðið aðilar að  Myntbandalaginu og kveðið á um hvaða aðilar skuli 

um það dæma hvort þessum skilyrðum hafi verið fullnægt.  

- Kveðið er á um óhagganlega framvindu fram að stofnun Myntbandalagsins. Þessu 

skeiði er skipt í þrjá áfanga og kveðið á um aðgerðir í hverjum þeirra.  

- Mælt er fyrir um skipulag og helstu stofnanir Myntbandalagsins og áfanga í 

uppbyggingu þess.
36

  

Eins og kom fram í kaflanum á undan er skýrt kveðið á um að ferlið sé óbreytanlegt, og 

Maastrichtsáttmálinn segir skýrt að öll aðildarríki Evrópusambandsins eigi að taka upp 

sameiginlega mynt, evrunnar. Fengu þó Danmörk og Bretland undanþágu frá þessum 

ákvæðum , Bretar voru fyrstir til þess að lýsa andstöðu sinni á þessum sameiginlega 

gjaldmiðli og fengu þar af leiðandi fyrstir þjóða frest frá þessu ákvæði sáttmálans, þarna var 

komið fordæmi fyrir önnur lönd og hafnaði Danmörk evrunni í kjölfarið, Svíar höfnuðu 

einnig evrunni eftir þjóðaratkvæðagreiðslu eru þessi lönd þar af leiðandi sjálfráð hvort þau 

ætli sér að taka þátt í loka stigi Myntbandalagsins.  
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3.7 HELSTU SKILYRÐI FYRIR AÐILD AÐ EMU 

Á tímamótum sem þessum, verður Ísland að skoða alla þá kosti og galla sem fylgja því að 

ganga í EMU hvort sem evran verður tekin upp eða ekki. Nauðsynlegt er að skoða vel og 

skilja þau skilyrði sem sett hafa verið fyrir þátttöku aðildarlanda Myntbandalagins í 

lokaáfanganum. Það kom ekki á óvart að ekki skyldu allar þjóðirnar uppfylla skilyrðin sem 

sett voru fram en mikil vinna fór í að ná settum markmiðum. Við verðum að gera okkur grein 

fyrir því að Ísland verður án efa ekki undanþegin þessum skilyrðum í aðildarferlinu og verður 

þar af leiðandi að uppfylla þessi sömu skilyrði.  

Verðlagsstöðugleiki er fyrsta skilyrðið, það þarf að ríkja verðstöðugleiki innan aðildarlands. 

Verðbólga á einu heilu ári má ekki vera meiri en 1.5% umfram verðbólgu í þeim þremur 

löndum þar sem hún er lægst. Í öðru lagi verður staða opinberra fjármála að vera traust til 

lengri tíma litið. Halli á rekstri hins opinbera má ekki vera meiri en sem nemur 3% af VLF og 

skuldir hins opinbera ekki meiri en sem nemur 60% af vergri landsframleiðslu á markaðsvirði 

eða stefna nægilega hratt að því marki. Stöðugleiki í gengismálum, er þriðja skilyrðið. Land 

skal hafa verið aðili að gengissamstarfi Evrópu í a.m.k 2 ár án gengisfellingar og gengi vera 

innan settra vikmarka. Vaxtamunur er fjórða og síðasta skilyrðið. Í eitt ár fram að ákvörðun 

um þátttöku í þriðja stigi EMU skulu meðal nafnvextir á langtímabréfum ekki hafa verið 

meira en 2% hærri en í þeim þremur löndum sem hafa lægsta verðbólgu.  

Auk þess sem að framan greinir, eru ákvæði í Maastricht-sáttmálanum um að í 

seðlabankalögum aðildarríkjanna sé mælt fyrir um hlutverk og skyldur bankanna sem 

aðildarbanka ESCB
37

  

Ef litið er til síðustu missera er nokkuð ljóst að Ísland uppfyllir einungis sum þessara skilyrða 

og því miður önnur ekki. Verðbólga og vextir hafa verið töluvert hærri í landinu heldur en 

skilyrði gera ráð fyrir.  
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3.8 SEÐLABANKI EVRÓPU (EUROPEAN CENTRAL BANK, ECB) 

Seðlabanki Evrópu var stofnaður út frá sáttmálanum um evrópusambandið í Amsterdam og 

tók hann til starfa árið 1998
38

, er bankinn byggður á grunni þýska Seðlabankans, 

Bundesbank. Ákveðið var að hafa höfuðstöðvar bankans í Frankfurt í Þýskalandi. Seðlabanki 

Evrópu (ECB) er miðjan í kerfi seðlabanka sem kallast Samstarf evrópskra Seðlabanka 

(ESCB) sem er með meginábyrgð á þeim peningamálastefnum sem framkvæmdar eru á 

evrusvæðinu. Þetta miðkerfi myntsamstarfsins kallast evrukerfið og er það samstarfs 

vettfangur þeirra seðlabanka aðildarríkjanna sem hafa tekið upp evruna sem lögeyri. Helsta 

hlutverk ECB er fyrst og fremst að halda utan um og stýra peningastefnu aðildarríkja 

evrusvæðisins og viðhalda þannig stöðugu verðlagi og er því hægt að segja að þetta sé einn af 

mikilvægustu seðlabönkum heims. Verðbólgumarkmið ECB eru skilgreind sem 2% á ári. En 

þrátt fyrir sterka stöðu evrunnar sveiflast hún í takt við aðra gjaldmiðla og þá einna helst 

bandaríkja dollar, breska pundið og japanska jenið, en þrátt fyrir það hefur það ekki mikil 

áhrif á verðlag innan evrusvæðisins.
39

   

Seðlabanki Evrópu ásamt seðlabönkum aðildarríkjanna fara saman með mótun, stjórnun, 

skilgreiningu og framkvæmd sameiginlegrar peningastefnu Efnahags- og myntbandalagsins. 

