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Abstract 
 

There has been a shortage of a general discussion about the benefits 

and shortcomings for the public in Iceland in relations to the possibility 

of Iceland joining the European Union (EU) and European Monetary 

Union (EMU). The main reason is probably due to shortage of 

conclusion regarding this specific subject. The aim of this research is to 

scrutinize this subject with the following research question in mind: 

What are the benefits and shortcomings of joining the EU 

& EMU for the Icelandic worker? 

An insight into the foundations of EU, EMU and the agreement on the 

European Economic Association (EEA agreement) will be provided 

before looking into the three fundamental subjects that are of great 

importance for the Icelandic public. They are: common social factors, 

prices on food and beverages as well as interest rates on loans and the 

monetary policy. 

The paper concludes that there are many benefits at stake for the public 

if Iceland decides to join the EU and EMU. The common social factor 

would change the least due to the EEA agreement but as for the food 

and beverages cost it is clear that it would dramatically change for the 

benefit of the public. In regard to interest rates and monetary policy in 

Iceland the EMU would change the scenery in those areas to the better. 

However the most important factor for the Icelandic worker is 

regarding rates and loan cost due to high debts of Icelandic families. 

 

Keywords: Iceland, Europe, EU, EMU, Social benefits. 
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Úrdráttur 
 

Lítil umræða hefur verið um hag almenns launafólks þegar Evrópumál 

hafa verið rædd á Íslandi. Þess má líklega rekja til skorts á samantekt á 

kostum og göllum aðildar Íslands að ESB og EMU fyrir launafólk en 

þess heldur er einblínt á hag fyrirtækja.  

Rannsóknin tekur saman kosti og galla á ákveðnum þáttum með 

eftirtalda rannsóknarspurningu í huga: 

Hver verða áhrif aðildar að ESB og EMU á lífskjör 

íslenskra launamanna? 

Farið er yfir uppbyggingu Evrópusambandsins (ESB), 

myntbandalagsins (EMU) og evrópska efnahagssvæðið (EES) og 

starfssvið hvers útlistað. Teknir verða fyrir þrír þættir sem skipta 

launafólk hvað mestu máli í daglegu lífi: almennur samfélagslegur 

ávinningur, matvælaverð og vaxta- og peningamál. Ljóst er að allir 

þessir þættir skipta almenning miklu máli og vert að fara yfir 

hugsanlega kosti og galla á þessum sviðum ef að aðild yrði í ESB. 

Niðurstaða verkefnisins bendir til að mikill ávinningur sé fyrir almennt 

launafólk á Íslandi að inngöngu í ESB og EMU verði. Minnstur var 

ávinningur í almennum samfélagslegum þáttum, ástæða þess er sú að 

EES-samningurinn tryggir Íslendingum aðgang að flestum 

samstarfsáætlunum ESB í samfélagslegum málefnum. Matvælaverð 

mun lækka til muna við inngöngu í ESB. Hvað varðar vaxta- og 

peningamál þá er það aðallega EMU-aðild sem myndir bæta hag 

launafólks á Íslandi en vegna mikilla skulda íslenskra heimila er sá 

liður kannski hvað mikilvægastur. 

 

Lykilorð: Ísland, Evrópa, ESB, EMU, Króna. 
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1.  Inngangur 
Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Sc. prófs í viðskiptafræðum við 

viðskiptadeild Háskólans á Akureyri. Meginmarkmið verkefnisins er að 

draga fram kosti og galla hugsanlegrar aðildar Íslands að Efnahags- og 

myntbandalagi Evrópu (EMU) með hinn almenna launamann í huga. 

Ekki verður aðild að EMU slitin frá aðild að Evrópusambandinu (ESB) 

og því verður fjallað vítt um kosti og galla ESB aðildar ásamt EMU. 

Megin rannsóknarspurningin sem unnið verður út frá er:  

Hver verða áhrif aðildar að ESB og EMU á lífskjör 

íslenskra launamanna? 

Hátt verðlag, þensla og háir vextir á Íslandi hafa knúið fram mikla 

umræðu í íslensku samfélagi þess efnis að kannski væri Íslandi best 

borgið með evruna sem lögeyri og innan EMU. Til að nálgast þetta 

viðfangsefni verður uppbyggingu ESB og EMU lýst ásamt því að 

fjallað verður um EES-samninginn sem tryggir Íslandi einhvern aðgang 

að innri markaði ESB ásamt samvinnu á mörgum sviðum. 

Kjarni ritgerðarinnar verður um hag hins almenna launamanns en það 

eru aðallega þrjú svið sem snerta það viðfangsefni meira en önnur: 

I. Samfélagslegt umhverfi 

II. Matvælaverð 

III. Vaxta- og peningamál 

Þessi þrjú svið verða meginviðfangsefni þessa verkefnis því þau snúa 

hvað mest að fjölskyldunum í landinu. Í tengslum við samfélagslegan 

ávinning verða skoðuð neytenda- og heilbrigðismál, velferðar- og 

atvinnumál og rannsóknar- og menntamál. Matvælaverð er mikilvægt 

málefni sem snýr að almenning og verður það skoðað til hlítar. 

Vaxtastig er tengt órjúfanlegum böndum við hvernig peningamálum sé 

háttað á Íslandi og því verða þau mál skoðuð saman og meðal annars í 

tengslum við íbúðarlán sem er stærsta lántaka hvers einstaklings.  
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2.  ESB 
Evrópusambandið eru samtök 27 aðildarríkja með höfuðstöðvar sínar í 

Brussel. Stórum hluta af starfsemi sambandsins má rekja aftur til 6. 

áratugar 20. aldar en ESB hefur starfað undir núverandi mynd síðan 

1992. Stofnaðilar sambandsins voru Belgía, Sambandslýðveldið 

Þýskaland, Frakkland, Ítalía, Lúxemborg og Holland. Síðan hafa 19 

aðildarríki bæst við sambandið og voru það síðast Búlgaría og 

Rúmenía sem gengu í sambandið. ESB er grundvallað af þeirri hugsjón 

að tryggja frið og framfarir í álfunni en eftir síðari heimstyrjöld þótti 

skynsamlegt að vinna að sameiginlegum viðfangsefnum meðal 

aðildarlanda. Stefnumál ESB eru yfirgripsmikil og ná til flestra mála 

opinbers lífs og má þar nefna félagsmál, umhverfismál, reglugerð á 

markaði, landbúnaðar- og byggðarmála, rannsókna, innanríkismála, 

þegnréttar, alþjóðaviðskipta, utanríkismála, varnarmála, neytendamála, 

samgangna, heilsugæslu og mennta- og menningarmál. Vegna þessa 

víðtæka samstarfs hafa aðildarríkin þurft að framselja mismiklu af 

valdi sínu til ESB. Ekkert aðildarríki hefur þó verið þvingað til að taka 

þátt í aðgerðum um utanríkismál sem það er ekki sammála og því má 

segja að þetta sé einstakt samstarf meðal fullvalda ríkja (Eiríkur 

Bergmann, 2003, bls. 20, 36 og 55). 

2.1.  Helstu samningar ESB 

Grundvallarlög ESB byggja á sáttmálum sem ríkin hafa gert með sér og 

þurfa þeir að vera samþykktir með samhljóða samþykki allra 

aðildarþjóða á Ríkjaráðstefnum en einnig þurfa þjóðþing 

aðildarríkjanna að staðfesta sáttmála til að þeir öðlist gildi.  

Við undirritun Rómarsáttmálans var Evrópusambandið (þá EEC/EB, 

nú EU/ESB) formlega stofnað þann 25. mars 1957. Ríkin voru sex, 

Belgía, Sambandslýðveldið Þýskaland, Frakkland, Ítalía, Lúxemborg 

og Holland. Sex árum fyrr, 16. apríl 1951, undirrituðu sömu ríki 

Parísarsáttmálann um Kola- og stálbandalagið sem markaði upphaf 

ESB (Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 32-36).  
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Hugmyndafræðin eftir seinni heimstyrjöldina var að hefja efnahagslega 

samvinnu á ríkjagrunni sem síðar myndi leiða til samstarfs á vettvangi 

stjórnmála sem tryggði frið. Myndun sameiginlegs innri markaðar var 

meginmarkmið Rómarsáttmálans með frjálsri för vinnuafls, fjármagns, 

vöru og þjónustu. Með sameiginlegu efnahagssvæði voru tollar, gjöld 

og kvótar á viðskiptum milli aðildarríkja afnumdir og komið á 

sameiginlegum ytri tolli gagnvart ríkjum utan bandalagsins. Maastricht 

sáttmálinn 1992 kom í stað sáttmálans um Kola- og stálbandalagsins og 

er því Rómarsáttmálinn elsti gildandi sáttmáli ESB í dag (Ágúst 

Einarsson, 2003a). Sáttmálarnir eru samansafn skuldbindinga sem öll 

aðildarríkin hafa samþykkt og lögfest. 

2.1.1.  Kola- og stálbandalagið – Parísarsáttmálinn (1952) 

Stofnaðilar Kola- og stálbandalagsins (KSE) voru þeir sömu og 

skrifuðu undir Rómarsáttmálann 1957. Upphafsmenn þessa samstarfs 

voru Jean Monnet, efnahagsráðgjafi frönsku ríkisstjórnarinnar og 

Robert Schuman, utanríkisráðherra Frakklands. Sáttmálinn var 

undirritaður í París 1951 og tók gildi í júlí 1952. Aðalástæða þessa 

samstarfs var sú að bæði þessi hráefni voru notuð til framleiðslu á 

vopnabúnaði og því gat ekkert þessara landa hafið 

vígbúnaðarkapphlaup án vitneskju hinna aðildarlandanna (Fastanefnd 

framkvæmdastjórnar ESB, 2007a). 

Með þessu skrefi var nýtt skref stigið í samstarfi þjóða í Evrópu en nú 

þurftu aðildarlöndin að vinna saman á nýjum vettvangi og koma sér 

saman um mikilvæga þætti er vörðuðu kol og stál. Þarna varð upphaf 

þess að aðildarríkin framseldu hluta af fullveldi sínu í skiptum við frið 

og stöðugleika (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 2007a). 

Með samningnum var lagður grunnur að sameiginlegum 

ákvörðunartökum og yfirþjóðlegum stofnunarramma þar sem störfuðu 

eftirtaldar stofnanir: Framkvæmdastjórn (e. The High Authority, nú 

European Commission), Ráðherraráð (e. Council of Ministers) og 

ráðgefandi þing (e. The Common Assembly) sem gátu tekið ákvarðanir 

sem til að mynda varðaði tolla og opinberan stuðning og samninga við 

þriðju ríki. Eins markaði samningurinn upphaf svokallaðs innri 
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markaðs þar sem sameiginlegum reglum um fríverslun og viðskipti 

með afmarkaðar iðnaðarvörur milli ríkjanna og starfsfólks á 

viðkomandi sviðum öðlaðist rétt á að starfa hvar sem er á svæðinu. 

Þessi samningur markaði grunn Evrópusamvinnunnar sem síðan hefur 

verið byggt á með nýjum samningum. Árið 2002 féll samningurinn 

niður þar sem alla þætti hans var að finna í nýrri samningum ESB 

(Utanríkisráðuneytið, 2007b). 

2.1.2.  Rómarsáttmálinn (1958) 

Vegna góðrar reynslu úr Kola- og stálbandalagssáttmálanum var 

ákveðið að ganga lengra í samstarfi aðildarríkjanna og leiddi það til 

undirritunar Rómarsáttmálans sem tók gildi 1. janúar 1958 (Eiríkur 

Bergmann, 2003, bls. 34-36).  

Þessi sáttmáli byggði á tveimur samningum, annarsvegar um 

Kjarnorkubandalag Evrópu (KBE) og hinsvegar um stofnun 

Efnahagsbandalags Evrópu (EBE). Samningurinn um felur í sér 

sameiginlegan markað með vörur tengdar kjarnorku, samræmdar reglur 

um meðferð kjarnaefna og einnig var grundvöllur fyrir sameiginlegar 

rannsóknir á sviði kjarnorku lagður. Síðarnefndi samningurinn var mun 

stærri samningur þar sem markmið hans var að koma á sameiginlegum 

markaði aðildarlandanna á sem flestum sviðum sem og samræmingu á 

efnahagsstefnu aðildarlandanna. Viðskipti voru opnuð milli 

aðildarríkjanna með afnámi á tollum og magntakmörkunum milli 

aðildarríkjanna en út á við var komið upp sameiginlegri tollastefnu. 

Einnig var myndaður grunnur að fjórfrelsinu svokallaða með auknu 

frelsi á flutningum fólks milli ríkjanna ásamt fjármagni og þjónustu. 

Þessi samningur festi einnig í sessi bann við tæknilegum 

viðskiptahindrunum sem fólst í því að aðildarþjóðirnar gátu ekki lengur 

verndað eigin framleiðslu á kostnað annarra (Eiríkur Bergmann, 2003, 

bls. 34-36). Þessar þrjár stofnanir; Kola- og stálbandalagið, 

Efnahagsbandalag Evrópu og Kjarnorkubandalag Evrópu voru 

sameinaðar árið 1965 með sérstökum samrunasamningi (Merger 

Treaty) sem tók gildi 1967 og urðu þessar þrjár stofnanir að 
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Evrópubandalaginu (EB) (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 

2007b). 

2.1.3.  Einingarlögin (1987) 

Grunnur að Einingarlögunum er kominn frá Jacques Delors þáverandi 

forseta Framkvæmdastjórnarinnar. Hann setti fram svokallaða Hvítbók 

(White Paper) árið 1985 sem fjallaði um afnám tæknilegra 

viðskiptahindrana og innihélt 300 tillögur þess efnis sem áttu að vera 

komnar í framkvæmd fyrir 1992. Þetta var í raun fyrsta endurskoðunin 

á Rómarsáttmálanum en hún var talin nauðsynleg vegna 

efnahagskreppu og atvinnuleysis í aðildarlöndunum. Í 

Einingarlögunum var Evrópuþinginu veitt aukin völd yfir afgreiðslu 

mála í tilteknum málaflokkum. Lögin innihéldu yfirlýsingu um stofnun 

innri markað Evrópu sem skilgreindur er sem svæði án landamæra þar 

sem frjálst flæði vöru, þjónustu, fólks og fjármagns er tryggt . Í 

Einingarlögunum var verkefnasvið sambandsins aukið og stigin voru 

skref að samruna aðildarríkjanna á pólitískum vettvangi ásamt því að 

lagður var grundvöllur að stofnun sameiginlegs Efnahags- og 

myntbandalags Evrópu (Alþýðusamband Íslands, 2006). 

2.1.4.  Maastricht-sáttmálinn (1992) 

Miklir umbrotstímar í stjórnmálum í upphafi tíunda áratugarins m.a. 

vegna hruns Sovétríkjanna 1991 og sameiningar Austur og Vestur-

Þýskalands 1990, flýttu fyrir pólitískum vilja til að víkka 

Evrópusamstarfið enn frekar. Kallað eftir endurskoðun á samstarfinu í 

heild en stofnanakerfi þess og ákvarðanaferli var upprunalega hannað 

með færri aðildarríki í huga. Sú endurskoðun endaði með samþykkt 

Maastricht sáttmálans þar sem gerðar voru breytingar á stofnlögum EB. 

Eftir þessa breytingu var nafni sambandsins breytt í Evrópusambandið 

með skammstöfunina ESB. Það var innsiglað í samningnum um 

Evrópusambandið sem undirritaður var á ríkjaráðstefnu EB í 

Maastricht 1992. Í þessum áfanga var kynnt ný tegund 

ríkisborgararéttar þ.e. að ríkisborgarar aðildarríkja urðu jafnframt 
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ríkisborgarar Evrópusambandsins sem stuðlaði að frjálsi för vinnuafls 

innan sambandsins.  

Maastricht-sáttmálinn er byggður upp af þrem stoðum, sjá mynd 1. Sú 

allra mikilvægasta hefur að geyma samninga um Evrópubandalögin en 

hinar tvær fjalla um ný samstarfssvið, annarsvegar um utanríkis- og 

öryggismálastefnu og hinsvegar um samstarf á sviði innanríkis- og 

dómsmála (Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 38-41; Alþýðusamband 

Íslands, 2006).  

