
 
 
Hversvegna ESB? 
 
Það er forgangsmál fyrir heimili og fyrirtæki að ná tökum á þróun gengis, vaxta og verðlags og koma á 
stöðugleika í efnahagslífinu. Alþýðusambandið telur að eina færa leiðin í þeim efnum sé að sækja um 
aðild að ESB og stefna að upptöku evru í framhaldinu. Með því móti sendum við skýr skilaboð um það 
hvert við stefnum og að hagstjórn næstu ára muni miða að því að koma hér á stöðugleika. Slík yfirlýsing 
veitir okkur þann trúverðugleika sem brýnt er að við fáum á alþjóðavettvangi. En aðild að ESB og upptaka 
evru er engin töfralausn. Með henni hættum við sjálfstæðri peningamálastjórn sem krefst þess m.a. að við 
beitum miklum aga í rekstri ríkisins og verulega getur reynt á sveigjanleika vinnumarkaðarins. Það er 
fullljóst að aðild að Evrópusambandinu hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif á ýmsum sviðum 
samfélagsins en þeir grundvallarhagsmunir sem felast í því að ná stöðugleika í efnahagslífið vega 
einfaldlega þyngst fyrir launafólk. Þess vegna er nauðsynlegt að við séum meðvituð um þau margvíslegu 
áhrif sem ESB aðild getur haft fyrir hagsmuni Íslands, í mikilvægum málum eins og sjávarútvegs- og 
landbúnaðarmálum, og mætum þeim með vel skilgreindum samningsmarkmiðum. 
Lesa má nánar um efnið í greinagerð hagdeildar ASÍ – Stöðugleiki og upptaka evru. 
  
Aðildarumsókn hefur strax áhrif 
Umsókn um aðild að Evrópusambandinu og innganga í myntsamstarfið í kjölfarið er stefnumarkandi 
ákvörðun og yfirlýsing um að við ætlum að beita þekktum aðferðum Evrópusambandsins við að ná 
stöðugleika í hagkerfinu. Í því fellst að ná markmiðum um verðstöðugleika, jafnvægi í ríkisrekstri, 
gengisstöðugleika og hóflega vexti. Á sama tíma eyðum við þeirri óvissu sem nú er uppi um það hvernig 

við ætlum að haga efnahags‐ og peningamálastjórn í framtíðinni sem eykur traust alþjóðasamfélagsins á 

endurreisnaraðgerðum. Gangi þetta eftir skapast betri skilyrði til að lækka vexti hratt og afnema 
gjaldeyrishöft, en hættan á annarri gengiskollsteypu verður til staðar þar til við getum afnumið 
gjaldeyrishöftin og komið á eðlilegum gjaldeyrisviðskiptum. Reynsla annarra þjóða er sú að strax í kjölfar 
aðildarumsóknar, verður gengið stöðugra og vextir færast í átt að vöxtum annarra evrulanda.  
 
Annar ávinningur af upptöku evrunnar 
Ávinningur af upptöku evru er margvíslegur. Auk þeirra kosta sem hér hafa verið raktir ber helst að nefna 
að viðskiptakostnaður lækkar og gengisáhætta í viðskiptum við útlönd minnkar verulega sem hefur 
jákvæð áhrif á utanríkisviðskipti og eykur áhuga erlendra fjárfesta á því að taka þátt í uppbyggingu 
atvinnulífsins hér á landi. Hagur íslenskra neytenda vænkast einnig við upptöku evru. Gera má ráð fyrir 
að verðlag hér á landi lækki umtalsvert bæði vegna minni gjaldeyrisáhættu og meiri samkeppni á helstu 
neytendamörkuðum. Almenningur og fyrirtæki hefðu einnig verulegan hag af aukinni samkeppni á 
lánamarkaði en hingað til hafa erlendir bankar ekki séð sér hag í því að hefja hér starfsemi vegna 
smæðar og óstöðugleika krónunnar. Með evru sem gjaldmiðil geta íslensk heimili tekið lán á evrópskum 
vöxtum og verðtryggingin og gjaldeyrisáhættan heyra sögunni til. 
 
Upptaka evrunnar er engin töfralausn 
Aðild að ESB og upptaka evru er þó engin töfralausn á öllum okkar efnahagsvanda. Með því hættum við 
sjálfstæðri stjórn peningamála sem þýðir að við getum ekki lengur notað gengisfellingu til þess að aðlaga 
hagkerfið eftir áföll eða uppsveiflu eins og tíðkast hefur hér á landi. Það mun því reyna meira á 
sveigjanleika vinnumarkaðarins í slíkri aðlögun. Aðild að myntbandalaginu gerir einnig þá kröfu að við 
beitum meiri aga við hagstjórnina en við höfum hingað til gert, einkum í rekstri hins opinbera. Þetta kallar 
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á að raunverulegt virkt samráð sé um mótun efnahagsstefnunnar á milli stjórnvalda og aðila 
vinnumarkaðarins.  
 
Hagsmunir atvinnulífsins 
Atvinnumálanefnd ASÍ hefur í ítarlegri vinnu sinni á síðustu mánuðum kortlagt þýðingu fullrar aðildar að 
ESB út frá hagsmunum landbúnaðar, sjávarútvegs og byggðarmála og greint helstu álitamálin. 
Niðurstaðan úr þeirri vinnu er í stuttu máli sú að í aðildarviðræðum um inngöngu í ESB sé mikilvægt að 
setja fram samningsmarkmið sem byggja í meginatriðum á því að; yfirráð Íslands yfir auðlindum innan 
efnahagslögsögunnar verði tryggð, staðið sé vörð um íslenskan landbúnað og komið til móts við 
mögulegan samdrátt í markaðshlutdeild hans og að tekið sé tillit til strjálbýlis hér á landi og veikburða 
skipulagseininga í stjórnsýslunni í byggðarstefnu ESB.   
Sjá nánar í greinagerð atvinnumálanefndar um ESB aðild út frá sjónarhóli launafólks.  
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