Mjög mikilvægt er að Seðlabanki Evrópu sé ekki undir neinum áhrifum, en ESB stofnanir og 

ríkisstjórnir aðildarríkjanna eru bundin samningum að virða sjálfstæði bankans, nýtur því 

bankinn algers sjálfstæðis er hann lögaðili með tilheyrandi völd til þess að taka ákvarðanir og 

fylgja því eftir að peningastefnunni sé framfylgt. Maastricthsáttmálinn tryggir bankanum 

sjálfstæði til að taka ákvarðanir og framfylgja þeim en í yfirstjórn hans eru seðlabankastjórar 

þeirra ríkja sem eru með fullan þátt í EMU og sex manna framkvæmdastjórn. Öll lönd innan 

Evrópusambandsins eiga aðild að Seðlabanka Evrópu óháð því hvort þau gerast aðilar að 

Myntbandalaginu eða ekki.  

Öðrum bönkum innan evrusvæðisins er með öllu óheimilt að taka ákvörðun um stýrivexti og 

peningamálastefnu þar sem þessar ákvarðanir fara allar í gegnum Seðlabanka Evrópu og er 

hann einnig með einkaleyfi á útgáfu seðla og mynta í evrum fyrir allt evrusvæðið.  
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3.8.1 SAMSTARF EVRÓPSKRA SEÐLABANKA (ESCB) 

ESCB eða Samstarf Evrópskra Seðlabanka samanstendur af Seðlabanka Evrópu og 

seðlabönkum aðildar landanna að Evrópusambandinu og þar með talið þeirra sem ekki hafa 

tekið upp evruna sem lögeyri. Helsti munurinn á milli ECB og seðlabönkum aðildarríkjanna 

og svo ESCB er að ESCB er ekki lögaðili og hefur því engar heimildir til framkvæmda eða til 

sjálfstæðrar ákvörðunar töku.  

Megin hlutverk ESCB er að viðhalda verðstöðugleika, og samstarfið á einnig að halda við 

almenna efnahagsstefnu innan bandalagsins og að lokum á ESCB að vinna eftir og stuðla að 

opnu og frjálsu markaðshagkerfi með frjálsri samkeppni.  

3.9 KOSTIR OG GALLAR EVRUNNAR 

Í mörg ár hefur íslenska þjóðin spáð í því hvort kostirnir við að taka upp evruna sem 

gjaldmiðill séu betri og fleirri en gallar þess. Margar mismunandi skoðanir eru á þessu máli 

og ekki allir sammála um kosti og galla þess að taka upp evruna. Eitt er þó víst að áhrifin 

fyrir Íslenskt efnahagslíf gætu verið gríðarleg ef evran yrði tekin upp hér á landi en myndi 

það auka hagvöxt?  Upptaka evrunnar myndi hafa gríðarleg áhrif bæði á jákvæðan og 

neikvæðan hátt. Skoðum aðeins helstu kosti og galla þess að taka upp evruna. 

3.9.1 KOSTIR  

 Vaxtarstig 

Eins og fram hefur komið í kafla II þá hafa vextir á Íslandi verið töluvert hærri en í Evrópu, 

helstu rökum fyrir upptöku evrunnar hafa verið beint að þeim ávinningi að það myndi leiða til 

lægra vaxtastigs í landinu. Bent hefur verið á að þó sé það ekki fyrir víst að til að byrja með 

yrði vaxtastig sambærilegt því sem lægst gerist í Evrópu. Einnig hefur verið bent á að 

vaxtastig innan evrusvæðisins er ekki allstaðar það sama þótt munurinn sé ekki eins mikill og 

milli ólíkra myntsvæða.
40
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 Viðskiptakostnaður 

Það er nokkuð augljóst að ef Ísland tæki upp evruna myndi viðskiptakostnaður vegna 

gjaldeyrisviðskipta innan EMU hverfa úr sögunni. En gera má ráð fyrir að gengissveiflur 

gagnvart öðrum stærri gjaldmiðlum gætu orðið meiri ef miðað er við t.d  YEN & USD. Bent 

hefur verið á að á meðan sameiginlegur gjaldmiðill lækkar viðskiptakostnað og eykur 

viðskipti milli landa ætti upptaka evrunnar að leiða til verðlækkunar á vörum hér á landi og 

myndi það nálgast því sem gengur og gerist í evrusvæðinu. 
41

  

 Erlendar fjárfestingar  

Upptaka evrunnar myndi opna fyrir aukningu erlendra fjárfestinga í landinu, fleiri 

fjárfestingarmöguleikar yrðu í boði bæði innlendis og erlendis, einnig yrði auðveldara að 

fjárfesta milli landa og þannig er hægt að dreifa áhættunni. Viðskipti á hlutabréfa markaði 

ættu að aukast, og ekki skemmir fyrir að Ísland er með þróaðan hlutabréfamarkað fyrir, lítill 

beinn viðskiptakostnaður í litlu opnu hagkerfi ætti einnig að hvetja til hlutabréfakaupa milli 

landa.  Eins og staðan er í dag standa óstöðugleiki og óvissa í gengismálum í veg fyrir aukna 

erlenda fjárfestingu í landinu.  

 Utanríkissviðskipti 

Sameiginlegur gjaldmiðill dregur úr kostnaði við viðskipti ásamt því að beinn verð 

samanburður milli Íslands og evrusvæðisins yrði mun auðveldari. Þetta tengist því sem hefur 

verið bent á hér að ofan að viðskiptakostnaður og gengissveiflur nánast hverfa. Má áætla að 

utanríkisviðskipti Íslands gætu aukist um allt að 60% og hlutfall utanríkisviðskipta af 

þjóðarframleiðslu gætu vaxið um 12% við inngöngu inn í ESB og með upptöku evrunnar.
42

   

 Gengissveiflur 

Það hefur verið nokkuð skýrt í þessari ritgerð hversu óstöðugt og flöktandi gengi krónunnar 

hefur verið í gegnum tíðina. Með tilkomu evrunnar er talið að Íslendingar myndu losna við 

þennan óstöðugleika að hluta til og öðlast meiri stöðugleika á peningamarkaði. Á móti kemur 

að verbólga myndi einnig minnka. Dýpri gjaldeyrismarkaður fyrir evruna – lækkar kostnað 

fjármagns og þ.a.l. verður aukin fjárfesting. Kostnaður vegna gengisáhættu hverfur og vextir 

lækka. 
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42
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Eins og myndin hér að neðan sýnir okkur þá hafa gríðarlegar gengissveiflur verið á krónunni  

gagnvart evrunni ef við skoðum þetta yfir 10 ára tímabil. Lægst var gengið í 68,17 og hæst 

fór það í 187, er þetta 129,71% breyting á þessu tímabili.  