 
MYND 1. ÞRJÁR STOÐIR ESB. 

Þunginn af samstarfi ESB fer fram í fyrstu stoðinni sem er sú eina sem 

felur í sér verulegt yfirþjóðlegt vald, hinar tvær stoðirnar eru byggðar á 

milliríkjagrundvelli sem merkir að ákvarðanir eru teknar samhljóða og 

hvert ríki hefur neitunarvald. Af þessu má ráða að Evrópusambandið sé 

einungis heiti á þessum þrem sviðum sem Evrópusamvinnan fer fram á. 

Aðildarríkin taka þó ekki öll þátt í öllum samstarfsþáttum. 

Með þessum samning var vald Ráðherraráðsins aukið til muna, vægi 

Evrópuþingsins var aukið sem og hlutverk þess í lagasetningaferli 
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sambandsins styrkt. Nálægðarreglan var einnig sett á en hún kveður á 

að taka beri ákvarðanir á lægsta mögulega stjórnsýslusviði hvers 

svæðis. Evrópudómstóllinn fékk heimild til að beita aðildarlönd 

fésektum sem gerast brotleg við sáttmála sambandsins og niðurstöðu 

dómstólsins. Í samningnum var ákveðið að vinna að sameignlegri 

peningamálastefnu ESB og markaði það upphaf EMU (Eiríkur 

Bergmann, 2003, bls. 39; Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 2001).  

2.1.5.  Amsterdam-sáttmálinn (1999) 

Amsterdam sáttmálinn varð til þegar leiðtogar ESB funduðu í 

Amsterdam 16-18 júní 1997 og var undirritaður 2. október sama ár. 

Hann tók þó ekki gildi fyrr en 1. maí 1999. Líta má á Amsterdam 

sáttmálann sem uppfærslu á Maastricht sáttmálanum en með honum 

var samstarfið í félagsmálum, utan- og öryggismálum sem og dóms- og 

lögreglumálum aukið til muna. Vinna við sáttmálann fólst þó að mestu 

í sér aðgerðir til að liðka fyrir peningamálastefnu ESB og upptöku 

evrunnar (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 2001). Sáttmálinn 

brýndi fyrir áherslu á réttindum borgaranna auk þess að lýðræði var 

aukið með auknu vægi Evrópuþingsins. 

Samkvæmt Eiríki Bergmann (2003, bls. 41) voru stigin skref að fjórum 

öðrum markmiðum. Stefnt var m.a. að auka skilvirkni stofnanna ESB 

t.d. með að einfalda ákvörðunartöku með það að markmiði að auðvelda 

inngöngu nýrra aðildarríkja, öðru lagi var talið nauðsynlegt að samhæfa 

aðgerðir ESB á alþjóðavettvangi og auka þannig vægi ESB í 

samskiptum við utanaðkomandi aðila s.s. stórar alþjóðastofnanir og 

ríki. Í þriðja lagi hófst vinna að sameiginlegri stjórnarskrá og í fjórða 

lagi var miðað að því að fjarlæga þau höft sem eftir voru á frjálsri för 

fólks milli aðildarríkja. 

2.1.6.  Nice-sáttmálinn (2003) 

Eftir ríkjaráðstefnu ESB í Nice í desember 2000 varð til sáttmáli sem 

laut að því að auðvelda stækkun sambandsins með mið og austur-

Evrópulönd í huga. Horft var til nauðsynlegra breytinga í stofnunum 

sambandsins til að koma á móts við fyrirséða stækkun en þessa 
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ráðstefnu sóttu allir fulltrúar ríkisstjórna og þjóðþinga sambandsins 

sem og aðilar frá þeim 13 ríkjum sem sótt hefðu um aðild. 

Samningurinn var undirritaður í febrúar 2001 og gekk í gildi tveim 

árum síðar. Samningurinn laut að miklum hluta til viðfangsefna sem 

Amsterdam-sáttmálinn náði ekki að leysa úr. Endurskoðun fór fram á 

ákvörðunarferli og atkvæðavægi einstakra ríkja innan ESB (Fastanefnd 

framkvæmdastjórnar ESB, 2007c). 

2.2.  Stjórnskipun ESB 

Stofnanauppbygging ESB er einstök og á sér enga fyrirmynd. Lög ESB 

byggja aðallega á Rómarsáttmálanum og samningum sem komu í 

kjölfarið, bæði sérsamningar og aðildarsamningar við ný aðildarlönd 

sambandsins hafa ýtt undir þróun stofnana sambandsins.  

2.2.1.  Leiðtogaráðið (European Council) 

Leiðtogaráð ESB kemur saman á sex mánaða fresti en það er skipað 

leiðtogum aðildarríkjanna og forseta framkvæmdastjórnar ESB. Hvert 

aðildarríki hefur neitunarvald og því eru ákvarðanir teknar með 

samhljóða atkvæðum aðildarríkjanna. Leiðtogaráðið er þó ekki stofnun 

ESB lagalega séð en er mikilvægasti vettvangur í stefnumótun ESB og 

er hlutverk þess að móta pólitíska framtíðarstefnu sambandsins og taka 

mikilvægar ákvarðanir um framþróun, innihald og skipulag 

Evrópusamvinnunnar. Undanfarin ár hefur Leiðtogaráðið látið meira til 

sín taka í ýmsum málefnum m.a. innan- og utanríkismál sem og 

dómsmál (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 2001; Eiríkur 

Bergmann, 2003, bls. 47). 

2.2.2.  Ráðherraráðið (Council of Ministers) 

Ráðherraráðið er valdamesta stofnun ESB. Í ráðinu sitja fulltrúar 

ríkisstjórna aðildarlandanna og hefur hvert ríki einn ráðherra í hverjum 

málaflokki. Það fer með löggjafarvaldið í ESB ásamt Evrópuþinginu 

og er æðsta ákvörðunarvald sambandsins en sáttmálar ESB kveða á um 

hvaða aðferð skal nýtt við ákvörðunartöku í mismunandi málaflokkum. 

Ráðið er myndað af ráðherrum aðildarríkjanna á hverju málefnasviði 
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fyrir sig, hér er því í raun um hefðbundið milliríkjasamstarf að ræða og 

er sá vettvangur þar sem aðildarríkin gæta helst hagsmuna sinna. Hvert 

aðildarríki fer með forsæti í Ráðinu í sex mánuði í senn, ríkin hafa þó 

misjafnt atkvæðavægi sem fer eftir íbúafjölda en þó þarf samþykki 

allra aðildarríkja í ýmsum ákvörðunum ráðsins (Eiríkur Bergmann, 

2007, bls. 56; Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 2001). 

2.2.3.  Evrópuþingið (European Parliament) 

Evrópuþingið fer með lagasetningarvald í ESB ásamt Ráðinu. Líta má 

á Evrópuþingið sem neðri deild löggjafa ESB þar sem Ráðið er fyrir 

ofan. Samþykki Evrópuþingsins þarf fyrir skipan nýrrar 

framkvæmdastjórnar og fyrir fjárlögum ESB en Evrópuþingið hefur 

nýtt sér völd sín á þessu sviði til að hafa áhrif á alla þá málaflokka sem 

hafa í för með sér einhver útgjöld. Alls eru 786 þingmenn kosnir til 

Evrópuþingsins með beinni kosningu í hlutfallskosningu í 

aðildarríkjum ESB á fimm ára fresti. Völd þingsins fer eftir þeim 

málaflokkum sem eru til umræðu og það getur komið með 

breytingartillögur og í vissum tilvikum stöðvað framgang mála. Ekki er 

unnt að skipa fulltrúa í nýja framkvæmdastjórn né samþykkja 

aðildarsamning við nýtt aðildarríki án samþykkis meirihluta þingmanna 

Evrópuþingsins. Á þinginu eru tiltölulega lausbundnar 

stjórnmálahreyfingar þar sem þingmenn frá mismunandi aðildarríkjum 

reyna að taka höndum saman með skoðanabræðrum sínum (Fastanefnd 

framkvæmdastjórnar ESB, 2007c). Nú eru níu stjórnmálahreyfingar á 

þinginu en fulltrúarnir koma frá meira en 70 stjórnmálaflokkum í 

aðildarríkjunum auk þess sem margir eru óháðir (Evrópusamtökin, 

2007a). 

2.2.4.  Framkvæmdastjórnin (European Commission) 

Framkvæmdastjórninni var komið á með stofnun Efnahagsbandalags 

Evrópu með Parísarsáttmálanum 1957 og tók við af nefnd sem var 

kölluð „High Authority“ þegar Kola- og stálbandalagið var og hét. 

Hlutverk Framkvæmdastjórnarinnar er að móta og koma með tillögur 

af nýjum löggjöfum ESB og að sjá um að viðkomandi löggjöf sé 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

   10 

framfylgt af aðildarlöndum sambandsins. Það þarf einnig að hafa 

umsjón með fjárlagagerð ESB og koma fram fyrir hönd sambandsins í 

viðræðum við önnur ríki. Gróflega má skipta Framkvæmdastjórninni 

upp í þrjú stig. 

Í efsta stiginu starfa 20 framkvæmdastjórar sem tilnefndir eru af 

aðildarríkjunum til fimm ára í senn. Í næsta stigi starfar persónulegt 

starfslið framkvæmdastjóranna. Um er að ræða sérfræðinga sem hver 

framkvæmdastjóri ræður persónulega. Í þriðja stiginu eru svo 24 

stjórnarskrifstofur (Directorates-Generals) framkvæmdastjórnarinnar. 

Þær fara með ákveðna málaflokka og starfa líkt og ráðuneyti 

(Evrópusamtökin, 2007b). 

Framkvæmdastjórnin tryggir að hinn sameiginlegi markaður og 

tollabandalagið virki sem skildi og verndar hagsmuni ESB inn á við 

gagnvart öðrum ríkjum og samtökum (Fastanefnd framkvæmdastjórnar 

ESB, 2001). 

2.2.5.  Evrópudómstóllinn (European Court of Justice) 

Evrópudómstóllinn er skipaður einum dómara frá hverju aðildarríki og 

veitir álit um túlkun á lagagerðum ESB. Ólíkt dómstólum 

aðildarríkjanna sem dæma eftir lagagerðum ESB hefur 

Evrópudómstóllinn það hlutverk að skera úr ágreiningsmálum á milli 

aðildarríkja, stofnana eða aðildarríkja og einstaklinga ESB og hvort 

framkvæmd á sáttmálum sambandsins sé í samræmi við lög og 

réttarreglur hvers aðildarríkis. Það ályktunarvald sem 

Evrópudómstóllinn hefur er nauðsynlegt til að tryggja jafna túlkun á 

lagabókstaf ESB í öllum aðildarríkjum og hefur dómstóllinn gegnt 

mikilvægu hlutverki í þróun samstarfsins (Utanríkisráðuneytið, 2007c). 

2.2.6.  Aðrar stofnanir 

Minni stofnanir eru fjölmargar innan ESB en þar má helst nefna 

Efnahags- og félagsmálanefndina (European Economic and Social 

Committee, EESC) sem er skipuð fulltrúum frá samtökum í 

atvinnulífinu. Í héraðsnefndinni (Committee of the Regions) sitja 

fulltrúar bæjar- og héraðsstjórna. Efnahags- og félagsmálanefndin gefur 
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umsagnir um lagatillögur og löggjöf sem snýr að atvinnulífi en 

héraðsnefndin er umsagnaraðili að lagatillögum sem snerta 

sveitastjórnarstig ESB, meðal þess eru tillögur á sviði umhverfis, 

mennta- og samgöngumála. Endurskoðunardómstóllinn (European 

Court of Auditors) hefur það hlutverk að hafa eftirlit með fjármálum 

ESB en umboðsmaður Evrópu (European Ombudsman) tekur á móti 

kvörtunum frá borgurum ESB ef þeir telja sig hafa verið beittir órétti í 

stjórnsýslu ESB (Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 24).  

2.3.  Framtíðarsýn ESB 

Sú framtíðarsýn sem ESB hefur er að vera þróaðasta þjóðfélag í heimi, 

samfélag þjóða sem hefur skilning á þeim menningarlegu og 

fjölþjóðlega auð sem aðildarþjóðirnar byggja á. 

Nú þegar ESB fagnar 50 ára starfsafmæli sínu er ljóst að upphaflega 

framtíðarsýn ESB hefur þróast og á næstu árum mun sambandið þurfa 

að kljást við málefni tengd hnattvæðingu, hlýnun jarðar, innleiðingu 

sameiginlegrar stjórnarskrár, breyttri heimsmynd og stöðu ESB innan 

þess. Að auki er það sérstakt áherslumál hjá ESB að auka lýðræði og 

þátttöku almennings í framtíð sambandsins og þeim ákvörðunum sem 

teknar eru í sambandinu (Evrópusambandið, 2007). 
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3.  EMU 
Staðfesting Maastricht-samningsins 1992 er sagður vera sá atburður 

sem oft er minnst á þegar talað er um stofnun EMU. Oft gleymist að 

efnahagslegt samband innan Evrópuþjóða á sér mun lengri sögu. Að 

mati margra hagfræðinga hófst umræða um samstarf Evrópuþjóða í 

sameiginlegu myntbandalagi í kjölfar greinar Roberts A. Mundell „A 

theory of optimum currency areas“ sem birt var í The American 

Economic Review árið 1961 (Ásgeir Jónsson, 2002). 

Upphaf EMU má rekja til júní 1988 en þá samþykkti Leiðtogaráðið 

áætlun um stofnun Efnahags- og myntbandalags Evrópu og lagði fyrir 

að stofnuð yrði nefnd sem stýrt yrði af Jacques Delors, þáverandi 

forseta framkvæmdastjórnarinnar, til að leita leiða og leggja til skref 

sem leiddi til stofnunar EMU. Afrakstur þessarar nefndar voru tillögur 

um þróun en mynd 2 lýsir upphafsskrefum að stofnun EMU ásamt 

frekari þróun þess sem er skipt í þrjú meginþrep.  

 
MYND 2. FRAMÞRÓUN AÐ STOFNUN EMU Í ÞREPUM. 
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Í febrúar 1992 varð EMU að veruleika með undirritun Maastricht-

sáttmálans. Í sáttmálanum var kveðið um hvaða skilyrði aðildarríki 

þyrftu að uppfylla áður en gengið yrði í myntbandalagið. Helsta 

skilyrðið er að ríki sem vildu taka þátt í EMU yrðu að vera aðili að 

ESB. Sáttmálinn tók gildi í nóvember 1993 eftir að aðildarríki ESB 

höfðu samþykkt hann en með samþykkt allra aðildarríkja varð hann 

fullgildur sáttmáli innan ESB. Í maí 1998 tók leiðtogafundur ESB, á 

grunni skýrslu og tillagna framkvæmdastjórnarinnar og 

Peningastofnunar Evrópu (EMI), ákvörðun um hvaða 11 lönd fengu 

aðild að myntbandalaginu frá upphafi en einnig var tekin ákvörðun um 

við hvaða gengi hver gjaldmiðill aðildarríkja EMU yrði festur við evru 

í ársbyrjun 1999 (Ásgeir Jónsson, 2002). Þann 1. júlí 1998 tók til starfa 

Seðlabanki Evrópu (ECB) og um leið tók hann við öllum skyldum 

peningamálastofnunarinnar. 

Seðlabankinn hefur yfirráð yfir peningamálastefnu ESB þrátt fyrir að 

aðildarþjóðirnar haldi sjálfstæði yfir eigin efnahagsmálum sem fyrr. Í 

ársbyrjun 1999 var evran tekin upp á óhlutbundinn hátt þ.e.a.s. 

gjaldmiðlar aðildarríkja EMU voru festir við evruna ásamt því að hægt 

var að fá bankainnistæður í evrum sem og ávísunarhefti sem gaf út 

upphæðir í evrum. Við þessa breytingu ákváðu mörg stórfyrirtæki að 

halda bókhald í evrum en peningaseðlar og myntir í evrum komu fyrst í 

ársbyrjun 2002 (Fastanefnd framkvæmdastjórnar, 2007b). 