Mynd 3.1
43

 

 
Heimild Landsbanki Íslands 

 Hagstjórn  

Ég hef ákveðið að setja þennan hluta undir kosti þess að taka upp evruna. Það er nokkuð ljóst 

að upptaka evrunnar myndi hafa gríðarleg áhrif á hagstjórn í landinu.. Peningamálastjórnun 

færi úr höndum ríkisins og hefðu þeir því ekki lengur bein áhrif á efnahagslífið í heild sinni. 

Ég lít á þetta sem ávinning fyrir þjóðina, enda hefur reynsla okkar af hagstjórn landins ekki 

verið til fyrirmyndar.  

3.9.1 GALLAR 

Hagstjórn landsins hef ég ákveðið að setja einnig undir galla við upptöku evrunnar þar sem 

hún myndi færast að mestu leyti til Evrópusambandsins, má þar fyrst nefna stýrivaxta 

ákvarðanir sem hingað til hefur verið í höndum Seðlabanka Íslands, en með tilkomu evrunnar 

yrði stýrivaxta ákvörðun í höndum Seðlabanka Evrópu og þá í samræmi við stýrivaxta 

ákvarðanir fyrir evrusvæðið í heild.  
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 Hagvöxtur 

Ekki er auðvelt að álykta að upptaka evrunnar hefði áhrif á hagvöxt í landinu. Og er ég þá 

sérstaklega að miða við stöðuna eins og hún er í Evrópu í dag. Hagvöxtur hefur verið mjög 

lítill á evrusvæðinu síðastliðin 2 ár.  

 Vaxtastjórnun 

Helsti ókosturinn við upptöku evrunnar er að landið mun missa stjórn á peninga og 

efnahagsstefnu landins. Ef landið sér fram á efnahagslegan samdrátt og atvinnuleysi er ekki 

möguleiki fyrir stjórnvöld að kippa í taumana með vaxta og gengisbreytingum sem hafa verið 

fram til þessa þeirra helsta hagstjórnartæki. ECB eða Seðlabanki Evrópu stjórnar 

peningamálum og setur vexti og það algjörlega óháð pólitískum ákvörðunum.  

Ríki innan ESB eru mjög mismunandi og því gæti sameiginleg peningastefna verið misgóð 

milli ríkja, t.d. of lágir vextir fyrir land í uppsveiflu og of háir vextir fyrir land í niðursveiflu.  

Gagnrýnendur segja að evra muni leiða til minni vaxtar í efnahag og hærri verðbólgu í 

Evrópu.  

 Vinnumarkaður 

Vinnumarkaður hér á landi er talin mjög sveigjanlegur, þó svo að atvinnuleysi í landinu sé 

með hæðsta móti í dag er langtíma atvinnuleysi mun minna hérlendis en erlendis. T.d mælist 

atvinnuleysi á spáni nú 20%, og mælist meðaltals atvinnuleysi innan Evrópusambandsins nú 

9,6% en það þýðir að 23 milljónir evrópubúa séu nú án atvinnu.
44

 Ég lít á svo á að innganga 

inn í EMU sé mikill ókostur þar sem áhrif á launaþróun og atvinnustig gætu komið fram í 

auknu atvinnuleysi og aukinni verðbólgu. Hvort og hvernig aðilar á íslenskum vinnumarkaði 

myndu aðlagast nýjum aðstæðum er ósvarað.
45

.  
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3.9.2 ÁVINNINGUR OG TAP STERKRAR EVRU 

Evran og evrusvæðið samanstendur af nokkrum mismunandi löndum með mismunandi 

hagkerfi, og er því erfitt að ákveða hvaða langtíma og skamm tíma áhrif hún getur haft. Er 

því betra að skoða hvaða ávinning sterk evra hefur og svo öfugt. Helsti ávinningur af sterkri 

evru er sá stöðugleiki sem skapast hjá þeim löndum sem hún snertir. Í gegnum sitt fasta verð 

getur hún veitt þeim mismunandi mörkuðum þann möguleika og kost á að verða ekki undir 

áhrifum af áföllum og frávikum gengisins. Þar sem evran hefur þann eiginleika að vera 

ráðandi gjaldmiðill hefur hann öðlast sterkan trúverðugleika. Þetta hefur leyft minni 

hagkerfum eins og Grikklandi að veita neytendum sínum meiri velmegun, en það sem gerðist 

aftur á móti er að skuldir landsins jukust til muna, og endaði með því að landið leitaði til 

evrópusambandsins að aðstoð. Annar ávinningur af sterkri evru er að kaupmáttur hennar 

eykst á móti vörum sem seldar eru í dollurum. Sem dæmi má nefna að sama varan mun kosta 

mun minna ef borgað er í evrum frekar en dollurum. En á móti kemur að kostnaðar þessarar 

sömu vöru og þjónustu eru að minnka í eftirspurn, og ef evran heldur áfram að styrkjast mun 

útflutningur minnka með þeim afleiðingum að hagnaður minnkar í landinu og hefur þannig 

mikil áhrif á verga landsframleiðslu. Til skammst tíma myndast hagnaður, en ekki má gleyma 

því að sterk evra getur haft öfug áhrif til lengri tíma. 

3.10 AUKA AÐILD AÐ EMU ÁN AÐILDAR Í ESB 

Árið 1992 gerði Ísland samning við Evrópska efnahagssvæðið eða EES sem reyndar tók ekki 

gildi fyrr en 1994 en þessi samningur er í dag okkar helsta tenging við ESB. Megin markmið 

EES samningsins er að stuðla að eflingu viðskipta- og efnahags tengsla þeirra þjóða sem 

koma að samningnum. Fjórfrelsið er eitt það atriði sem varð í landinu við upptöku 

samningsins, frelsið felur í sér frjálsa vöruflutninga, frjálsa þjónustu starfsemi, frjálsa 

fólksflutninga og frjálsa fjármagnsflutninga. Einnig kveður samningurinn á um að koma verði 

á kerfi svo samkeppni raskist ekki og að þjóðirnar sem að samningnum standa skuli vinna 

náið saman á öðrum sviðum, svo sem á sviði rannsókna og þróunar, umhverfismála, 

menntunar og félagsmála
46

. Samningur þessi veitir þar með Íslandi aðgang að innri markaði 

ESB. Samningurinn felur því ekki einungis í sér frjáls viðskipti og sameiginleg réttindi heldur 

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

viðskiptum aðildarríkjanna.
47

 Margir vilja meina að þessi samningur sé nóg og hægt sé að 
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semja um auka aðild að EMU án þess að fá fulla inngöngu inn í ESB og án breytinga á EES – 

samningnum eins og hann er í dag. Ísland er því í dag án aðildar ESB mjög tengt við 

evrusvæðið.   