3.1.  Skilyrði aðildarlanda að EMU 

Skilyrði eru sett fyrir inngöngu í EMU til að tryggja að ekki sé of 

mikill munur á efnahagslífi aðildarríkjanna því myntbandalagið felur 

ekki einungis í sér upptöku sameiginlegrar myntar heldur einnig 

samræmingu á peningamála- og gengisstefnu aðildarríkjanna og 

samstarf um efnahagsstefnu (Utanríkisráðuneytið, 2007d).  

Helstu skilyrði eru m.a. þau að verðbólga á einu heilu ári má ekki vera 

meiri en 1,5% umfram verðbólgu í þeim þremur löndum þar sem hún 

er lægst ásamt því að staða opinberra fjármála sé traust til lengri tíma 

litið. Halli á rekstri hins opinbera má ekki vera meiri en sem nemur 3% 
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af vergri landsframleiðslu (VLF) og skuldir hins opinbera ekki meiri en 

sem nemur 60% af VLF eða stefna nægilega hratt að því marki. Land 

skal hafa verið aðili að gengissamstarfi Evrópu (ERM II) í a.m.k. tvö ár 

án gengisfellingar og gengi vera innan settra vikmarka (± 15% 

gagnvart gengi evru). Nafnvextir ríkisskuldabréfa til tíu ára skulu ekki 

vera hærri en tvö prósent umfram samsvarandi vexti í þeim þrem 

evruríkjum sem hafa lægsta verðbólgu. Í eitt ár fram að ákvörðun um 

þátttöku í þriðja stigi EMU skulu meðalnafnvextir á langtímabréfum 

ekki hafa verið meira en 2% hærri en í þeim þremur löndum sem hafa 

lægsta verðbólgu. 

Í skilyrðunum er einnig gert ráð fyrir að aðildarríkin séu með 

samræmda löggjöf um sjálfstæðan seðlabanka ásamt ákvæði um 

verðstöðugleika og bann við beinum lánum til opinberra aðila. 

Grundvallarmarkmið með stofnun myntbandalagsins og sameiginlegrar 

myntar var og er að styrkja stöðugleika í efnahagslífinu og bæta 

aðstæður fyrir varanlegan hagvöxt á efnahagssvæðinu (Seðlabanki 

Íslands, 1997, bls. 20). 

Ekki er hægt að segja að þau lönd sem uppfylli ekki öll skilyrðin verði 

útilokuð frá þátttöku. Þannig er gert ráð fyrir að hægt sé að koma við 

vissu mati, sérstaklega hvað varðar stöðu ríkisfjármála og horft verður 

til þess ef aðildarríki uppfylli ekki skilyrðin hvort líklegt sé að þau 

uppfylli þau síðar. Greinarmunur er gerður á halla í ríkisrekstri eftir því 

hvort hann stafi af offjárfestingu sem væntanlega skili arði eða að 

hallinn sé af völdum óstjórnar í rekstrarútgjöldum ríkisbúskaps. Þau 

skilyrði sem tekið er á hvað strangast tengjast verðbólgu og vöxtum 

(Halldór Ásgrímsson, 2000). Maastricht skilyrðin fyrir aðild að EMU 

voru sett fram til að hvetja aðildarríkin til að viðhalda stöðugleika í 

ríkisrekstri og tryggja að ekki myndi halla á stök ríki innan 

sambandsins.  

Samkvæmt 2. grein endurskoðaðs sáttmála Efnahagsbandalags Evrópu 

(EEC Treaty) er markmið Efnahags- og myntbandalagsins að stuðla að 

varanlegum hagvexti sem samræmist verðstöðugleika og ógnar ekki 

umhverfi, náinni efnahagslegri samleitni, háu atvinnustigi og miklu 
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félagslegu öryggi. Einnig snýr greinin að bættum lífskjörum, 

lífsgæðum og efnahagslegri og félagslegri samheldni (e. cohesion) 

ásamt samstöðu á meðal aðildarríkja (Seðlabanki Íslands, 1997, bls. 

10). 

3.2.  Aðildarríki 

Tvö af aðildarríkjum ESB ákváðu að taka ekki þátt í EMU en það voru 

Bretland og Svíþjóð, Danmörk fékk sérstaka undanþágu þar sem aðild 

að Maastricht-sáttmálanum var felld í þjóðaratkvæðagreiðslu. Eitt 

aðildarríki fékk ekki inngöngu, Grikkland, vegna bágrar efnahagslegrar 

stöðu. Frá 1. janúar 2000 hafa Grikkir hins vegar verið fullgildir 

þátttakendur í EMU (Ásgeir Jónsson, 2002). 

Þau ESB ríki sem ekki tengdust EMU frá upphafi tengjast þó 

samstarfinu með ýmsum hætti, svo sem með ERM II. Gengi gjaldmiðla 

þeirra ríkja sem taka þátt í ERM II gagnvart evrunni er skilgreint og má 

það ekki sveiflast um meira en sem nemur ± 15%. Ef útlit er fyrir að 

gengið fari út fyrir vikmörkin bregst Seðlabanki Evrópu og seðlabankar 

aðildarríkjanna sjálfkrafa við til að styrkja viðkomandi gjaldmiðil. 

Seðlabanki Evrópu getur þó horfið frá stuðningnum ef stjórn bankans 

telur að meginmarkmiðið um stöðugt verðlag á evrusvæðinu sé sett í 

hættu. Grikkland og Danmörk tóku þátt í ERM II frá 1. janúar 1999 og 

skuldbundu sig þar með til að halda gengi drökmunnar og dönsku 

krónunnar stöðugu gagnvart evrunni. Grikkland skipti alfarið lögeyri 

28. febrúar 2002. Bretland og Svíþjóð hafa ekki lýst yfir áhuga á að 

taka þátt í ERM II strax en er frjálst að taka þátt síðar (Fastanefnd 

framkvæmdastjórnar ESB, 2006k). Í dag eru þrettán ríki með evruna en 

þau eru sýnd á mynd 3 í bláu með auðkennisstöfum sínum. 

Evrópusambandslönd sem eru ekki með evruna eru 14 talsins og eru 

sýnd á sömu mynd með gulum lit og auðkennisstöfum. Á myndinni eru 

þrjú lönd merkt rauðu og auðkennisstöfum en það eru lönd sem sótt 

hafa um Evrópusambandsaðild en þau eru Króatía, Lýðveldið 

Makedónía og Tyrkland. 
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MYND 3. LÖND ESB, EVRULÖNDIN OG UMSÓKNARLÖND AÐ ESB. 

Fleiri ríki eru með evruna en þau þrettán sem eru í EMU. Evran er 

þjóðmynt í Monaco, San Marino og Vatíkaninu og opinber gjaldmiðill 

í Saint-Pierre-et-Miquelon og Mayotte. Evran er í raun gjaldmiðill í 

Andorra, Kosovo og Montenegro en þessi lönd voru með lögeyri sem 

nú er ekki til lengur og eru nú hluti af evrunni (Ingólfur Bender, 2007). 

3.3.  Kostir EMU aðildar 

Sameiginlegur gjaldmiðill dregur úr óvissu í gengismálum. Með 

sameiginlegri mynt þá dregur úr fjármagnskostnaði atvinnulífsins innan 

markaða ESB, einnig kemur þetta ríkjum utan EMU til góða (Friðrik 

Sophusson, 1997). Með tilkomu sameiginlegrar myntar sparast mikill 

kostnaður vegna gjaldeyrisskipta en gróf áætlun hefur gefið í skyn að 

þessi kostnaður hafi numið allt að 0,4% að landsframleiðslu hvers ríkis. 

Viðskipti innan ESB verða auðveldari með sameiginlegri mynt sem og 

verðsamanburður verður einfaldari en ella. Mikilvægustu 
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hagstjórnarrökin fyrir myntbandalagi eins og EMU eru þó ekki 

efnahagsleg nema að hluta. Aukið frelsi og tækniframfarir á sviði 

fjármagnsviðskipta hefur hvort tveggja leitt til þess að erfiðara er að 

halda stöðugu gengi (Eiríkur Bergmann, 2003, 178-179; Seðlabanki 

Íslands, 1997, bls. 33). 

Utanríkisviðskipti milli landa stóreykst með tilkomu sameiginlegrar 

myntar, utanríkisviðskipti gæti aukist um allt að 60% við inngöngu og 

landsframleiðsla hækkað um 12% og við það munu innlendar tekjur og 

velferð aukast til muna en þekkt samband er milli ráðstöfunartekna 

annars vegar og svo þjóðartekna og kaupmáttar útflutnings á Íslandi 

hinsvegar. Þessar tölur munu aukast svo enn frekar ef Bretland, 

Danmörk og Svíþjóð ganga í EMU og taki upp evru (Francis Breedon 

og Þórarinn G. Pétursson, 2004, bls. 23).  

Traustari hagstjórn fylgir sjálfkrafa EMU aðild og gefur betra færi á að 

fylgja efnahagsstefnu sem stuðlar að stöðugleika. Vegna skilyrða, sem 

EMU aðild fylgir, þá verða ríki innan bandalagsins að stjórna sinni 

hagstjórn stíft en í stað þess fylgir stöðugleiki á öllu efnahagssvæðinu. 

Ljóst er þó að með evrunni hefur orðið til sterk alþjóðamynt sem 

talsverð trú er á. Eftir upptöku evrunnar hefur verðbólga verið lág á 

efnahagssvæðinu og tekist hefur að taka á sveiflum í hagkerfinu 

(Ingólfur Bender, 2007). 

Sé tekinn upp sameiginlegur gjaldmiðill mun sá kostnaður sem áður 

hefur verið við að flytja fjármagn milli aðildarríkja EMU falla niður. 

Gengisbreytingar heyra þá sögunni til og þar með sú áhætta sem fylgir 

að stunda viðskipti með ólíkum gjaldmiðli. Þetta yrði til mikilla 

hagsbóta fyrir íslensk fyrirtæki, sem flest öll teljast til meðalstórra 

fyrirtækja og verða hvað verst úti hvað varðar óvissu um gengisþróun. 

Eins hefði sameiginlegur gjaldmiðill í för með sér aukinn stöðugleika í 

inn- og útflutningi og þar af leiðandi öruggari afkomu fyrirtækja 

(Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 179). 
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3.4.  Ókostir EMU aðildar 

Aðild að EMU dregur úr möguleikum ríkja til sjálfstæðrar hagstjórnar, 

þ.e. breyting á gengi lögeyris viðkomandi lands er ekki lengur 

mögulegt hagstjórnartæki. Þetta er það sem vigtar mest í umræðunni 

þegar rætt er um framsal peningastjórnarinnar. Afleiddir gallar eru 

dýpri efnahagskreppur og aukið, þó tímabundið, atvinnuleysi (Jón Þ. 

Sturluson, 2007). Ríkið afsalar peningalegu sjálfstæði og gefið er eftir 

af hluta af fullveldi sínu til yfirþjóðlegs valds. EMU aðild mun skorða 

vald íslenskra ráðamanna til að beita sértækum aðgerðum ef bregðast 

þyrfti við óvæntum sveiflum í efnahagslífinu t.d. með því að fella gengi 

eða hækka vexti. Gengissveiflur gagnvart þriðju ríkjum gætu aukist og 

atvinnuleysi sömuleiðis. Því fylgja bæði kostir og gallar að hafa 

sjálfstæðan gjaldmiðil og sama gildir um að hafa annan gjaldmiðil. 

Gallarnir við að hafa okkar eigin gjaldmiðil er að hér munu af öllum 

líkindum vera hærri vaxtaprósenta en í nágrannalöndunum og þegar 

horfur breytast til hins verra í efnahagsmálum hér er hætt við lækkun á 

gengi, hvort sem vandinn sé heimagerður eða utanaðkomandi. Telja 

verður það sem ókost fyrir viðskiptabankana að missa Seðlabanka 

Íslands sem lánveitenda þrátt fyrir að vægi hans hafi minnkað 

undanfarin ár (Buiter, 2001, bls. 4; Utanríkisráðuneytið, 2007d). 

Bent hefur verið á að uppgangur í ríkjum sem tekið hafa upp evru séu 

kannski ekki alltaf evrunni að þakka, margt annað geti skýrt jákvæða 

hagsveiflu nýlegra evru ríkja og því verður aldrei of varlega farið í 

yfirlýsingum til stuðnings evrunnar (Jón Þ. Sturluson, 2006b). 

3.5.  Ísland í EMU 

Deilur um íslensku krónuna eru ekki nýjar af nálinni á Íslandi, Hannes 

Hólmsteinn (1986) sagði svo um íslensku krónuna að hún væri 

„kotungskróna“ og nefnir einnig að svo hefði Jón Þorláksson, fyrrum 

fjármála- og forsætisráðherra (1924-1927), einnig komist að orði en þá 

var deilt um að koma gull eða dollarafæti á krónuna. Nú er talað um 

evru og upptöku hennar, með eða án inngöngu í EMU. Hannes sagði 
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þetta þó á þeim tíma þegar Sjálfstæðisflokkurinn var hlynntur 

aðildarumræðum við ESB. 

Margar skoðanir eru á EMU, á undanförnum árum hafa þó sífellt fleiri 

raddir bæst í þann hóp sem meta EMU aðild, og evruvæðingu íslensks 

markaðar, til bóta heldur en hitt. Dollari er ekki lengur í myndinni því 

ef horft er hlutfallslegrar stærðar utanríkisviðskipta sést vel mikilvægi 

evrunnar þar sem vægi hennar er um 42%. Viðskipti við önnur ESB 

ríki, þ.e. við Bretland, Danmörk og Svíþjóð, eru 26% 

utanríkisviðskiptanna og því er hægt að segja að 

Evrópusambandslöndin séu okkar allra mikilvægasti markaður 

(Ingólfur Bender, 2007).  

Þegar kostir og ókostir EMU aðildar eru skoðaðir þá verður það að 

segjast að kostir aðildar vega þyngra en ókostir þrátt fyrir að möguleiki 

til gengisfellingar sé farinn. Með því að festa gengishlutföllin, líkt og 

EMU aðild krefst, þurfa stjórnvöld að leita annarra og æskilegra leiða 

til að ná markmiðum í efnahag Íslands. Að auki benda rannsóknir 

Francis Breedon og Þórarins G. Péturssonar (2004, bls. 23) til þess að 

krónan sé að einhverju leyti viðskiptahindrun fyrir íslenskan markað. 

Valgerður Sverrisdóttir (2006) hefur sagt að möguleiki sé á að Ísland 

geti fengið séraðild að EMU, ekkert sé í Rómarsáttmálanum sem segi 

að ríki utan ESB geti ekki fengið aðild. Percy Westerlund, sendiherra 

ESB gagnvart Íslandi, segir hins vegar að Brussel hafi gefið skýr 

fyrirmæli um að ríki utan ESB geti ekki tekið evruna upp sem lögeyri 

án þess að ganga í ESB áður. EMU sé einn af hornsteinum samstarfs 

aðildarríkja ESB og það sé ekki opið öðrum en aðildarlöndum 

(Morgunblaðið, 2006). Árið 1996 var einungis eitt af EU-15 ríkjum 

bandalagsins sem uppfyllti öll skilyrði fyrir upptöku evru og var það 

Lúxemborg. Öll hafa þó tekið upp evruna nú ef frátalin eru Bretland, 

Danmörk og Svíþjóð. Ísland uppfyllti einnig öll efnahagsleg skilyrði 

það ár en á langt í land með að ná þessum skilyrðum í dag (Evró eða 

króna? 1996).  

Íslenska krónan er flokkuð sem hávaxta- og áhættumynt en ætti að vera 

flokkuð sem smámynt lítilla og opinna hagkerfa. Til að einhver 

raunhæfur möguleiki sé á upptöku evru í framtíðinni þarf að beita 
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samræmdum aðgerðum í hagstjórn Íslands til að ná jafnvægi í 

þjóðarbúskapnum. Með forsjá, réttum tímasetningum og vel hugsuðum 

hagstjórnaraðgerðum er hægt að koma í veg fyrir þenslu (Tryggvi Þ. 

Herbertsson, 2002; Greiningardeild Landsbankans, 2007b; 

Viðskiptaráð Íslands, 2006, bls. 8).  

„Íslenska krónan hefur lengi verið ein af sveiflukenndustu 

gjaldmiðlum sem fundist hafa í hinum vestræna heimi. Leita þarf 

langt niður í Afríku eða Suður-Ameríku til að finna jafn óstöðuga 

og verðrýrnandi gjaldmiðil“ (Ásgeir Jónsson, 2002). 
Buiter (2001, bls. 18) bendir á að einhliða upptaka evrunnar sé ekki 

vænlegur kostur að óbreyttu fyrir Íslendinga. Þrátt fyrir sterk rök með 

og á móti evru þá hefur reynsla evruþjóða bent til að allt sé aðild í vil. 

Ávinningur Íslands með upptöku evru er án efa sá að 70% 

utanríkisviðskipta verður ónæmur fyrir gengissveiflum og með fylgir 

raunhæfari áætlana- og samningsgerð á grundvelli stöðugri gjaldmiðils 

(Þorsteinn Þorgeirsson, 2003; Jón Þ. Sturluson, 2006b). 
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4.  EES samningurinn 
Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) var undirritaður í 

Portúgal 1992. Samningurinn var gerður milli ESB og þriggja 

aðildarríkja EFTA, Íslands, Noregs og Liechtenstein. Þó svo að Sviss 

sé í EFTA þá taka þeir ekki þátt í EES samstarfinu en hafa þó 

áheyrnarfulltrúa í fastanefnd EFTA, þingmannanefnd EFTA, 

sameiginlegu þingmannanefndinni og EES-ráðgjafanefndinni. 

Samningurinn innsiglar hvernig samstarfinu skuli háttað og kveður á 

ákveðna stofnana uppbyggingu sem lýst er á mynd 4.  

 
MYND 4. TVEGGJA STOÐA KERFI EFTA & ESB. 

Myndin sýnir tveggja stoða kerfi EFTA og ESB auk þeirra 

sameiginlegu stofnana sem samstarfið fer fram í. Venjulega er þetta 

kallað tveggja stoða kerfi EES og er byggt á samvinnu EFTA og ESB. 

Samningurinn kveður á frelsi í vöru- og þjónustuviðskiptum, frjálsa 

fjármagnsflutninga og sameiginlegan vinnumarkað á öllu EES-

svæðinu. Samningurinn lítur einnig að félagsmálum, neytendamálum, 

umhverfismálum, menntamálum, vísinda- og tæknimálum meðal 

annars. Meginmarkmið samningsins er að stuðla að stöðugu og jafnri 
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eflingu viðskipta- og efnahagslegra tengsla samningsaðila, þ.e. myndun 

einsleits evrópskrar markaðar sem myndi lúta sömu reglum allstaðar. 

Til að þessum markmiðum yrði náð þá var fest í sessi fjórfrelsið, þ.e. 

frelsi í vöru- og fólksflutningum, þjónustustarfsemi og 

fjármagnsflutningum sem gildir innan ESB aðildarlandanna. Nánara 

samstarf er á ýmsum sviðum s.s. rannsókna, neytenda, 

umhverfismálum og menntunar- og félagsmálum (Forsætisráðuneytið, 

2007, bls. 14-17; Utanríkisráðuneytið, 2007c). 

Mörg svið eru ekki innan EES-samningsins og þar má helst nefna 

Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál, náttúruvernd, auðlindanýting, 

tollabandalag, sameiginlega viðskiptastefnu, efnahags- og 

myntbandalag Evrópu og sameiginleg utanríkis og öryggisstefna 

sambandsins. Ísland tekur þátt í Schengen-samstarfinu sem fellur í raun 

undir dóms- og innanríkismál ESB en vegna þessa er Ísland með 

sérstakan samning við bandalagið. EES-samningurinn felur ekki í sér 

aðgang EES/EFTA ríkja að gerð nýrra löggjafa hjá ESB en sú ríki hafa 

þó rétt til að koma að mótun löggjafa á upphafsstigum þeirra hjá ESB. 

Ríki sem gerast aðilar að ESB ganga sjálfkrafa inn í EES-samninginn, í 

honum er þó ákvæði sem segir að sérstakan samning verði að gera um 

aðild nýrra aðila að samningnum og því er samningurinn uppfærður 

með stækkun ESB (Utanríkisráðuneytið, 2007c). 

4.1.  Sameiginlegar stofnanir 

EES-samstarfið fer fram í fjórum sameiginlegum stofnunum en þær eru 

EES-ráðið, sameiginlega EES-nefndin, sameiginlega EES-

þingmannanefndina og svo EES-ráðgjafanefndin. 

4.1.1.  EES-ráðið (EEA Council) 

EES-ráðið hefur það hlutverk að hafa stjórnmálalegt eftirlit vegna 

framkvæmd samningsins og setja viðmiðunarreglur fyrir sameiginlegu 

EES-nefndina. Fundir eru yfirleitt tvisvar á ári. Í EES-ráðinu sitja 

utanríkisráðherrar EES/EFTA ríkjanna auk fulltrúar 

framkvæmdastjórnar og ráðherraráðs ESB. Yfirleitt er 

utanríkisráðherra formennskuríkis ESB eða næsta formennskuríkis sem 
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og fulltrúar ESB á fundum ráðsins ásamt framkvæmdastjóra 

utanríkismála hjá framkvæmdastjórn ESB (Utanríkiráðuneytið, 2007c). 

4.1.2.  Sameiginlega EES-nefndin (EEA Joint Committe) 

Sameiginlega nefndin er aðal samstarfsvettvangur EES/EFTA ríkjanna 

og ESB. Hlutverk þessarar nefndar er að tryggja alla framkvæmd EES-

samningsins. Aðilar þessarar nefndar eru fulltrúar Íslands, 

Liechtenstein og Noregs ásamt fulltrúa framkvæmdastjórnar ESB. 

Fulltrúar frá aðildarríkjum ESB er einnig velkomið að sækja fundi 

nefndarinnar en þeir taka ekki þátt í þeim. Viðfangsefni fundanna er að 

taka ESB-gerðir og fella þær inn í EES samninginn en nefndin er 

einnig vettvangur samningsaðila til að hafa samráð um öll mál sem 

snerta samninginn. Nefndin kemur saman um 7-8 sinnum á ári en til 

aðstoðar hefur nefndin fimm undirnefndir (Forsætisráðuneytið, 2007, 

bls. 25). 

4.1.3.  Sameiginlega EES-þingmannanefndin (EEA Joint Parliamentary 

Committee) 

Nefnd þessi hefur það hlutverk að fylgjast með þróun og framkvæmd 

EES-samningsins auk þess að hún gefur álit sitt á tengdum málum. 

Nefndin er skipuð 24 þingmönnum, 12 frá Evrópuþinginu og 12 frá 

EES/EFTA-ríkjunum. Nefndarmenn skiptast þannig að Ísland er með 

fjóra þingmenn, Noregur sex og Liechtenstein tvo. Að meðaltali eru 

haldnir um tveir fundir á ári en nefndinni er ætlað að auka skilning á 

milli ESB og EFTA-ríkjanna. Þingmannanefndin hefur frumkvæði að 

gerð skýrslna sem snerta málefni sem vilji hefur verið fyrir að skoða 

sérstaklega og eru þessar skýrslur ræddar á fundum nefndarinnar. Til 

að kynna efni skýrslunnar eru fengnir tveir framsögumenn, einn 

þingmaður frá EFTA og hinn frá Evrópuþinginu. Þessir tveir þingmenn 

semja einnig drög af ályktunum vegna þessara skýrslna en endanlegar 

ályktanir eru teknar á fundum nefndarinnar (Utanríkisráðuneytið, 

2007c). 
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4.1.4.  Ráðgjafarnefnd EES (Expert Committee) 

Ráðgjafanefndin er vettvangur samskipta milli aðila vinnumarkaða 

EES/EFTA og ESB-ríkjanna. Nefndin er skipuð fulltrúum úr 

ráðgjafanefnd EFTA og efnahags- og félagsmálanefnd ESB. Nefndin er 

skipuð til að auka skilning á efnahags- og félagsmálum innan EES-

samningsins. Ráðgjafanefndin hefur jafnframt ráðgefandi hlutverk við 

þróun og framkvæmd EES-samningsins en hún sendir frá sér álit um 

fyrrgreind efni (Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 25). 

4.2.  Ákvarðanataka ESB 

Gerðir ESB eru ekki sjálfkrafa teknar upp hjá EES/EFTA-ríkjum og 

því þarf að semja um hvort og þá með hvaða hætti reglugerð taki gildi í 

aðildarlöndum samningsins. Starfsemi ESB er til grunna byggð á 

sáttmálum sem aðildarríki hafa samþykkt. Þessir sáttmálar mynda 

frumrétt ESB, ákvarðanaferli og heimildir stofnana til að gera afleiddar 

reglugerðir með nánari útfærslu á sambandi aðildarríkja á samstarfi 

þeirra. Hjá ESB er mótun og samþykkt ákvarðana langt ferli, fjöldi 

aðila kemur að einstökum löggjöfum á mörgum stigum en einungis 

Framkvæmdastjórnin getur komið með tillögur að nýrri löggjöf sem 

varðar innri markað sambandsins. Ráðherraráðið fer með 

löggjafarvaldið og samþykkir löggjöf, með breytingum ef þurfa þykir. 

Evrópuþingið fer einnig með löggjafarvald í ýmsum málum. Helstu 

tegundir gerða ESB eru tilskipanir, reglugerðir, ákvarðanir, tilmæli og 

álit (Forsætisráðuneytið, 26-28). 

4.3.  Ákvarðanaferli EES 

Samningurinn um EES felur ekki í sér framsal á löggjafarvaldi og því 

fellur löggjafarvald EES/EFTA-ríkja ekki til stofnana ESB. 

Sameiginlega EES-nefndin ákveður hvort og hvernig ESB-gerðir skuli 

teknar upp í aðildarlöndum EES-samningsins. Áður en ESB-gerðir 

verða að löggjöf í EES/EFTA-ríkjum fer fram víðtækt samráð og 

samningaferli sem frekar er lýst á mynd 5.  
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MYND 5. ÁKVARÐANATAKA Í EES. 

Í þessu ákvarðanaferli er metið hvort viðkomandi EES-gerð falli undir 

efnissvið EES-samningsins, og ef svo er, hvaða aðlaganir þurfi að gera 

vegna sérstöðu aðildarlanda samningsins. Þessar aðlaganir fara fram í 

samstarfi við ESB en engar breytingar eru leyfðar nema með samþykki 

ESB. Sameiginlega nefndin tekur ákvarðanir samhljóða og eftir 

samþykkt verða samningsaðilar að koma gerðunum í landsrétt í 

viðkomandi landi. Ef samþykktin verður að tilskipun þá ráða 

samningsaðilar hvernig form og aðferð þau hafa við innleiðingu hennar 

(Forsætisráðuneytið, 2007, bls. 25). 
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5.  Launamenn, ESB- og EMU-aðild 
Í umfjöllun um aðild að ESB og EMU gleymist oft að ræða hlut 

einstaklingsins þegar athugaðir eru kostir og gallar aðildar. Umræðan 

tapast oft í pólitískum umræðum um fiskveiðilögsögu og afsal 

fullveldis.  

Hér verða þrír þættir skoðaðir sem skipta almenning miklu máli þegar 

kemur að hugsanlegum ESB aðildarumræðum, þann samfélagslega 

ávinning sem af honum gæti hlotnast við inngöngu, mögulegar 

verðbreytingar á matvælum og loks hugsanlegar breytingum á 

lánakjörum. 

5.1.  Samfélagslegur ávinningur Íslands 

Með samfélagslegum ávinning er átt við breytingu í sem á sér stað í 

samfélaginu öllum íbúum þess til góðs. Hér verður fjallað um megin 

málaflokka sem snerta daglegt líf Íslendinga og stuttlega farið yfir 

starfsemi ESB á hverju sviði. Með Amsterdam-sáttmálanum fengu 

samfélagslegir þættir meira vægi við hinn efnahagslega þátt 

sambandsins og nú vega þau málefni sem snerta líf íbúa ESB mikið í 

stefnuskrá sambandsins og er lögð áhersla á að tryggja íbúum jöfn 

réttindi, jafnan aðgang að menntastofnunum, heilbrigðisstofnunum og 

störfum innan sambandsins.  

5.1.1.  Neytenda- og heilbrigðismál 

Neytenda- og heilbrigðismál voru felld undir eina stjórnarskrifstofu 

undir Framkvæmdarstjórn ESB eftir endurskoðun þessara málaflokka 

1999 (Utanríkisráðuneytið, 2007a). Starf stjórnarskrifstofunnar felst í 

mikilli rannsóknarvinnu, þar sem að kemur samstarf margra 

vísindanefnda sem skilar sér í löggjöf sem Evrópusambandið setur um 

öryggi matvæla og framleiðslu, réttindi neytenda og lýðheilsu 

borgaranna (Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins, 2007e).  

Fyrir árin 1999-2001 setti Framkvæmdastjórnin fram aðgerðaráætlun 

innan neytendamála þar sem megináhersla var lögð á að styrkja 
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neytendasamtök alls staðar á innri markaðinum svo þau verði betur í 

stakk búin til að láta til sín taka á öllum innri markaðinum. Eins er 

ætlunin að auðvelda viðskipti með það að markmiði að ýta undir lægra 

verð fyrir vörur og þjónustu (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 

2007a). Aðildarríki Evrópusambandsins geta sett strangari reglur um 

öryggi neysluvara í sínu eigin landi, ef þær fela ekki í sér dulbúnar 

viðskiptahindranir. Þessi löggjöf ESB tryggir grundvallaröryggi 

neysluvara og sameiginlega staðla á vörum sem votta að þær standist 

þær kröfur sem löggjöf ESB setur (Fastanefnd framkvæmdastjórnar 

ESB, 2007a). 

Eitt mikilvægasta viðfangsefni ESB snertir heilbrigðismál sambandsins 

og hefur stjórnarskrifstofa neytenda- og heilbrigðismála ESB lagt 

mikinn metnað í lýðheilsustefnu og heilbrigðisáætlanir, sem ætlað er að 

aðstoða aðildarlönd ESB í að safna saman þekkingu um heilsu, greina 

bestu þekktu meðferðarleiðir sjúkdóma og deila upplýsingum með 

öðrum aðildarlöndum. Eins taka aðildarlöndin þátt í að samhæfa 

aðgerðir gegn stórum heilsufarslegum áhættum eins og 

smitsjúkdómum. Samvinna þessi milli heilbrigðisstofnanna 

aðildarlandanna er orðinn mikilvægur þáttur í samstarfi aðildarlanda 

ESB (Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins, 2007c).  

Fyrir inngöngu Íslands í EES voru neytendamál frekar afskiptinn 

málaflokkur og lítið var lögfest á Íslandi um málefni neytenda en eftir 

inngöngu í EES hefur neytendavernd og umbætur á sviði 

neytendaréttar fleygt fram (Utanríkisráðuneytið, 2007a). Íslensku 

neytendasamtökin eru aðilar að Evrópsku neytendasamtökunum 

(BEUC) en í þeim eru aðilar frá öllum aðildarríkjum EES. Samtökin 

eiga víðtækt samráð við framkvæmdastjórn ESB um aðgerðir í 

neytendamálum og hefur mikill hluti löggjafar Evrópusambandsins um 

neytendavernd verið tekinn upp í íslenskri löggjöf með samningnum 

um EES (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 2007a).  