Helstu rökin fyrir aðild að EMU eru þau að vextir muni lækka, verðbólga yrði nær því sem 

gerist í Evrópu, viðskiptakostnaður myndi minnka og stöðugleiki yrði í efnahagsmálum, en 

einnig mun aðildin hafa áhrif á aukna hagkvæmni í vöru, þjónustu, vinnu og á 

fjármagnsmörkuðum.
48
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Kafli IV 

KENNINGIN UM HAGKVÆMASTA 

MYNTSVÆÐIÐ 

4.1 ALMENNT 

Er Ísland hagkvæmt myntsvæði? Ekki er hægt að fjalla um þetta málefni án þess að taka fyrir 

þennan kafla. Í þessum kafla verður fjallað um helstu þætti sem snúa að kenningunni um 

hagkvæmasta myntsvæðið, hvaðan kenningin er upphaflega komin og hvernig kenningin snýr 

að Íslandi.  

4.2 KENNING ROBERTS MUNDELL 

Myntbandalag Evrópu (EMU) er reist á hugmyndafræðilegum grundvelli elstu og frægustu 

kenningunni um hagkvæmt myntsvæði. Þessi kenning um hagkvæmustu myntsvæðin var 

fyrst sett fram af kanadíska hagfræðingnum Robert Mundell árið 1961. Kenningin fjallar í 

stuttu máli um það að til þess að svæði eða ríki geti talist hagkvæmt myntsvæði og gengið í 

myntbandalag við hvort annað þurfa þau að uppfylla ákveðin skilyrði. Mundell taldi það 

vera hagkvæmara fyrir tvö lönd eða fleirri að stunda mikil viðskipti sín á milli og hafa með 

sér sama gjaldmiðil þannig myndu þau draga úr kostnaði með minni viðskiptakostnaði bæði 

vegna gjaldeyrisviðskipta og gengismunar. Skilyrðin 3 sem Mundell setur svo fram eru 

þessi: 

1. Markaðir ríkjanna þurfa að vera mjög tengd og stunda mikil viðskipti sín á milli 

2. Hagkerfi ríkjanna þurfa að sveiflast í takt við hvort annað. 

3. Vinnumarkaðir ríkjanna sem vilja eiga með sér samstarf verða að vera sveiganlegir.  

Mundell segir það mikilvægt að þó svo að um 3 skilyrði sé að ræða þá sé mjög mikilvægt að 

þjóðríki fullnægji allavega einum þessara skilyrða svo það teljist skynsamlegt fyrir það að 

ganga inn í myndbandalag. Athyglisvert er að Evrópusambandið sjálft uppfyllti trúlega ekkert 

þessara skilyrða þegar ávörðun var tekin um sameiginlegan gjaldmiðil.
49
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Flestir þeir sem hafa notað þessa kenningu til þess að meta hvort heppilegt sé að Ísland taki 

upp evruna hafa komist að þeirri niðurstöðu að það sé ekki sérlega heppilegt, er bent á að 

Ísland sé jafnvel ekki sérlega opið hagkerfi miðað við stærð og að ekkert sérstaklega stór 

hluti af utanríkisverslun landsins sé við evrusvæðið.
50

  

4.3 GAGNRÝNI Á KENNINGUNA UM HAGKVÆMASTA MYNTSVÆÐI 

Það er mjög nauðsynlegt í þessum kafla að taka einnig fram þá gagnrýni sem komið hefur 

fram um kenninguna um hagkvæmasta myntsvæðið. Kenningin um hagkvæmasta myntsvæði 

hefur verið verið gagnrýnd af mörgum og jafnvel verið nefnd „einn af lágpunktum 

peningamálahagfræði eftir seinna stríð“
51

. Helsti gallinn við kenninguna og jafnframt sá 

alvarlegasti er væntalega sá að kenningin tekur ekki tillit til breytinga sem hugsanlega eiga 

sér stað í hagkerfinu við inngöngu inn í myntsvæðið. Kenningin er um 50 ára gömul og 

jafnvel spurning hvort aðferðafræði hennar sé ekki orðin svolítið úrheld. 

4.4 ÍSLAND SEM HAGKVÆMT MYNTSVÆÐI 

Það hefur ekki farið fram hjá neinum að Ísland er eitt minnsta myntsvæði í heiminum, þegar 

verið er að tala um gjaldmiðla svæði landsins þá er því oft líkt við litla borg í nágranna 

löndum okkar. En þrátt fyrir litla stærð landsins eru margir á því máli að landið sé mjög 

hagkvæmt sem myntsvæði það er þegar kemur að hagræði vegna kostnaðar af sjálfstæðum 

gjaldmiðli og peningastefnu
52

. Sú umræða sem hefur að mestu snúist um kosti og galla 

gjaldmiðlasamruna á Íslandi hefur snúist að mestu að þremur atriðum. Í fyrsta lagi samsvörun 

hagsveiflunnar við hagsveiflu evrusvæðisins og annarra viðskiptalanda, í öðru lagi 

sveigjanleika á vinnumarkaði og í þriðja lagi viðskiptakostnað og vaxtamun við útlönd.
53

  

Helsti kosturinn við það að ganga í gjaldmiðlabandalag er sá að því meiri sem umfang 

utanríkisviðskipta sé, því meiri hagsveifla líkari sveiflum í viðskiptalöndum og 

vinnumarkaður verður sveigjanlegri.  
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Kafli V 

DOLLARI 

5.1 ALMENNT 

Síðan að evran skaust fyrst upp á yfirborðið í alþjóðlegum viðskiptaheimi hefur Bandaríski 

dollarinn á skömmum tíma misst yfiráð sitt og hlutverk í fjármálaheiminum, evran er því 

stöðugt farin að valda harðari samkeppni við bandaríkjadal á heimsvísu. Sá möguleiki að 

Íslendingar gætu tekið upp bandaríkja dollar sem gjaldmiðill hefur því færst í aukanna síðustu 

ár.  