Heildarstefnumótun í heilbrigðismálum átti af ýmsum ástæðum erfitt 

uppdráttar hér á landi fram að tíunda áratugnum, hvort sem um ræðir 

heildaráætlanir til lengri tíma sem og áætlanir sem snúa að einstökum 

þáttum heilbrigðisþjónustunnar (Heilbrigðis og tryggingarmála-
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ráðuneytið, 2001). Heilbrigðismálastefna ESB er grundvölluð á löggjöf 

og reglusetningu og á hinu mikla samstarfi í gegnum heilbrigðis- og 

vísindaáætlanir. Hvort tveggja varðar EES- samninginn þar sem 

tilskipanir á þessu sviði hafa verið felldar inn í samninginn. EES-

samningurinn tryggir Íslandi aðgang að verkefnum sem falla utan við 

hið hefðbundna fjórfrelsi og er heilbrigðisáætlunin dæmi um það 

(Sendiráð Íslands í Brussel, 2007b). Íslendingar verið aðilar að 

áætluninni síðan árið 2000 í gegnum EES-samninginn og hefur 

áætlunin styrkt fjölda íslenskra verkefna og veitt ómetanleg tækifæri til 

alþjóðlegs samstarfs. Samkvæmt Eiríki Bergmann (2003, bls. 123) þá 

hefur það samstarf verið farsælt og yfirleitt ef ekki alltaf skilað meiri 

fjármunum til baka heldur en upphaflega var lagt til, að ógleymdum 

þeim þekkingarauð sem slíkt samstarf felur í sér milli ríkja.  

Megingallinn við EES-samninginn eru þó þær takmarkanir sem hann 

setur Íslandi, en landið er áhrifalaust þegar kemur að stefnumótun og 

þróun samstarfsverkefna á meðan landið er ekki aðildarland ESB. 

Þegar kemur að sköpun löggjafar verður Ísland að sætta sig við þau 

pólitísku og faglegu markmið sem Framkvæmdarstjórnin setur hverju 

sinni í samráði við aðildarríkin og Evrópuþingið en ekki hefur verið 

tekið tillit til markmiða eða sérstöðu Íslands við gerð slíkrar löggjafar 

(Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 123). Einnig verður þjóðin að sætta sig 

við að taka upp þá löggjöf sem ESB gefur út en forsætisráðuneytið 

(2007) hefur bent á verulega annmarka á því að meginreglum íslensks 

stjórnskipunarrétts væri fylgt við að leiða EES-reglur í íslenskan rétt. 

Aðalbreytingin í þessum málaflokk við aðild yrði aukinn réttur Íslands 

við ákvarðanir á þessu sviði. 

5.1.2.  Atvinnu- og félagsmál 

Allt frá stofnun ESB hafa réttindi tengd atvinnulífinu haft forgang í 

uppbyggingu sameiginlegrar félagsmálastefnu og aðgerðir til að draga 

úr atvinnuleysi og félagslegum afleiðingum þess eru ofarlega á baugi í 

starfsemi ESB. Félagsmálasáttmálinn markaði tímamót í félagsmála- 

og vinnumarkaðslöggjöf í Evrópusambandinu og varð hluti af grunn 

löggjöf ESB þegar Amsterdam-sáttmálinn var bókaður 1999. 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

   29 

Sáttmálinn leggur áherslu á eftirtalin atriði: heilsu og öryggi á 

vinnustað, vinnuskilyrði starfsfólks, rétt starfsfólks til upplýsinga og 

samráðs og síðast en ekki síst til jafnréttis kynjanna á vinnumarkaði. 

Þegar kemur að löggjöf nýrra reglna er varða réttindi og skyldur 

borgara annarra ríkja sem vilja búa og starfa innan Evrópusambandsins 

þarf samþykki allra aðildarlandanna. Aðildarríkin geta þó einnig beitt 

neitunarvaldi í þessum málaflokkum. Sáttmálinn gerir ráð fyrir að 

aðildarlöndin sjái þó um nokkra málaflokka sjálf og má þar nefna 

launamál, félagafrelsi og verkfallsrétt (Fastanefnd framkvæmdastjórnar 

ESB, 2007c).  

Með stofnun Félagsmálasjóðs Evrópu var fyrsta skrefið tekið í 

baráttunni gegn atvinnuleysi og markaði stofnun hans tímamót í 

félagsmálastefnu ESB. Sjóðurinn kostar ýmislega endurmenntun, 

þjálfun og námskeiðshald innan ESB. Eins hefur ESB hrundið í 

framkvæmd fjölda verkefna til að auka jafnrétti kynjanna og til að 

útrýma mismunun á grundvelli kynþáttar (Framkvæmdarstjórn 

Evrópusambandsins, 2007f; Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 

2007c). 

Undir Framkvæmdarstjórn ESB starfar stjórnarskrifstofa fyrir atvinnu- 

og félagsmál, sem stuðlar að nútímalegu en jafnframt stöðugu 

félagslegu módeli fyrir Evrópu með að markmiði að bæta það einstaka 

samfélag sem ríkir í Evrópu. Stjórnarskrifstofan skipar lykilhlutverki 

þegar kemur að því að stuðla að samvinnu milli hagfræði, félags- og 

atvinnumálastefnu aðildarríkjanna. Áhersla er lögð á mikilvægi þess að 

gera Evrópu að samkeppnishæfu og kraftmiklu samfélagi sem byggt er 

á þekkingar- og hagfræðilegum grunni sem skapað getur vöxt með betri 

og fleiri störfum (Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins, 2007f).  

Aðildarríki Evrópusambandsins ákveða sjálf hvernig velferðarmálum 

er háttað og hversu miklum fjármunum þau verja í þennan málaflokk 

(Evrópusamtökin, 2007c). Evrópusambandsríkin vinna ötul að því að 

bæta velferðarkerfi sín og hefur Framkvæmdarstjórnin sett á laggirnar 

rannsóknarhópa sem birta árlega skýrslu um samfélagslegar aðstæður 

og lífsgæði aðildarlandanna. Skýrslan veitir heildrænt yfirlit yfir 

evrópsku þjóðirnar í samhengi við þá þróun félagslegrar stefnu sem 
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þær tileinka sér og inniheldur hún einnig greiningar og rannsóknir á 

lýðfræðilegum aðstæðum landanna og félaglegrar þróunar hvers 

samfélags (Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins, 2007g). Í 

kjölfarið er gefið yfirlit yfir aðgerðir sem grípa má til þess að bæta úr 

ástandinu og má nefna að til að draga úr fátækt og ójöfnuði telja þeir til 

að mynda að félagslega kerfið geti gengið langt í að jafna ójöfnuð og 

fátækt með góðu bótakerfi (Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins, 

2007h). Það er því virk stefna í Evrópu að vinna að þessum málefnum 

markbundið sem og að rannsaka ýmsa þætti þessu tengdu og hefur ESB 

leitt marga löggjöf á þessu sviði.  

Samstarf Evrópusamtaka launafólks við atvinnurekendur innan ESB 

hefur haft mikla kosti með sér en frá undirritun Félagssáttmálans hefur 

framkvæmdarstjórn ýtt undir slíkt samstarf enda er henni skylt að leita 

álits hjá aðilum vinnumarkaðarins þegar vinna að nýjum löggjöfum á 

þessu sviði stendur yfir. Þrjú stór samtök standa aðallega fyrir þeirri 

samvinnu; ETUC (European Trade Union Confederation), þar sem 

Alþýðusamband Íslands (ASÍ) og Bandalag starfsmanna ríkis og bæja 

(BSRB) er meðlimir, CEEP (European Centre of Enterprises with 

Public Participation), þar sem Samband sveitarfélaga er þátttakandi og 

UNICE (Union of Industrial and Employers Confederations of 

Europe), sem Vinnuveitendasamband Íslands (VSÍ) og Samtök 

iðnaðarins eru aðilar að. (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 2007c; 

Alþýðusamband Íslands, 2007b; Samtök atvinnulífsins, 2007a; 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, 2007). 

Nú þegar hefur Ísland hagnast á starfi ESB en eftir samvinnu aðila 

vinnumarkaðarins á vettvangi Evrópusambandsins hafa tveir 

þýðingarmiklir lagabálkar verið samþykktir hér á landi í gegnum EES-

samninginn, önnur sem lítur að rétti til foreldraorlofs og hin sem lítur 

að fólk í hlutastörfum njóti sömu réttinda og fólk í fullum störfum 

(Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 2007c).  

Með aðild að EES-samningnum varð Ísland hluti af vinnumarkaði 

ESB. Eins og með önnur málefni veitir EES-samningurinn Íslendingum 

aðgang að verkefnum og samstarfsáætlunum á sviði félags- og 

vinnumála og hefur Ísland skuldbundið sig til að taka upp löggjöf ESB 
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er varðar frjálsa för launþega, gagnkvæma viðurkenningu prófskírteina, 

reglur um almannatryggingar, ákvæði um vinnuvernd og vinnulög, sem 

og að jafna stöðu og rétt kynjanna á vinnumarkaði. EES-samningurinn 

felur hins vegar ekki í sér að fyrirmæli um lögleiðingu löggjafar eða 

fyrirmæla ESB á sviði félagsmála umfram það sem tengist fjórfrelsinu 

(Sendiráð Íslands í Brussel, 2007a).  

Vinnutími Íslendinga hefur yfirleitt talist mikill en vinnuvikan telur 42 

stundir hér á landi. Þrátt fyrir það var meðalfjöldi vinnustunda hjá þeim 

sem voru í fullu starfi 47,3 klst. á fyrsta ársfjórðungi 2007 samkvæmt 

könnun Hagstofu Íslands (2007a). Þetta telst hátt miðað við 

nágrannaþjóðir Íslands en vinnuvikan telur 40 stundir í Svíþjóð, 38 

stundir í Hollandi og 37 stundir í Danmörku (Sendiráð Íslands í 

Kaupmannahöfn, 2007). Í tölum OECD (2006b) kemur fram að þegar 

skoðaðir eru allir aldurshópar hafa Íslendingar langmesta 

atvinnuþátttöku í samanburði við önnur OECD ríki, eða 86,7%. 

Skýringar á þessu má meðal annars rekja til þess að hér á landi er 

atvinnuþátttaka námsmanna og kvenna há og þjóðin er hlutfallslega 

yngri en aðrar þjóðir og því hlutfallslega færri eftirlaunaþegar. 

Landsmenn sameina því hvort tveggja langa vinnuviku og mikla 

atvinnuþátttöku. Þrátt fyrir að þjóðin vinni meira en aðrar OECD þjóðir 

er ekki hægt að segja að það jafngildi mestri landsframleiðslu. Þvert á 

móti gefa tölur um landsframleiðni OECD ríkjanna fyrir hverja 

vinnustund fyrir árið 2005 til kynna að Ísland skipar sér langt fyrir 

neðan þær þjóðir sem við viljum miða okkur við. Þetta sést greinilega á 

mynd í viðauka 1. Þar sést að Lúxemborg fer fremst í flokki með bestu 

framleiðni á hverja vinnustund en evrusvæðið er í 12. sæti. Ísland situr 

í 24. sæti af 36.  

Margir hafa komið með vangaveltur um að auka megi þá framleiðni á 

vinnustund sem á sér stað á Íslandi með því að stytta vinnutímann. 

Þannig mætti samræma betur íslenskt fjölskyldulíf og atvinnuþátttöku 

þjóðarinnar og bjóða vinnandi fólki sömu heildartekjur fyrir styttri 

vinnutíma þar sem meiru er afkastað á hverri stundu (Stefán Ólafsson, 

2006). Það er vert að kafa dýpra í þessi mál og rannsaka þau nánar. 

Tölfræðin talar sínu máli, Evrópusambandsþjóðirnar skila töluvert 
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meiri framleiðni á hverja vinnustund miðað við Ísland þrátt fyrir styttri 

vinnuviku.  

Vinnumarkaðurinn á Íslandi er mjög þaninn um þessar mundir og hefur 

aukinn hagvöxtur samfélagsins leitt til minna atvinnuleysis. Tölur um 

atvinnuleysi á Íslandi sýna þetta en samkvæmt Hagstofu Íslands 

(2007c) var atvinnuleysi einungis 2% á fyrsta ársfjórðungi 2007.  

Til að lýsa sambandi atvinnuleysis og verðbólgu er notuð Phillips 

kúrfa. Hún sýnir fram á að neikvætt samband ríkir milli verðbólgu og 

atvinnuleysis eða að með aukinni verðbólgu minnki atvinnuleysi, en 

það er einmitt sú staða sem ríkir hér á landi um þessar mundir. Þetta er 

þó ekki álitleg þróun til lengri tíma því þessi staða veldur því að 

framboð á vinnuafli verður minna en eftirspurnin sem leiðir svo til 

hærri launa. Þetta orsakar að fyrirtæki hækka verð vegna aukins 

launakostnaðar sem skilar sér í enn hærri verðbólgu og heimtingu á enn 

hærri launum. Kúrfan hefur verið þróuð til að passa betur við 

raunverulegt efnahagsástand þjóða en samkvæmt henni getur þessi 

staða ekki haldist til lengdar og á endanum leiðir þessi atburðarás af sér 

aukið atvinnuleysi með tilheyrandi lækkun á verðbólgu þegar 

hagvöxtur dregur segl sín saman (Begg, D., Fischer, S. og Dornbusch 

R., 2003, bls. 371-372).  

Til að stjórna verðbólgu á tímum hagvaxtar má nýta erlent vinnuafl til 

lækkunar þenslu en samkvæmt greiningardeild Kaupþings (2007b) er 

erfitt að viðhalda vexti án þess að verðbólga láti á sér kræla og 

algerlega ómögulegt án innflutnings erlends vinnuafls. Reynsla annarra 

þjóða sýnir að aðilar frá nýjum aðildarríkjum ESB séu mjög virkir á 

vinnumarkaði og séu líklegri til að skila meira í ríkisjóðs en þeir fá til 

baka enda flestir á vinnufærum aldri. Þannig sýnir reynsla Bretlands og 

Írlands okkur að framleiðsla og atvinna í þessum löndum hefur aukist 

samhliða innflæði erlends vinnuafls og ekki hefur dregið úr 

atvinnuþátttöku innlendra aðila og ekki hefur atvinnuleysi heldur 

aukist. Með atvinnuþátttöku erlends vinnuafls hefur framleiðslugeta 

hagkerfisins hér á landi vaxið samfara vexti vinnuaflsins og hafa ein 

mikilvægustu áhrif þessarar þróunar verið þau að þenslu hefur verið 

breytt í hagvöxt. Innflutningur fólks hefur þar af leiðandi haldið aftur 
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af þenslu og verðbólgu sem nemur um 1-1,5% sem hlýtur að teljast 

töluverður ábati fyrir íslenskan almenning (Greiningardeild Kaupþings, 

2007b; Þorvaldur Gylfason, 2007, Morgunblaðið, 2007c). Þrátt fyrir 

jákvæða þróun fyrir hagkerfið er einnig hægt að hafa áhyggjur af því 

að þessi innflutningur vinnuafls skapi atvinnuleysi, minnki 

atvinnuþátttöku eða lækki laun meðal heimafólks. Slíkt er samtengt 

atvinnumarkaðnum og fer m.a. eftir launum í þeim störfum sem eru í 

boði, minni eða breyttri atvinnuþátttöku heimamanna, atvinnuleysi, 

samkeppni um þau störf sem í boði eru og svo aukinni framleiðslu. 

Skortur hefur verið á fólki í störf sem ekki er krafist mikillar menntunar 

og landsmenn sækja ekki í s.s. umönnun, þjónustu, verslun og störf í 

iðnaði, og eru þetta einmitt störfin sem erlenda vinnuaflið hefur verið 

að manna. Það er staðreynd að erlent vinnuafl er líklegra til að sækja 

um láglaunastörf sem heimamenn hafa ekki áhuga á. Hvað laun varðar 

hækkuðu þau að meðaltali um 17% frá upphafi ársins 2005 til loka 

ársins 2006 og sú starfsstétt sem hækkaði mest var verkafólk, um 19%, 

en erlendir starfsmenn eru fjölmennastir í þeirri starfsstétt. Laun í 

byggingariðnaði, en í þeirri atvinnugrein eru erlendir starfsmenn 

fjölmennastir, hækkuðu um 17%, eða um það sama og meðaltal allra 

(Samtök atvinnulífsins, 2007b). Samkvæmt Greiningardeild Kaupþings 

(2007b) kemur þó á óvart að launahækkanir hafi ekki farið á meira flug 

en það má líklega rekja til innflæðis erlends vinnuafls sem jafnframt 

hélt verðbólgu í skefjum. 