5.2 SAGA DOLLARA 

Bandaríkja dollarinn á sér langa sögu, fyrsti svokallaði ameríski dollari leit fyrst dagsins ljós í 

ágúst 1786 þegar bandaríska þingið samþykkti hann sem formlegan gjaldmiðill fyrir 

Bandaríkin í heild. En allt fram til 1874 var virði gjaldmiðilsins einungis bundið við silfur, 

gull eða hvort tveggja.  

Frá því að Bretton Woods samkomulagið var gert árið 1944 er óhætt að segja að Bandaríkja 

dollar hafi verið bakhjarl alls peningakerfis í heiminum. Eins og staðan er í dag er bandaríkja 

dollarinn eini alþjóðlegi gjaldmiðill heimsins sem lýsir sér í því að ¾ allra dollara eru í 

notkun utan Bandaríkjanna. Gjaldeyris varasjóðir þjóða heimsins eru að 65% í dollurum og 

öll hrávöru viðskipti heimsins fara fram í dollurum.
54

 Meiri hluti bandarískra peningaseðla 

eru því í raun geymdir utan Bandaríkjanna. Allar banka innistæður sem eru í eigu annarra en 

bandarískra ríkisborgara eru skilgreindir sem eurodollarar (ekki það sama og evra). 

Bandaríkja dollarinn ásamt evrunni er mjög mikilvægur alþjóða varasjóðsgjaldmiðill. Þrátt 

fyrir mikla samkeppni og yfirráðs missi við evrunna er hann samt sem áður mest notaðasti 

alþjóða varasjóðsgjaldmiðillinn í heiminum með uppsöfnun næstum tvisvar sinnum meiri 

heldur en evran.  
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5.3 VIÐSKIPTASAMBAND OG EFNAHAGSVÆÐIÐ 

Viðskiptasamband milli Íslands og Bandaríkjanna hefur á síðustu árum farið vaxandi. Og 

hafa sterk viðskiptatengsl yfirleitt verið talin góður grunnur fyrir myntbandalagi vegna þess 

að þau eru mælikvarði á spanað í viðskiptakostnaði við upptöku sameiginlegrar myntar.
55

 Á 

árinu 2007 námu viðskipti landanna sem svarar til 100 milljörðum ísl. kr, þar af nam 

innfluttningur frá Bandaríkjunum 75 milljörðum króna.
56

 Þann 15 janúar 2009 var svo 

undirritaður rammasamningur um samstarf um viðskipti og fjárfestingar á milli Íslands og 

Bandaríkjanna.
57

  Megin markmið þessa samnings var í raun að styrkja samstarfið á milli 

íslenskra og bandarískra stjórnvalda á sviði viðskipta og fjárfestinga.  

Sérstaða íslenska hagkerfisins þarf að hafa vel í huga þegar ákvörðun er tekin, þetta er 

fámenn þjóð, landsframleiðsla á liðnu ári var talin vera um 1.500 milljarðar króna, og var 

samdráttur í landsframleiðslu um 6,5% og var þessi samdráttur sá mesti sem mælst hefur 

síðan gerð þjóðhagsreikninga hófst á Íslandi árið 1945
58

. Framleiðsla í landinu er að helstu 

bundin við fiskveiðar og fiskvinnslu, stóriðju og orkuvinnslu og svo ferðaþjóðustu. 

Samanlagt standa þessar greinar undir 90% af útflutningstekjum landsins. Vöruútflutningur 

jókst um 1,8% á árinu 2009 og útflutningur á þjónustu jókst um 16,9%.  Hér er að mestu 

verið að tala um tekjur af erlendum ferðamönnum, samgöngum og sölu á tækni.  

5.4 KOSTIR OG GALLAR DOLLARANS OG HELSTA GAGNÝNI Á UPPTÖKU 

Margir vilja meina það að eins og staðan er í dag þá sé það ekki spurning um hvort heldur 

hvenær Íslendingar munu taka upp annan gjaldmiðill, einhliða upptaka annars erlends 

gjalmiðils sem lögeyri innanlands er viss yfirlýsing, ríkið er að ákveðnu marki að afsala sér 

helstu foréttinum sínum og það er að halda utan um og stjórna sínum eigin peningamálum. 

Með einhliða upptöku annars gjaldmiðils þá er gjaldeyrirsforði þjóðarinnar nýttur til þess að 

kaupa erlenda seðla og mynt og setja í umferð hér á landi.
59

 Lítill umræða hefur verið um 

þann möguleika að þjóðin taki upp dollar sem gjaldmiðil. Ísland hefur ávallt átt í farsælu 

samstarfi við Bandaríkin, og eru miklir möguleikar fyrir okkur þar. Bandaríkin er stór 

markaður með gríðarlega mikla kaupgetu. Miklar breytingar urðu þegar Ameríska heimsálfan 

varð að einu efnahagssvæði, NAFTA (Mexikó, Bandaríkin og Kanada sameinuðust sem eitt 
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fríverslunarsvæði og opnuðust miklir möguleikar við þær breytingar. Ef Ísland myndi taka 

upp dollar, værum við alls ekki að snúa baki við Evrópu, þvert á móti við værum að auðvelda 

viðskipti okkar við Evrópu og hin stóra heim. Á móti kemur að þjóðin þyrfti ekki fórna 

fullveldi sínu og fiskmiðum, ég er á því að meiri ávinningur myndi hljótast af því að taka upp 

dollar frekar en evru. Mikil áhersla er lögð á það að þegar hugað er að því að taka upp 

myntbandalag að þensla og samdráttur í efnahagslífi aðildarríkja eigi sér stað samtímis. 

Ísland og Bandaríkin hafa síðustu 30 ár verið í sambærilegri þróun er kemur að þessu, en 

Ísland og Evrópa hafa ekki náð sama takti í þessum málum. Það má ekki gleyma því samt að 

miklar líkur eru á því að ef myntbandalag kemst á muni hagsveiflur sjálfkrafa lenda í takt, 

einnig er erfitt í fljótu bragði að benda á sameiginlega orsakaþætti í efnahagslífi 

Bandaríkjanna og Íslands sem hafa skilað þessum takti. Og ef þessi sögulegur taktur skiptir 

einhverju máli fyrir tilvonandi myntbandalag, þá eru Bandaríkin frekar fyrir valinu.
60

 

Helsta gagnrýni á að tengjast erlendum gjaldmiðli einhliða er klárlega sú að við værum að 

afsala okkur stjórn eigin peningamála, þessi forréttindi yrðu úr sögunni. Gjaldeyrðisforði 

landsins yrði notaður til þess að kaupa erlenda seðla og mynt sem sett er svo í umferð í 

landinu.
61

 Er það mikill ókostur að eyða þyrfti gjaldeyrisforða landins til að taka upp erlenda 

mynt en þetta á eingöngu við þegar verið er að bera saman valmöguleikan um Myntbandalag 

Evrópu annars vegar og hins vegar um upptöku dollars, en við inngöngu í EMU þyrfti ekki að 

eyða gjaldeyrisforðanum.
62

 Eins og með upptöku evrunnar þá myndi vaxtamunur vegna 

gengisáhættu nánast hverfa. Við það að tengjast öðrum gjaldmiðli yrði líka rétttur til íhlutunar 

um peningastefnu engin. Þetta er mjög neikvæður galli.  

Bandaríkin skipta höfuðmáli fyrir þjónustuútflutning landsins og því gæti dollarinn skilað 

meiri ábata en evran í myntsamstarfi. 
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5.4.1 ÁVINNINGUR OG TAP VEIKS DOLLARS 

Helsti kosturinn við fall dollarans er aukin verð samkeppni á bandarískum vörum, þetta þýðir 

að bandarískir vöruframleiðendur hafa þann möguleika á að flytja út meiri vörur og þjónustur 

og ekki einungis til þess að fá hærri hagnað heldur einnig til þess að hjálpa þeim við að 

minnka vöruhalla í landinu. Á móti kemur að með veikum dollar missir gjaldmiðillinn 

trúverðugleika sinn og stöðutákn . Með áframhaldandi styrkleika evrusvæðisins er framtíðin 

frekar svartsýn fyrir Bandaríska hagkerfið og þar af leiðandi fyrir bandaríska dollarann. Svo 

lengi sem fleiri lönd styðja og taka upp evruna sem gjaldmiðil mun styrkleiki dollarans 

minnka ásamt hagkerfi Bandaríkjanna sem í dag er frekar skuld setið, nema að þeir finni upp 

leið til þess að breyta núverandi ástandi.  

Eins og myndin hér að neðan sýnir hefur þróun dollars gagnvart krónunni verið töluvert 

sveiflukennd yfir síðustu 10 árin. Lægst fór gengið í 58,49 og hæst í 148,05 þetta sýnir okkur 

breytingu upp á 78,45% á meðan breyting gagnvart evrunni var vel yfir 100%.   

Mynd 5.1
63

 

Mynd 5.1 

Heimild Landsbanki Íslands 
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Kafli VI 

MYNTRÁÐ 

6.1 ALMENNT 

Ein leið sem íslenska ríkið getur farið í peningastefnu sinni er að taka upp myntráð. Í þessum 

kafla verður stuttlega fjallað um hvað myntráð sé, hvaða forsendur þurfa að vera í landinu til 

að geta tekið upp myntráð og hvort þetta sé lausn fyrir Ísland. 

6.2 HVAÐ ER MYNTRÁÐ 

Myntráð er sú leið þegar ríki ákveður að festa gengi gjaldmiðil sins gagnvart einum 

gjaldmiðli, og í okkar tilfelli þá dollar eða evru. Þetta er gert með því að safna upp 

gjaldeyrisforða í viðkomandi mynt og festa svo gengi krónunnar þegar hinn uppsafnaði 

gjaldeyrisforði er orðin nægur til þess að geta keypt upp hið innlenda peningamagn. Myntráð 

starfar því eftir föstum ósveigjanlegum reglum, sem tryggja stöðugt og fast gengi 

gjaldmiðilsins. Megin markmið myntráðs er því að gefa út gjaldmiðil landsins til dæmis 

íslenskan dollar (ISD). 

6.3 HUGSANLEGT MYNTRÁÐ Á ÍSLANDI 

Eins og fram kom hér að ofan er dollarinn frekar stöðugur gjaldmiðill og er hægt að nýta sér 

þann styrkleika á tvenna vegu. Í fyrstalagi er annað hvort hægt að taka upp bandaríkjadollar 

sem gjaldmiðil eins og kemur fram í kafla V, eða að nota bandaríkja dollar til stuðnings við 

íslenskan gjaldmiðill með mynráði. Þessir kostir gætu litið svona út: 

1. Upptaka bandaríkja dollars. Í þessu tilfelli er krónunni skipt algjörlega út fyrir 

bandaríkja dollar, þetta ferli gæti tekið allt að 6-12 mánuði í aðlögunar tíma og að lokum 

yrði þetta eini gjaldmiðill landsins. Ókosturinn við þessa aðferð er sá að mikil verðmæti 

væru í umferð sem annars gætu verið nýtt í vinnu og arðgreiðslur. Á móti kemur sparnaður 

við að leggja Seðlabankann niður
64

 

2. Annar kosturinn yrði sá að taka upp íslenkan bandaríkja dollar í staðinn fyrir íslensku 

krónuna. Ef þessi leið yrði valin yrði íslenski bandaríkja dollarinn varinn með 100% 

baktryggingu með USD. 
65
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Til þess að geta komið á mynráði þarf að uppfylla nokkur skilyrði en þau eru  meðal annars 

þau að landið þarf að hafa gjaldeyrisforða í viðkomandi mynt, trúverðugleika yfirvalda í 

peningamálum, trausts bankakerfis og að lokum sveigjanlegan vinnumarkað. Því miður eins 

og staða landsins er í dag uppfylla Íslensk stjórnvöld ekki fyrstu 3 skilyrðin og varla að svo 

verði í náinni framtíð, en aftur á móti kemur að vinnumarkaður í landinu er sveigjanlegur 

hér sem mun gera upptöku fastgengiskerfis auðveldara fyrir
66

 

 

Velgengi myntráðs er best hægt að lýsa í Hong Kong þar hefur Hong Kong dollarinn verið 

festur við bandaríkjadollar síðan 1983 með mjög góðum árangri.  