Á árunum 2004-2006 voru launahækkanir þrefalt meiri á Íslandi að 

meðaltali í öðrum aðildarríkjum OECD og því staðhæfingar um að 

erlendir starfsmenn hafi leitt til lækkunar launa eiga þá ekki við rök að 

styðjast (Samtök atvinnulífsins, 2007b). Engar vísbendingar eru um 

aukið atvinnuleysi, samdrátt í atvinnuþátttöku innlendra aðila, samdrátt 

í vexti launa né að lausum störfum hafi fækkað í tengslum við þetta 

mikla innflæði (Greiningardeild Kaupþings, 2007b). Það er því óþarft 

að hafa áhyggjur til lengri tíma hvað varðar niðursveiflu launa hjá 

iðnaðarmönnum eða verkamönnum vegna aukinnar samkeppni. 

Aftur myndi megin ávinningur Íslands af inngöngu í ESB hvað þennan 

málaflokk varðar vera réttur til stefnumótunar og áætlana og lagagerðar 
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og þannig mætti tryggja að málefni sem snerta Ísland yrðu sérstaklega 

skoðuð. Án EES-samningsins er ólíklegt að staða okkar í 

atvinnumálum væru sú sem hún er í dag.  

5.1.3.  Rannsóknir, vísindastarf og menntamál 

Aðildarríki ESB bera sjálf ábyrgð á eigin stefnumótun í vísinda- og 

menntamálum en ESB er grundvöllur fyrir öflugt samstarf á þeim 

sviðum. ESB heldur úti stjórnarskrifstofu mennta- og menningarmála, 

stjórnarskrifstofu rannsóknarmála sem og rannsóknarráði (ERC) sem 

stofnað var í sambandi við 7. rannsóknaráætlun ESB. 

Samstarfsáætlanir ESB bera vott um miklar og metnaðarfullar áætlanir 

í mennta- og rannsóknarmálum með það að markmiði að efla Evrópu. 

Sem dæmi um metnað ESB í rannsóknarmálum hefur fjárframlag til 7. 

rannsóknaráætlunar aukist frá 17,2 billjónir Evra til 53,2 billjónir evra, 

sem deilist niður á sjö ára tímabil (Framkvæmdarstjórn 

Evrópusambandsins, 2007i). 

Menntaáætlun ESB til ársins 2013 tók einnig gildi í upphafi árs 2007. 

Áætlunin sameinar stuðning Evrópusambandsins við menntun á öllum 

stigum, frá leikskóla, háskóla og fullorðinsfræðslu. Markmið 

Evrópusambandsins er að stuðla að því að efla samvinnu og 

mannaskipti milli mennta- og starfsþjálfunarkerfa, skapa víðtækan 

þekkingargrundvöll og þekkingarauð samfélagsins og verða eitt helsta 

þekkingarsamfélag heims (Landskrifstofa menntaáætlunar ESB, 2007).  

Á Íslandi opnuðust vegir til þessara samstarfsáætlana með EES 

samningunum en allt í allt gefst Íslendingum kostur á að taka þátt í hátt 

í fjórða tug samstarfsáætlana. Þetta samstarf hefur nú þegar skilað 

árangri á Íslandi, velta í rannsóknum og þróun hefur aukist sem og 

samstarf íslenskra vísindastofnanna og fyrirtækja við stofnanir og 

fyrirtæki í Evrópu (Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 118). Sem dæmi um 

samstarfsáætlanir sem Ísland hefur aðgang að má nefna Leonardo da 

Vinci-áætlunina sem nær til starfsnáms, grunnnáms, framhaldsnáms og 

símenntunar. Áætlunin styður tilraunaverkefni, starfsþjálfun og 

nemenda- og starfsmannaskipti í samvinnu við stofnanir, háskóla og 

fyrirtæki í aðildarríkjum EES. Sókrates-áætluninni er ætlað að auka 
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evrópsk áhrif með skírskotun í almenna menntun en í gengum hana 

geta háskólanemar t.d. tekið þátt í Erasmus-stúdentaskiptum og grunn- 

og framhaldsskólanemar geta tekið þátt í ýmiss konar samstarfi milli 

skóla, á sviði Comenius. Kennarar á öllum stigum eiga einnig ýmissa 

kosta völ samkvæmt Sókrates-áætluninni. Ungt fólk í Evrópu (UFE) er 

æskulýðsáætlun Evrópusambandsins fyrir ungt fólk á aldrinum 15 – 25 

ára, þar sem æskulýðssamtök og stofnanir vinna að samevrópskum 

verkefnum. Með þátttöku í áætluninni gefst ungu fólki tækifæri á að 

taka þátt í fjölbreyttum verkefnum sem hafa menntunarlegt gildi 

(Eiríkur Bergmann, 2003, bls. 121-122; Landsskrifstofa 

menntaáætlunar ESB, 2007). 

Norðurlöndin eru þó þau lönd sem fjárfesta einna mest í rannsóknum 

og þróunarverkefnum miðað við aðrar vestrænar þjóðir. Samkvæmt 

tölum frá Norrænu tölfræðiárbókinni 2006 (2007) beindu evrulöndin 

(Euro-12) 1.9% af landsframleiðslu sinni til rannsóknarverkefna en á 

sama tíma eyddi Danmörk 2.6% í sama málaflokk, Ísland eyddi 3.0 %, 

Finnland 3.5%, Svíþjóð 3.7% og Noregur einungis 1.6%. Íslendingar 

virðist því ekki vera illa staddir hvað rannsóknir varðar í samanburði 

við vestrænar þjóðir en samkvæmt forstöðumanni Rannís hefur 

íslenska vísindasamfélagið tekið stökkum undanfarin ár og rekur hann 

þá staðreynd til betri aðgangs vísindamanna að fjármagni. Með EES-

samningnum opnuðust leiðir fyrir þjóðina í sjóði Evrópusambandsins 

hvað ákveðin verkefni varðar og nemar sem sóst hafa í æðri menntun 

erlendis hafa skilað sér heim með góð tengsl við erlendar stofnanir sem 

skilar sér einnig í meira fjármagni (Þröstur Haraldsson, 2004, bls. 577-

578).  

Þrátt fyrir að íslenska ríkið greiði framlög í sjóði Evrópusambandsins 

fær þjóðin mun meira til baka til atvinnulífsins og vísindamanna og 

skapar um leið virðisauka sem aftur rennur til ríkisins (Þröstur 

Haraldsson, 2004, bls. 578). Ekki er víst að aðild að ESB muni koma til 

að breyta miklu fyrir íslensk heimili frekar en nú er í þessum 

málaflokki. EES-samningurinn hefur veitt landinu mikinn aðgang að 

starfi ESB og nú þegar veitt þjóðinni mikil tækifæri í aukinni menntun 

erlendis og samstarfi við evrópskar mennta og rannsóknarstofnanir. 
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Eiríkur Bergmann (2003, bls. 123) bendir á að þrátt fyrir að við höfum 

aðgang að þessum áætlunum í gegnum EES-samninginn býður 

núverandi fyrirkomulag uppá afgerandi aðstöðumun aðildarríkjanna 

sjálfra og tengdra ríkja eins og Íslands sem taka þátt án aðildar í ESB. 

Megingallinn er sá hinn sami og hefur verið nefndur við önnur 

viðfangsefni, þ.e. áhrifaleysi Íslands þegar kemur að stefnumótun, 

uppbyggingu og þróun samstarfsáætlana. 

5.2.  Matvælaverð 

Matvælaverð á Íslandi er hátt. Ýmis hagsmunasamtök s.s. 

Neytendasamtökin og Alþýðusamband Íslands hafa bent á mikinn 

verðmun matvæla hér á Íslandi og Evrópulöndunum. Ef matarkarfan er 

rannsökuð nánar sést að það voru þrír vöruflokkar sem vógu þyngst í 

matarkörfu Íslendinga 2003; mjólkurvörur og egg, kjötvara og 

kornmeti. Meira en helmingur af matarútgjöldum heimilanna fara í 

þessa þrjá flokka. Hlutfall matarútgjalda í heildarneyslu Íslendinga 

hefur þó farið lækkandi og mældist um 13,5% árið 2004. Þegar 

matarverð er skoðað í samhengi við önnur lönd hafa gengissveiflur haft 

nokkur áhrif á niðurstöðuna en frá 1999 hafa verið miklar 

gengissveiflur á krónunni. Vegna þessa getur niðurstaða milli ára verið 

nokkuð breytileg en árið 2001 var matarverð á Íslandi að meðaltali um 

50% hærra en í aðildarríkjum ESB. Í könnuninni munaði mest um 

flokka eins og brauð, grænmeti, kornvörur, gosdrykki og kjötmeti 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004, bls. 7). 

Helsta ástæða mikils verðmunar á þessum þrem meginflokkum er sá að 

innflutningur á slíkum vörum er heftur í einhverjum vöruflokkum til 

Íslands. Sumar vörur sem eru að mestu tollfrjálsar og bera ekki háa 

skatta eða gjöld eru tugi prósenta dýrari á Íslandi en í ESB löndum. Þar 

er aðallega um að ræða um brauð og kornmeti. Smár markaður og 

slæmt geymsluþol vörunnar hefur einnig eitthvað með þennan verðmun 

að gera. Framleiðendur horfa til kaupmáttar almennings og því eru 

margar vörur verðlagðar hærra beint frá framleiðendum til landsins.  
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Virðisaukaskattur hefur áhrif á verðlagningu matarvöru en flestar 

matvörur báru 14% virðisaukaskatt en eftir breytingu 1. mars 2007 bera 

þær 7% virðisaukaskatt. Það eru einnig vöruflokkar innan matvöru sem 

voru í 24,5% virðisaukaskattsþrepi og lækkuðu í 7%. Vörugjöld voru 

lögð niður á matvælum. Þrátt fyrir þetta framlag ríkisstjórnarinnar til 

lækkunar matvælaverðs á Íslandi hafa verið brögð af hendi innflytjenda 

að hækka verð til verslunar á móti þessum lækkunum ríkisstjórnarinnar 

og því spurning hvort skattalækkanir ríkisstjórnarinnar hafi skilað sér 

til neytanda. Verðlækkun virðist þó hafa skilað sér í 

lágvöruverðskeðjum (Einar P. Sigurvaldason, 2007; Alþýðusamband 

Íslands, 2007a). 

5.2.1.  Hver er verðmunurinn 

Margar verðkannanir og skýrslur um verðmun á matvælum í Evrópu og 

á Íslandi hafa verið gerðar undanfarin ár. Allar eiga þær það 

sameiginlegt að sýna fram á gríðarlegan mismun á matvælaverði milli 

Íslands og Evrópulandanna, Íslandi í óhag. Mestur er munurinn milli 

Íslands og landa Suður-Evrópu en minnst á milli Norðurlandanna og 

Íslands. Sem dæmi má nefna að könnun fréttaritara Ríkisútvarpsins í 

janúar síðastliðnum sýndi fram á 170% mismun milli sömu vörukörfu á 

Spáni og Íslandi.  

 
MYND 6. VERÐKÖNNUN RÚV, JANÚAR 2007. 

Mynd 6 lýsir verðkönnun fréttaritara Ríkisútvarpsins í janúar 2007 sem 

gerð var í fimm löndum auk Íslands. Matarkarfan var samsett úr 
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grunnvörum, þ.e. mjólk, smjör, brauðosti, kjúklingabringum og 

nautahakki. Niðurstaða könnunarinnar var skýr, verðmunur milli 

Íslands og þáttökuríkjanna var sláandi (Ríkisútvarpið, 2007). 

Samkvæmt rannsókn norsku hagstofunnar á matvælaverði 

Norðurlandanna, sem spannaði tímabilið 1994 til 2000, kom í ljós að 

matvælaverð snarhækkaði á tímabilinu í Noregi og á Íslandi meðan það 

lækkaði í Svíþjóð og Finnlandi. Finnland og Svíþjóð gengu í ESB árið 

1995 og er það meginorsök þess að matarverð breyttist til hins betra á 

sama tíma og það hækkaði á Íslandi og Noregi. Sama rannsókn sýndi 

að matvælaverð á Íslandi væri frá 54-69% hærra en meðaltal hvers 

matvælaflokks fyrir sig í löndum Evrópusambandsins. Í könnun sem 

tölfræðistofnun Evrópusambandsins (Eurostat) gerði árið 2001 kom í 

ljós að matvörukarfa sem fékk meðaltalsgildið 100 í ESB löndum fékk 

gildið 154 á Íslandi, þ.e. matvörukarfan var 54% dýrari á Íslandi en að 

meðaltali í ESB löndum og staðfesti það niðurstöðu norsku 

rannsóknarinnar. Reiknað var út að við inngöngu Noregs í ESB ætti 

matarkarfan þar að lækka um 30% en þar sem verðlag er mjög svipað í 

Noregi á Íslandi þá mætti ætla að mjög áþekk áhrif yrðu hér á landi við 

inngöngu í ESB. Ef af aðild yrði þá myndi þetta þýða sparnað fyrir 

fjögurra manna fjölskyldu upp á 250 þúsund krónur árlega 

(Evrópusamtökin, 2007d).  

Í skýrslu matvælaverðsnefndar sem forsætisráðuneytið skipaði í janúar 

2006 kemur einnig fram sú staðreynd að matvara á Íslandi er dýrari en 

á nokkru öðru byggðu bóli í Evrópu ef undanskilinn er Noregur. Lítið 

er farið í verðkannanir í skýrslunni en þess heldur stuðst við niðurstöðu 

Eurostat könnunarinnar frá árinu 2001. Þeim mun meira var farið í 

ástæður þess verðlags sem Íslendingar búa við. Niðurstaða skýrslunnar 

er í stuttu máli sú að skatthlutfalli matvæla væri um að kenna, þá 

sérstaklega vegna þess kínamúrs sem Ísland hefur búið sér til í formi 

innflutningsverndar íslenskra landbúnaðarvara (Hallgrímur Snorrason, 

2006). 

Eftir útkomu skýrslu matvælaverðsnefndar ákvað ríkisstjórn að lækka 

virðisaukaskatt og fella niður vörugjöld af innlendum og innfluttum 

matvælum frá 1. mars 2007. Tollar voru einnig lækkaðir að einhverju 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

   39 

marki. Sagt var í fréttum frá forsætisráðuneytinu 9. október 2006 að 

gert væri ráð fyrir að þessar aðgerðir leiddu til 16% lækkunar matvöru 

á Íslandi sem og að matvara ætti eftir breytingu að vera á sambærilegu 

verði í Norðurlöndunum. Teljast verður mjög ólíklegt að þetta náist, 

jafnvel áður en til lækkunarinnar varð þá reiknaði Hagstofan 

væntanlegan ávinning af lækkunum og var niðurstaðan 7,4% lækkun 

vegna lækkunar á virðisaukaskatti og svo til viðbótar 1,3% vegna 

niðurfellingar á vörugjöldum, alls 8,7% (Vísir, 2007). 

Á Íslandi hefur verið ríkur stuðningur við landbúnað en hann hefur 

verið með því hæsta sem gerist í iðnvæddum ríkjum þrátt fyrir að hann 

hafi lækkað hlutfallslega til muna undanfarin ár (Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands, 2004, bls. 9). Meginmunur á matarreikning neytenda í 

ESB og á Íslandi er að finna í landbúnaðarvörum. OECD hefur bent á 

að æskilegt sé að draga úr stuðning til landbúnaðar sem í leiðinni 

myndi bæta aðstæður í íslensku hagkerfi, þetta séu miklar byrðar á 

neytendur sem og skattgreiðendur í heild sinni. OECD metur stuðning 

við landbúnað árið 2004 á Íslandi til 12,7 milljarða króna 

(Morgunblaðið, 2007b). Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2007, bls. 

47-49) hefur bent á það að með að aflétta innflutningshömlum á 

landbúnaðarvörur má gera ráð fyrir að matarreikningur landsmanna 

myndi lækka um 5-10%. Í raun er stefna íslenskra stjórnvalda 

verndarstefna á innlenda framleiðslu. Rökin sem styðja verndarstefnu 

eru einkum frá framleiðendum innanlands sem segja að gæta þurfi að 

hagsmunum vinnandi fólks í viðkomandi stéttum. Þessi rök standa þó 

ekki óhögguð því vinnuaflið færist yfir í þær greinar þar sem 

hlutfallslegir yfirburðir ríkja í hverju samfélagi fyrir sig. Ætla má að 

það sé goðsögn að íslensk framleiðsla sé ekki samkeppnisfær á 

erlendum markaði, því það eru ekki algerir yfirburðir sem ráða 

hagkvæmni verslunar, heldur eru það hlutfallslegir yfirburðir. 