6.4 KOSTIR OG GALLAR MYNTRÁÐS 

Með því að innleiða mynráð er verið að festa gengið og krefst það umtalsverð sveigjanleika á 

meðal annars vinnu og vörumarkaði. Þegar eftirspurn dregst saman þá verða laun að lækka 

eða vinnuafl að flytja til annarra landa ef ekki á að koma til atvinnuleysis. Sveigjanleiki 

raungengis verður einungis vegna sveigjanleika innlends verðlags og launa innan lands sem 

getur tekið langan tíma. Sérstakir veikleikar myntráðs umfram önnur kerfi fasts gengis. Ef 

kreppa verður í efnahagslífinu; framleiðsla minnkar og atvinnuleysi eykst, þá gætu stjórnvöld 

freistast til þess að setja gengið á flot til þess að raungengi nái að lækka fljótar, að 

samkeppnisstaða atvinnuveganna batni fyrr. Grunur um slíka eftirgjöf veldur því að 

einstaklingar og fyrirtæki fara að skipta innlendri mynt fyrir erlenda og peningamagn 

skreppur saman. Minna framboð peninga og hærri vextir verða þá til þess að auka samdrátt 

innan lands og kreppan versnar sem enn eykur á þrýsting á stjórnvöld að setja gengið þá aftur 

á flot
67

 Ísland gæti verið gott land til þess að taka upp mynráð þar sem landið er með lítið 

hagkerfi og mikið af utanríkisviðskiptum. 
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Kafli VII 

NIÐURSTAÐA OG LOKAORÐ 

7.1 ALMENNT 

Nú er komið að loka kafla þessarar ritgerðar og í þessum kafla verða settar fram þær 

niðurstöður og þær ályktanir sem ég hef komist að við vinnslu þessarar ritgerðar.  

7.2 NIÐURSTAÐA 

Er þörf fyrir íslensku krónuna? Það er nokkuð ljóst að Íslendingar verða að skoða vel og 

vandlega alla þá mismunandi möguleika sem þeim standa til boða til þess að koma sér út úr 

þeirri fjárhagsstöðu sem landið er í í dag. Eins og staðan er í dag er erfitt að segja að einhver 

ein peningastefna henti landinu betur, það þarf að setja upp trúverðuga peningastefnu, og 

meðal þeirra möguleika sem koma til greina eru hugsanleg upptaka evrunnar og það án 

aðildar inn í ESB, hugsanleg upptaka Bandaríkja dollars, Myntráð og svo að lokum sá 

möguleiki að halda í krónuna.  

Spurningin er en hvaða peningastefna af þessum sem ég hef talið upp hentar Íslandi best? 

Miðað við þær röksemdir sem hafa farið hér fram að framan, er það nokkuð skýrt að íslenska 

þjóðin þarf ekki að halda krónunni. Fleiri möguleikar eru í stöðunni, hvort þeir séu betri er 

svo annað mál.  

Íslenska krónan hefur verið verulega óstöðugur gjaldmiðill fyrir og kemur það því ekki á 

óvart að mörg fyrirtæki séu farin að undirbúa íslenskt efnahagslíf fyrir hugsanlega 

evruvæðingu og eru þau því í auknum mæli farin að gera upp ársreikninga sína í evrum, 

einnig hafa lántökur og launagreiðslur í evrum aukist til muna. Að mínu mat yrði það enginn 

töfralausn fyrir Ísland ef við myndum taka upp evruna eða ganga í ESB, nokkuð ljóst yrði að 

víðtæk áhrif yrðu í efnahagslífinu, og mikil áhrif yrðu í hagstjórn, hagkerfi Íslands myndi 

vera meira í samfloti við það sem gengur og gerist í Evrópu og landið yrði jú opnara fyrir 

auðveldari alþjóðlegum viðskiptum. Framan af hafa íslensk stjórnvöld verið með þá stefnu að 

halda í krónuna þrátt fyrir þrýsting frá atvinnulífinu en eftir hrun virðist sem stjórnvöld vilji 

opna fleiri möguleika fyrir landið og er það gott skref áfram fyrir okkur að hafa sótt formlega 

um aðild að ESB því að mikla tiltekt þarf í íslensku efnahagslífi, en í dag uppfyllum við 

einungis örfá skilyrði af þeim skilmálum sem eru fyrir aðildinni, verðbólga og vaxtakröfur 
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eru hluti af því sem vinna þyrfti í, ásamt því að lækka skuldir ríkissins niður fyrir 60% af 

VLF.   

Það hefur komið fram að ESB er frekar mótfallið því að ríki sem ekki eiga aðild að EMU geti 

tekið upp evruna þó svo að það sé mögulegt. Einhliða upptaka evrunnar er því tæknilega 

möguleg en sú ákvörðun yrði mjög dýr og jafnframt mjög pólitísk, en hversu trúverðugt 

verður það ef bakhjarlinn vantar. Er það því ekki raunhæfur kostur að mínu mati. Ef við 

skoðum aðeins þær fréttir sem hafa verið að berast frá Evrópu síðustu vikur, víðamestu 

björgunaraðgerðir sem gripið hafa verið til af hálfu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og ESB voru 

gerðar í garð Grikklands núna í april. Samþykkt var að veita um 110 milljarða evru lán til 

þess að sporna landinu frá gjaldþroti og koma um 80 milljarðar af því frá ESB. Hvað mun 

ESB gera ef önnur lönd fylgja í sömu spor Grikklands? Það er spurning hvort það sé krónunni 

að þakka Ísland skildi ekki hafa farið jafn illa út úr efnahagskreppunni og grikkir. Mikill 

óróleiki ríkir innan ESB þessa dagana og eru háværar raddir um að tími evrunnar sé að líða 

undir lok og fleirri lönd eigi eftir að lenda I fjárhagsörðugleikum.  

Upptaka Bandaríkja dollars eða tenging krónunnar við hann er að mínu mati hvorugt 

raunhæfur kostur eins og staðan er í dag. Viðskipti Bandaríkjanna og Íslands eru töluverð en 

löndin eru bara of ólík og nánast engin pólitísk eða efnahagsleg samskipti þar á milli. Það er 

nokkuð ljóst að stærðar munur Bandaríkjanna miða við Ísland er gríðarlegur, og er mikil 

hætta á að allar hagstjórnaraðgerðir yrðu ákvarðanir Bandaríkjanna og það án áhrifa frá 

Íslandi.  

 

Myntráð er það svarið?, eins og fram kom í kaflanum um myntráð þá er þetta fyrirkomulag 

án efa mjög farsælt kerfi þá fyrir stærri hagkerfi en það íslenska, ég er ekki á því að þetta 

hendi Íslandi. Ég held að misheppnuð tilraun Argentínu á árunum 1991-2001 hafi komið 

frekar slæmu orði á þetta fyrir komu lag.  

 

Ég er án efa á því að miðað við þær hörmungar sem Ísland og íslenska þjóðin er búin að 

ganga í gegnum í peningamála stefnum frá upphafi þá hefur Seðlabankinn gert meiri skaða í 

gegnum tíðina heldur en að aðstoða þjóðina við að koma réttum efnahag á í landinu. Eins og 

kemur fram á síðu Seðlabankans þá er megin markmið hans að halda efnahagslegum 

stöðugleika í landinu, en því miður eins og hefur komið fram í þessari ritgerð þá virðist sem 

úrlausnir þeirra hafi bara skapað meiri vandamál fyrir þjóðina og þjóðarbúið heldur en að 

reyna að koma þeim á rétt ról. Fastgengisstefnan og flotgengisstefnan hafa báðar verið 
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notaðar og því miður án árangurs, verðbólgumarkmið Seðlabankans hafa ekki staðist, í raun 

eru allar yfirlýsingar Seðlabankans kannski ekki gagnlausar heldur hefur hann ekki verið 

leiðandi afl eins og hann ætti að vera í peningastjórnun í landinu.  

 

Ísland hefur ekki bara landfræðilega sérstöðu, heldur einnig sjálfstæði og vel menntað og 

metnaðarfullt fólk. Á síðustu 20 árum náði Ísland að verða eitt af mest framúrskarandi 

hagkerfum í heiminum. Þrátt fyrir að vera lítil þjóð eða aðeins rétt um 300 þúsund þá eru 

Íslendingar eins orku miklir eins og eldfjall, Ísland var ekki nóg fyrir þesssa víðáttu brjáluðu 

þjóð þannig að á einungis örfáum árum náðu þeir að kaupa upp Evrópu. Vandamál íslendinga 

og jafnvel helsta ástæða fyrir efnahagshruni þeirra var sú að frumkvöðlar landsins uxu of 

hratt út fyrir landsteinana. Og þegar að efnahags krísan skall á landið með öllu sínu veldi var 

íslenska ríkisstjórnin í engu ástandi til þess halda í við þann bolta sem farinn var að rúlla, á 

þessum tíma punkti voru skuldbindingar okkar helstu banka orðnar átta sinnum stærri en verg 

landsframleiðsla landsins.  

Mín ályktun er klárlega sú að við erum mjög heppin þjóð við erum partur af evrópska 

efnahagsvæðinu og Schengen, þrátt fyrir að vera ekki meðlimir í ESB veitir þetta okkur þann 

möguleika að við höfum það besta úr öllum áttum. Eins og staðan er í dag er evran vandamál 

og engin lausn fyrir okkur. Okkar helsta og verðmætasta auðlind er fólkið í landinu, og 

sjálfstæði er okkar helsta einkenni við erum „sjálfstætt fólk“ við vitum hvað við höfum og 

hvað við höfum misst og við munum ná okkur aftur á strik fyrr heldur seinna ef við höldum í 

uppruna okkar og það sem kom okkur á framfæri til að byrja með. 

Mín niðurstaða er því sú að vilji menn ná trausta taki og alvöru stöðugleika í hagkerfi 

landsins þá sé það ekki raunhæfur kostur í bráð að tengjast evrunni á einn eða annan hátt, tel 

ég að innganga inn í Evrópusambandið sé málið en án upptöku evrunnar.  
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7.3 LOKAORÐ 

Ísland er opið hagkerfi sem hefur vaxið gríðarlega í kjölfar aukins viðskipta frelsis undanfarin 

ár, aðgengi að erlendu lánsfé var mikill drifkraftur í þessari uppbyggingu, uppsveifla, vextir 

og vaxtaálag í lámarki, þetta tímabil er búið í bili, það hefur eflaust ekki farið fram hjá 

neinum þær óhugnalegu breytingar sem hafa orðið í umhverfi peningamála á Íslandi eftir að 

helstu fjármálafyrirtækin fóru í greiðsluþrot. Þetta ástand sem hefur skapast er að einangra 

Ísland frá umheiminum, traustið er farið, litla þjóðin með mikilmennsku brjálæðið er búin að 

mála sig út í horn, klippt var á lánalínur til landsins, verðbólga hefur aldrei mælst eins mikil, 

atvinnuleysi fer að verða óyfirstíganlegt og efnahagsástandið í molum „gamla góða Ísland“ 

eins og við þekkjum það er hrunið. En lítum nú á björtu hliðarnar Ísland með sitt unga 

hagkerfi og sinn víkinga - hugsunarhátt á eftir að byggja upp nýjan múr og ná sér á strik aftur 

það er alveg klárt, hvenær það verður veit engin en góðæri er eitthvað sem við vitum hvað er 

og viljum aftur og til þess að koma okkur þanngað þá þurfum við að vera opin fyrir þeim 

möguleikum sem standa okkur tilboða. Hvað Ísland varðar þá mun tíminn einn leiða það í 

ljós hverjar afleiðingar ríkisstjórnarinnar vegna inngripa verða í þessari efnahagskreppu, en 

mitt mat er að best sé að takmarka þessi inngrip ríkisvaldsins. Ísland ætti því að aflétta þeim 

viðskiptahindrunum sem eru í gangi eins fljótt og hægt er til þess að reyna að stuðla að 

auknum hagvexti og velferð í landinu og leyfa íslensku hagkerfi að blómsta eins og það á 

skilið. 
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