Hlutfallslegir yfirburðir ráða því hvort þjóð verði inn- eða útflytjandi, 

þær vörur sem hún kýs að flytja út er sú vara sem hún hefur 

hlutfallslega yfirburði í. Augljósasta dæmið fyrir Ísland er útflutningur 

sjávarfangs. Þjóðhagslega hagkvæmt er að eiga viðskipti við aðrar 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

   40 

þjóðir sem hafa hlutfallslega yfirburði á þeim sviðum sem Ísland nær 

ekki hagkvæmni í (Ágúst Einarsson, 2005, bls. 103). 

Stærsta hagsmunamál íslenskra neytenda, ef frátalin er almenn 

vaxtalækkun, er lækkun matvælaverðs. Ef Ísland gengi í ESB ásamt 

upptöku evrunnar myndi verðsamanburður við Evrópulönd einfaldast 

til muna fyrir neytendur. Leiða má líkur að því að með aðild að ESB og 

upptöku evru myndi matvælaverð á Íslandi lækka til muna. 

5.3.  Vaxta- og peningamál 

Þriðji þátturinn sem skoðaður verður er vaxta- og peningamál. Hér 

verður borið saman vaxtastig evruþjóðanna og Íslands. Þessi kafli 

tengist því beint aðild að Efnahags- og myntbandalagi Evrópu (EMU) 

en ef Íslendingar gengu inn í EMU yrði lögeyrir landsins evra og 

peningamálum yrði stjórnað af Seðlabanka Evrópu (ECB). Nefna 

verður að við Íslendingar hefðum aðgang og áhrif í Seðlabanka Evrópu 

ef við gengum í EMU.  

Vaxtakostnaður er mikilvægasta breytan þegar kemur að kostum 

inngöngu í ESB en eftir því sem best verður séð er talið að upptaka 

evru muni koma til með að lækka vexti hér á landi. Sú trú byggist fyrst 

og fremst á því að vextir nú eru lægri á evrusvæðinu en á Íslandi 

(Ragnar Árnason, 2003). Leitast verður að leggja mat á það hve líklegt 

sé að vaxtalækkun muni eiga sér stað í kjölfar upptöku evru á Íslandi 

og hver ávinningur neytanda yrði. 

5.3.1.  Vaxtamunur 

Raunvaxtamunur á íslenska peningamarkaðinum miðað við þann 

evrópska og bandaríska hefur verið mikill undanfarin 10-15 ár og ekki 

breytir hvort horft er til skammtímavaxta eða langtímavaxta, 

raunvaxtamunurinn er nálægt 2,5% yfir þetta tímabil. Til að lýsa betur 

vaxtamun á evrusvæðinu og á Íslandi er sett fram mynd 7 (OECD, 

2006a).  
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MYND 7. VAXTATAFLA, 10 ÁRA RÍKISSKULDABRÉF. 

Ef horft er á tímabilið eftir 2000 er munurinn meiri, engu máli skiptir 

hvort horft er til skammtíma- eða langtímavaxta (Ragnar Árnason, 

2003). Ástæða vaxtamunar milli markaða er vaxtaálag. Margar ástæður 

geta valdið vaxtaálagi s.s. framboð og eftirspurn lánsfjár. Ýmsar 

kenningar hafa komið fram um ástæður vaxtamunar milli íslenska 

markaðarins og þess erlenda og hefur Ragnar Árnason (2003) sett fram 

eftirfarandi fimm meginflokka um margþættingu vaxtaálags. 

1. Seljanleikaálag 

Seljanleikaálag hefur áhrif á framboð lánsfjár. Það er álag, sem 

lánveitandinn bætir við þá grunnvexti, sem hann að öðru óbreyttu 

krefst. 

2. Áhættuálag 

Áhættuálag endurspeglar hættuna á því að endurgreiðsla lánsins reynist 

önnur en til var ætlast. Þessi áhætta lýtur annars vegar að 

lánveitandanum sem á það á hættu að fá ekki endurgreitt að fullu og 

hins vegar að lántakandanum, sem á það á hættu að endurgreiða meira, 

en hann ætlaði. Áhættuálag stafar m.a. af gengisáhættu, 

verðbólguáhættu, gjaldþrotaáhættu, innheimtuáhættu, sértækri og 

almennri áhættu.  

3. Fjarlægðarálag 

Fjarlægð (landfræðileg, félagsleg og tæknileg) frá landi lánveitanda 

getur sömuleiðis leitt til vaxtaálags.  

4. Misvægisálag 
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Fyrrgreindir álagsþættir eru í eðli sínu jafnvægisástand og því 

langvarandi, að auki er iðulega um að ræða tímabundið vaxtaálag sem á 

sér stað á aðlögunarferli hagrænna ferla. Þetta er kallað misvægisálag 

og lítur fremur að stöðu jafnvægisvaxta en eiginlegs álags á þessa 

vexti.  

5. Skattaálag 

Mismunandi skattlagning fjármagnstekna á milli landa getur valdið 

vaxtamun. Eins og með misvægisálagið lítur skattaálag fremur að stöðu 

jafnvægisvaxta í viðkomandi löndum frekar en álags á þessa vexti 

þegar um milliríkjaviðskipti er að ræða. 

Skoðum ofangreinda álagsþætti frekar og greinum þá m.t.t. hvað myndi 

breytast við inngöngu í ESB. Áhættuálag er sá þáttur sem myndi breyta 

hvað mestu við inngöngu. Gengisáhætta myndi lækka til muna en 

gagnvart evru myndi hún hverfa, áhætta gagnvart öðrum myntum 

myndi minnka verulega til lengri tíma litið en ekki hverfa. 

Verðbólguáhætta myndi minnka vegna þess að með sameiginlegum 

lögeyri gæti verðlagsþróun á Íslandi ekki skeikað miklu frá þeirri 

Evrópsku. Skammtímabreytingar gætu verið ólíkar en stærri sveiflur 

eru ólíklegar. Þessar sveiflur yrðu auðvitað í takt við evrópskan 

markað. Í þessu samhengi er hægt að segja að íslensk hagstjórn ráði 

hvað mestu um verðbólgu en horfa verður til þess að skorður yrðu 

settar af evrópska seðlabankanum til að viðhalda stöðugleika og því eru 

yfirgnæfandi líkur á því að verðbólga minnki til muna við upptöku 

evru. Fjarlægðarálag myndi að öllum líkindum ekki breytast við 

upptöku evru (Ragnar Árnason, 2003).  

Telja verður öllu líklegra að upptaka evru dragi úr fákeppni á Íslandi. 

Þrátt fyrir að erlend fjármálafyrirtæki hafi greiðan aðgang að 

innlendum markaði verður íslenska krónan að teljast vera 

viðskiptahindrun því mikil vinna felst í því að ná þeirri þekkingu sem 

innlendir aðilar hafa á myntinni og innlendum markaði. Með 

sameiginlegri mynt auðveldar það innkomu erlendra aðila til muna og 

leiða má að því líkum að almennur vaxtamunur evrusvæðisins og 

Íslands minnki til muna við inngöngu í EMU. 
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5.3.2.  Húsnæðiskostnaður 

Miklar breytingar hafa orðið á íslenska húsnæðislánamarkaðinum síðan 

2004. Íbúðarlánasjóður (ÍLS) hækkaði þá lán sín í 90%. Um mitt ár 

2004 fór ÍLS einnig að bjóða peningalán sem fjármögnuð voru með 

svokölluðum íbúðarbréfum á nokkuð lægri vöxtum en þekktist í 

almenna íbúðarlánakerfinu. Um mitt sama ár byrjuðu bankarnir að 

bjóða húsnæðislán og braust út mikil samkeppni milli þeirra um 

lánveitingar til almennings vegna íbúðarhúsnæðis. Þetta leiddi til 

rýmkunar veðheimilda og lækkun vaxta en um leið rauk húsnæðisverð 

upp (Alþýðusamband Íslands, 2005). Í dag hafa bankar og sparisjóðir 

náð ÍLS í útlánum til húsnæðislána. Árið 2004 námu lán ÍLS um 480 

milljörðum en í dag skiptist markaðurinn í 405 milljarða í útlán hjá ÍLS 

en 409 milljarða hjá bönkum og sparisjóðum (Greiningardeild 

Landsbankans, 2007a). Húsnæðiskostnaður er aðal kostnaðarliður 

hvers einstaklings. Húsnæðislánamarkaður í þeim löndum þar sem fólk 

býr við svipaðan efnahag og á Íslandi er nokkuð frábrugðinn því sem 

hér er. Á Íslandi eru vextir hærri, lánstími lengri og eru lánin 

verðtryggð. Í evrulöndum voru meðalvextir lána, með fasta 

vaxtaprósentu, til íbúðarkaupa 5%. Lánin eru með fasta vexti fyrstu 5-

10 árin en svo fer fram endurskoðun. Verðbólga hefur verið um 2% á 

ári í evrulöndunum svo raunvextir á þessum lánum eru því tæp 3%. Í 

löndum OECD er algeng lengd íbúðarláns 15-30 ár (Guðmundur 

Guðmundsson, 2005, bls. 55-60; Neytendasamtökin 2005).  

Í skýrslu sem Neytendasamtökin gerðu árið 2005 var kannaður 

lántökukostnaður húsnæðislána níu Evrópulanda þar með talið á 

Íslandi. Megin niðurstaða skýrslunnar var sú að nokkuð hallaði á 

íslenska neytendur þegar kom að kostnaði vegna húsnæðislána, 

lántökugjald íslenskra fjármálafyrirtækja er t.d. mun hærra en erlendra. 

Stimpilgjald er lagt á í flestum löndum en í mismunandi formi, Finnar 

hafa þó lagt þessa skattlagningu af. 

Tveir meginþættir valda því að íslenskir neytendur greiða meira fyrir 

lánin en Evrópuþjóðir. Háir vextir og kostnaður við greiðslu afborgana. 
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Sem dæmi þá voru nafnvextir á Íslandi hærri en í Norðurlöndunum sem 

nemur um 2 - 7% (Neytendasamtökin, 2005).  

Oft hefur verið nefnt að vegna fjarlægðaráhrifa er aðgangur Íslendinga 

að lánum erlendis frá takmarkaður, þessu stafar aðallega af 

þekkingarleysi lánveitenda á hinum fjarlæga markað, þ.e. virði 

fasteigna sem lánað er fyrir og svo þekking á gjaldmiðlinum. Í 

Austurríki er ekki lagt neitt stimpilgjald á húsnæðislán, þess heldur er 

rukkað 1% fasteignamatsgjald (Neytendasamtökin, 2005). Þessa leið 

væri hægt að nota til að greiða samskipti milli innlendra lántakenda 

sem og erlendra lánveitenda, þ.e. stofnun tæki að sér að meta innlendar 

eignir og tæki fyrir það greiðslu og þannig væri greitt úr samskiptum 

við erlend fjármálafyrirtæki. Til að auðvelda þessi viðskipti til muna þá 

væri æskilegt að Íslendingar notuðu evru í stað krónunnar til að útiloka 

gengisáhættu. 

Meginmálið er að ekki verður annað séð en að miklu muni á kjörum 

Íslendinga og borgara Evrópu hvað varðar húsnæðiskostnað. Ef af 

inngöngu í EMU yrði þá er hægt að gera ráð fyrir mikilli lækkun vaxta 

til húsnæðiskaupa. Í dag hafa stór íslensk fyrirtæki nýtt sér ódýrari 

erlend lán en erfiðara er fyrir hinn almenna launamann að nálgast þessi 

sömu lán. Með evru sem lögeyri myndi þessi hindrun hverfa og 

launamönnum gert kleift að versla hagstæðari lán við erlend 

fjármálafyrirtæki á þeim grundvelli sem nauðsynlegur er, þ.e. 

lánaviðskipti í traustri og sameiginlegri mynt. 

5.3.3.  Myntsvæðið 

Hugsanir um hvort íslenska myntsvæðið sé hagkvæmt eður ei hefur 

verið umræða hagfræðinga undanfarin ár. Frægasta kenning um stærð 

og hagkvæmni myntsvæða kom fram árið 1961 og var það Robert A. 

Mundell sem setti hana fram. Samkvæmt þessari kenningu nægir að 

uppfylla eitt af þrem eftirfarandi meginskilyrðum svo hagkvæmt sé 

fyrir ríki að hafa sameiginlega mynt. 

I. Samhverf hagsveifla 

II. Sveigjanleg nafnlaun 

III. Frjáls för vinnuafls 
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Spurning er hvort fyrsta skilyrðinu sé nú þegar fullnægt, hagsveiflur á 

Íslandi eru orðnar líkari því sem gerist á EMU-svæðinu og þegar nánar 

er að gáð þá eru sveiflur meðalhagvaxtar á Íslandi svipaðar bæði EU12 

og EU25 eftir árið 1997 (Gylfi Zoega, 2006). 

Ísland hefur opnað fyrir frjálst flæði vinnuafls og því hafa 

stórframkvæmdir síðustu ára getað gengið. Í umræðu um 

Kárahnjúkaframkvæmd var lofað 80/20 skiptingu vinnuafls og þá 

Íslendingar í meirihluta en hlutfallið snérist við þegar kom að 

framkvæmdum, þ.e. hlutfallið varð 20/80. Áætlað er að um 17 þúsund 

erlendir ríkisborgarar hafi starfað á íslenskum vinnumarkaði árið 2006 

sem samsvarar um 9% af vinnuafli, þetta sýnir að för vinnuafls er orðin 

frjáls og hreyfanleg og tengist þetta þriðja skilyrði Mundells (Gylfi 

Zoega, 2006; Greiningardeild Kaupþings, 2007b). 

Mundell (1999, bls. 5) sagði að stofnun sameiginlegs Efnahags- og 

myntbandalags markaði tímamót í alþjóðlegu myntkerfi. Stofnun 

evrunnar myndi ógna dollaranum og breyta valdajafnvægi í 

peningakerfinu. Til að mynt verði mikilvæg í alþjóðlegu samhengi þarf 

myntin að njóta trúverðugleika og vera stöðug um langan tíma. 

Seljanleiki myntar sem stendur á 100 milljóna manna markaði er tíu 

sinnum seljanlegri en mynt sem byggð er á 10 milljóna manna 

markaði. Mikilvægi peningastefnu EMU-svæðisins er gríðarlega 

mikilvæg, það er söguleg staðreynd að lönd sem hafa staðið undir 

stórmyntum eru þær sem forðast hafa verðbólgu með því að halda 

stóran gull og silfur forða. Það olli því að gengislækkanir og almenn 

rýrnun þessa stóru gjaldmiðla urðu fátíðar (Mundell, 1999, bls. 6). 

Kenning Mundells er þó orðin nokkuð gömul og hefur alþjóðahagfræði 

breyst mikið undanfarin 40 ár. Alvarlegasta athugasemdin við 

kenningu Mundells er sú að kenningin tekur ekki tillit til þeirra 

breytingu sem innganga í stærra myntsvæði hefur á þau lönd sem eru 

fyrir í því (Jón Steinsson, 2001). Skilgreina má hagkvæmt myntsvæði 

sem það svæði sem notkun sameiginlegrar myntar leiðir ekki til verri 

lífskjara heldur en þess kerfis sem fyrir var (Þorsteinn Þorgeirsson, 

2003). 
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Staðreynd er að evrusvæðið er orðið eitt af stærstu hagkerfum heims, 

þróun efnahags á svæðinu mun hafa áhrif á framvindu um heim allan. 

Aðstæður innan kerfisins munu stjórna peningamálum kerfisins, líklegt 

þykir að íbúar sem búa við evru við hið nýja svæði muni njóta góðs af 

því í framtíðinni fremur en ekki (Jón Steinsson, 1999; Friðrik 

Jóhannsson, 2007). Peningamál á Íslandi hafa ekki verið í góðu 

jafnvægi, verðstöðugleiki á 10. áratugi síðustu aldar var nýtt og 

framandi hugtak. Seðlabankinn hefur fengið það sjálfstæði sem 

æskilegt er eftir að tekið var upp verðbólgumarkmið og bankinn 

lagalega slitinn frá afskiptum stjórnvalda. Ef Ísland tæki upp evru þá 

yrði peningamálum stýrt af seðlabanka með miklum trúverðugleika og 

traustari starfsmannastefnu og því yrðu þessi vandamál úr sögunni. 

Otto Pöhl, formaður bankaráðs þýska seðlabankans 1980 - 1991, sagði; 

„trúverðugleiki er eina hlutafé seðlabanka“ (Mundell, 1999, bls. 7; Jón 

Steinsson, 2001).  

Með upptöku evrunnar hérlendis myndu vextir að öllum líkindum 

lækka þar sem vaxtastig hefur verið töluvert lægra á evrusvæðinu en á 

Íslandi, en svipaðir vextir ættu að gilda á sama myntsvæði (Eiríkur 

Bergmann, 2003,bls. 179). Flokkun Ragnars Árnasonar (2003) á fimm 

meginflokkum vaxtaálags gefa góðar forsendur á vaxtamun milli 

íslenska markaðarins og þess erlenda. Efast verður þó stórlega að ekki 

verði af vaxtalækkun ef Ísland tæki upp evru. Aðild að myntbandalagi 

gengur einungis ef innviðir samstarfsins eru tryggðir s.s. hreyfanleiki 

fjármagns og vinnuafls. Ef þessir þættir eru ekki til staðar þá er ekki 

von á að hagur minni aðildarríkja sé tryggður með inngöngu (Mundell, 

1968, bls. 177-186). Til að tryggja farsælt samstarfs Íslands og EMU 

væri best að ganga inn í ESB. 
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6.  Niðurstöður 
Hvað varðar þau samfélagsleg málefni sem hér hafa verið skoðuð er 

ljóst að íslenska þjóðin hefur hagnast mikið á EES-samningnum hvað 

alla málaflokka snertir. Samningurinn veitti Íslendingum aðgang að 

flestum samstarfsáætlunum ESB gegn því að greiða fasta upphæð til 

hverrar áætlunar. Samstarf Íslands og ESB á þessum sviðum er nú 

þegar víðtækt og hefur skapað mikinn hag fyrir landsmenn.  

Neytendalöggjöf ESB sem tekin hefur verið upp hér á landi hefur fleytt 

neytendavernd og neytendamálum fram og án upptöku þessara laga 

væri þróunin hér á landi langt á eftir aðildarlöndum ESB. Ísland hefur 

verið þátttakandi í heilbrigðisáætlun ESB frá árinu 2000 og hefur 

samstarfið nú þegar skilað sér í auknum afköstum rannsókna á 

heilbrigðissviði. Um þessar mundir er töluverð þensla sem og 

verðbólga í atvinnulífinu sem hefur þau áhrif að atvinnuleysi er lágt 

þrátt fyrir mikið aðflutt vinnuafl. EES-samningurinn veitir íbúum ESB 

landa aðgang að íslenskum vinnumarkaði og hafa íslensk heimili hlotið 

góðs af þessum straum aðflutts vinnuafls í formi lækkunar verðbólgu 

um allt að 1,5%. Aukin samkeppni erlendis frá vegna EES-

samningsins á vinnumarkaði, vörumarkaði eða peningamarkaði hefur 

stuðlað að minni verðbólgu (Þorvaldur Gylfason, 2007). Íslenskir 

launþegar hafa einnig hagnast á þeirri fjölbreyttu löggjöf frá ESB um 

atvinnumál sem hefur verið samþykkt á Alþingi fyrir tilstuðlan ESS-

samningsins. Þrátt fyrir að aðilar vinnumarkaðarins hér heima fyrir 

sinni mikilvægu samstarfi á alþjóðamarkaði er nauðsynlegt að átta sig 

á að í raun er einungis um ráðgjafarhlutverk þessara aðila að ræða. Það 

hefur verið forgangsverkefni ESB að koma á fót virkum innri markaði 

aðildarríkja þar sem ekki eingöngu er skipt á fjármagni og vörum 

heldur einnig vinnuafli og þjónustu. Efling þessa markaðar hefur kallað 

á aukna samvinnu í atvinnu- og félagsmálum samtakanna því 

nauðsynlegt er að haga málum á þann hátt að réttindi launþegans 

skerðist ekki þegar flutt er frá einu landi til annars. Þetta víðtæka 

samstarf hefur verið endurspeglað í löggjöf sambandsins um réttindi 
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launafólks og hefur ekkert ríki dregið úr þeim réttindum sem ESB 

tryggir (Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB, 2007c). 

Vísinda- og menntastarf á Íslandi hefur verið í mikilli uppbyggingu og 

má nefna að rannsóknarvirkni þjóðarinnar hefur tekið stökk síðan 

landið gekk í EES. Fjármagn skiptir miklu máli þegar kemur að öflugu 

vísindastarfi og er forsenda þess. Meiri fjármunir hafa skilað sér til 

landsins heldur en það sem lagt hefur verið út til áætlana ESB en 

ómetanleg verðmæti hafa skapast við samstarfið í samskiptaneti 

vísindamanna og öflugum þekkingargrunn.  

Ólíklegt er að einstaklingar á Íslandi finni fyrir verulegum mun á 

þessum málaflokkum við hugsanlega inngöngu í ESB. Ísland er nú 

þegar þátttakandi í stærstu verkefnum ESB en það sem einkennir 

samstarfið er þó algert áhrifaleysi landsins þegar kemur að 

ákvarðanatöku um þessa málaflokka. Helsti ávinningur Íslands að ESB 

væri virk þátttaka í stefnumótun og stjórnun æðstu ráðamanna og 

ráðherra, í ráðherraráðinu og Evrópuþinginu. Stjórnmálamenn, 

embættismenn og sérfræðingar frá Íslandi fengju þá jafnan aðgang að 

lagasetningarferlinu vegna þeirra tilskipana og reglna sem þeir verða 

að taka yfir (Utanríkisráðuneytið, 2007).  

Ísland hefur þann vafasama heiður að vera með hæsta matarverð í allri 

Evrópu. Tvö lönd skera sig frá öðrum í Evrópulöndum og eru það 

Noregur og Ísland en bæði eiga það sameiginlegt að vera ekki í ESB. 

Rannsókn norsku Hagstofunnar sem náði yfir Ísland, Noreg, Svíþjóð 

og Finnland benti skýrt til þess að ESB aðild lækki matarverð til muna. 

Þrátt fyrir að það náist ekki eins lágt og það er í Suður-Evrópu þá yrði 

matarverð áþekkt þeim Norðurlöndum sem eru í ESB, það eitt er 

lækkun um allt að þriðjung. 

Allar rannsóknir benda til þess að EMU aðild Íslands myndi lækka 

vexti á Íslandi, stærsta hagsmunamáli almennra launamanna. 

Íbúðarlánin yrðu mun hagstæðari en nú er. Íslenska krónan gerir 

neytendum erfitt fyrir með allan samanburð á erlendum og innlendum 

lánum, hún sveiflast mikið og er óstöðug. Vegna mikillar þenslu og vísi 

að áframhaldandi stóriðjustefnu stjórnvalda þurfa neytendur að hugsa 

sig vel um áður en svo stór ákvörðun er tekin eins og húsnæðislán. 
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Með evru sem lögeyri væru neytendur í mun betri stöðu, gætu t.d. 

útrýmt alla gengisáhættu um leið og aðgangur að erlendum 

fjármálastofnunum væri auðveldaður til muna.  

Þjóðhagslegir þættir áttu ekki inn í þessar skýrslu en vega og meta 

þyrfti þá kosti og galla á móti ávinningi fyrir hinn almenna launamann 

á Íslandi. Evrópuumræðan má ekki einungis vera bundin við 

þjóðhagslega kosti og galla heldur verður einnig að huga að 

þjóðfélagslegum hag einstaklinga.  
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7.  Umræða 
Erfitt er að komast að endanlegri niðurstöðu um hvort Íslandi sé betur 

borgið innan raða ESB eða utan þess án þess að fara í heildarskoðun á 

öllum þáttum málsins en þeir voru ekki allir skoðaðir í þessari ritgerð. 

Meginmarkmiðið var að skoða þætti sem snúa að launamanninum og 

ljóst er að fjárhagslegur hagur hins almenna launamanns er innan raða 

ESB og EMU.  

Þegar talað er um það að Ísland sé hluti að batna innri markaði ESB er 

ekki öll sagan sögð. EES-samningurinn tryggir aðgang mikilvægustu 

útflutningsafurða okkar Íslendinga til Evrópu, sem er okkar stærsti 

útflutningsmarkaður. Íslenskur launamaður getur þó ekki verslað 

tollfrjálst af innri markaði Evrópusambandsins. Danskur launamaður 

sem þarfnast vöru til heimilishalds getur leitað af henni á 

veraldarvefnum og verslað þar sem hún er ódýrust innan 

efnahagssvæðisins. Þetta skapar þrýsting á fyrirtæki á efnahagssvæðinu 

öllu um að vera samanburðarhæf í verði, hvar sem þau eru stödd. 

Þennan þrýsting skortir á Íslandi. 

Bent hefur verið á að EES-samningurinn sé ekki eilífur. Með engan 

EES samning erum við nánast útilokuð frá okkar mikilvægasta 

útflutningsmarkaðs og því verður að fara að huga hvað verði gert ef sá 

samningur rennur sitt skeið, fulltrúar framkvæmdastjórnar ESB hafa 

gefið það út að ekki komi til greina að gefa Íslandi og Noregi 

sambærilegan samning ef hann rennur sitt skeið. Þegar horft er til 

mikilvægis Evrópusamvinnunnar þá er hægt að horfa til þess að 

Íslendingar þurftu EES-samninginn til að innleiða ný samkeppnislög 

og horfast síðan í augu við verðsamráð olíufélaganna. Við hefðum 

getað sett þessi lög á eigin spýtur, en við gerðum það ekki (Þorvaldur 

Gylfason, 2006). 

Í Noregi hafa allir flokkar, ef undanskilinn er systurflokkur Vinstri 

grænna, verið hlynntir inngöngu Norðmanna í ESB ásamt samtökum 

atvinnuveitenda og Norska alþýðusambandinu. Ríkisstjórn Noregs 

hefur sett málið tvisvar í dóm þjóðarinnar, 1972 og 1994, en var því 



Háskólinn á Akureyri  Viðskipta- og raunvísindadeild 

   51 

hafnað af þjóðinni í bæði skiptin. Á Íslandi er ástandið öfugt, þ.e. 

kannanir Gallup og Félagsvísindadeildar Háskóla Íslands hafa sýnt að 

meiri hluti kjósenda er hlynntur aðildarumsókn Íslands að ESB þrátt 

fyrir að andstæðingar hafa á tíðum náð yfirhöndinni í þessum 

könnunum. Stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa hins vegar verið andvígir 

aðild, ef undanskilinn er Samfylkingin. Lýðræði er tæki sem sjálfsagt 

er að nota í lýðræðisríkjum, hreinn meirihluti ræður. Einhverra hluta 

vegna hefur þetta sjálfsagða tæki ekki verið notað á Íslandi í miklum 

mæli og nefna má dæmi eins og aðild Íslands að NATO, EFTA og EES 

(Þorvaldur Gylfason, 2006). 

Ísland hefur ekki verið fullveldi mjög lengi, landið fékk það árið 1918 

og strax í upphafi voru háværar raddir um að þörf væri að slá upp 

skjaldborg um það, hvað sem á eftir kæmi. Þessar umræður áttu rétt á 

sér á sínum tíma, heimsmyndin í dag er hins vegar langt frá því sem 

hún var þá. Í dag hafa varnir landsins verið boðnar út til Washington og 

Ósló og Ísland tekur í ríkum mæli löggjöf sem ESB sendir sínum 

aðildarlöndum. Ríki sem eru komin upp á aðra um varnir og hefur 

framselt hluta löggjafarvalds í hendur fjölþjóðastofnunar, sem landið á 

ekki sjálft aðild að, er að margra mati samkvæmt skilgreiningu ekki 

fullvalda. Við þessar aðstæður er hægt að segja að aðild Íslands að ESB 

myndi styrkja fullveldi Íslands en ekki veikja það (Jón B. 

Hannibalsson, 2007). 

Efnahagslífið á Íslandi hefur verið óstöðugt og sveiflukenndara en 

þekkist í öðrum iðnvæddum ríkjum. Verðbólga hefur verið viðvarandi 

og vaxtastig hátt, þessi einkenni ætti að líta á sem eina helstu ástæðu 

þess að Ísland ætti að taka upp evru svo hægt væri að samstilla íslenskt 

efnahagslíf við stærri efnahagsheildir. Ef einungis er litið til 

efnahagslegs ávinnings Íslands þá eru til mjög sterk rök sem styðja 

upptöku evrunnar. Þrátt fyrir að verðbólgan fari niður í eðlilegt horf 

(1,5 – 2,5%) þá er enn það mikill vaxtamunur að erfitt er að segja að 

hér yrði jafnvægisástand. Til að krónan haldi sjálfstæði sínu verða 

vaxtakjör að vera samkeppnisfær við evrópska markaðinn. Sá 

hagstjórnarmáttur sem við fáum í gegnum íslensku krónuna er 

óumdeilanlegur en ótrúlegt þykir að hann skili almennum 
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launamönnum nokkurn tímann þeim kostnað sem fylgir ofurvöxtum 

innlends bankakerfis. Nú er ástandið orðið þannig að vextir á 

evrusvæðinu skipta okkur Íslendinga miklu þar sem skuldir 

þjóðarbúsins eru að mestu leyti tengdir evrunni (Andrés Magnússon, 

2007; Greiningardeild Landsbankans, 2004; Greiningardeild 

Kaupþings, 2007a). 

Fjármálaráðuneytið (2007, bls. 3) segir í endurskoðaðri þjóðhagsspá að 

helstu óvissuþættir séu ástand á alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum, 

gengi krónunnar og frekari stóriðjuframkvæmdir. Ef einungis væri 

komið í veg fyrir einn af þessum þrem óvissuþáttum, með upptöku 

evru, þá liti ástandið betur út fyrir hinn almenna launamann. Bankar og 

samtök atvinnulífsins hafa bent á þá staðreynd að kaupmáttaraukningin 

hefur verið fengin að láni, erlendu láni (Bjarni M. Gylfason, 2007). 

Talið er að heildarskuldir íslenskra heimila séu komnar yfir þúsund 

milljarða (Morgunblaðið, 2007a) og því munar heimilin um hvert 

vaxtaprósent. 

Taka verður alvarlega núverandi stöðu Íslands og væri æskilegt að 

ríkisstjórn Íslands færi í þá vinnu við að athuga kosti og galla ESB 

aðildar að einhverri alvöru. Flest allar athuganir hafa sýnt að við 

inngöngu í EMU mun verg þjóðarframleiðsla á Íslandi hækka verulega 

(Seðlabanki Íslands, 2004). Spurningunni um hvort eða hvenær að 

aðild í EMU verður, er ekki hægt að svara nema ESB aðild verði 

athuguð. Talið er að aðildarumræður við ESB taki 2-3 ár og á þeim 

tíma væri hægt að kynna málefnið fyrir þjóðinni. 

Evrópusamstarfið er mikilvægasta og umfangsmesta alþjóðasamstarf 

sem Ísland tekur þátt í og hefur undirritun EES-samningsins reynst 

Íslendingum hið mesta gæfuspor hvað varðar Evrópusamvinnu og 

eflingu Íslands. Þrátt fyrir það heyrðust háværar raddir um þann 

samning hér á landi en ljóst þykir að þær hafa verið tilhæfulausar. 

Spurning er því hvort ekki sé kominn tími á að kostir og gallar ESB og 

EMU aðildar séu skoðaðir alvarlega af stjórnvöldum, óháð 

flokkadráttum.  
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Viðauki 1.  
 
Verg þjóðarframleiðsla per klst. í USD. 
 

 


