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Í skoðanakönnun sem gerð var nýlega meðal allra aðildarfyrirtækja SA um afstöðu  

til aðildar Íslands að Evrópusambandinu 

og upptöku evru svöruðu 80% aðildarfélaga SVÞ eftirfarandi spurningu játandi: Vill þitt fyrirtæki 

að SA beiti sér fyrir aðild Íslands að ESB og upptöku evru sem gjaldmiðils á Íslandi?  Hvergi meðal 

aðildarfélaga Samtaka atvinnulífsins var niðurstaðan úr könnuninni eins afgerandi og hjá SVÞ. 

Í ljósi þessarar niðurstöðu var Evrópunefnd SVÞ falið að skoða þessi mál nánar og leita svara við 

nokkrum áleitnum spurningum. Naut hún þar mikillar aðstoðar frá skrifstofu SA.  

  

Af hverju Evrópa? 

Eðlilegt er að spyrja af hverju erum við nú að líta til Evrópu en ekki eitthvert annað.  

Ísland er hluti af Evrópu og því landfræðilega tengdust þeim heimshluta. Stærstur hluti viðskipta 

landsins er við Evrópuríki og því liggur beinast við að gerast nánari þátttakandi í því efnahagslega 

og pólitíska samstarfi sem fram fer innan Evrópu.  Allt frá því Ísland tók upp sjálfstæða stefnu í 

utanríkismálum hefur  samstarf okkar á því sviði mest tengst öðrum Evrópuríkjum, fyrst með aðild 

að Atlantshafsbandalaginu árið 1949, síðan með aðild að EFTA árið 1971 og loks með aðild að 

samningnum um Evrópska efnahagssvæðið 1994. Öll rök eru því til þess að næstu skref til frekara 

alþjóðlegs samstarf verði við Evrópuríki. Næstu ákvarðanir sem liggur fyrir að taka er hvort sækja 

beri um aðild að Evrópusambandinu og stefna að þátttöku í Evrópska myntbandalaginu  

Hver verða heildaráhrif aðildar að ESB/myntbandalagi á rekstrarumhverfi íslenskra 

verslunarfyrirtækja? 

Nú starfar 57% mannafla landsins við hvers konar þjónustu. Þetta eru um níutíu þúsund manns. 

Rösklega 67% tekna íslenska þjóðarbúsins eru af þjónustugreinum og verslun. Þjónustan ein nemur 

um 55% af landsframleiðslunni og hefur hlutdeildin aukist um 14% á þrjátíu árum. Þjónusta er 

sífellt mikilvægari í utanríkisviðskiptum og nemur útflutningur þjónustu um 12% og tekjur vegna 

þjónustuútflutnings eru rúmir hundrað milljarðar eða um 30% gjaldeyristekna Íslands. 

Það sem breytist í umhverfi aðildarfyrirtækja SVÞ við aðild að ESB/EMU og upptöku evru er að 

gengisstöðugleiki mun aukast til muna og gengisáhætta minnka. Gjaldmiðilshætta hverfur gagnvart 

viðskiptum og skuldbindingum í evru. Vaxtastig lækkar með brotthvarfi verðtryggingar. Vextir 

aðlagast vöxtum á evrusvæðinu. Verðbólga tekur mið af þessum þáttum. Rekstrarumhverfið verður 

mun stöðugra en nú er.  

Stjórnvöldum hér hefur ekki tekist að skapa gengisstöðugleika síðan íslenska krónan var sett á flot 

2001. Reyndar má rekja þessa sögu mun lengra aftur en gengisfellingar, háir vextir og há verðbólga 

hafa einkennt íslenskt efnahagslíf í marga áratugi þótt nokkur hlé hafi orðið á milli. Með inngöngu 

Íslands í ESB verður íslenskum fyrirtækjum skapað stöðugra rekstrarumhverfi en hefur áður þekkst 

hér á landi. 

Almennt hefur aðild Íslands að ESB þau áhrif að Ísland verður fullgildur þátttakandi á öllum 

sviðum innan ESB en ekki aðeins á þeim sviðum sem EES-samningurinn tekur til, þar á 

meðalþátttöku í sameiginlegri sjávarútvegsstefnu, landbúnaðarstefnu, samstarfs á sviði byggðamála, 

orkumála, skattamála, tolla og alþjóðaviðskipta og loks efnahags- og peningamála. Þá felur aðild að 

ESB í sér fullgilda þátttöku í undirbúningi löggjafar og aðild að stofnunum ESB, svo sem 

ráðherraráði, framkvæmdastjórn, dómstólum og Evrópuþinginu. 

 

Hversu mikið er líklegt að viðskipti aukist með aðild að ESB/EMU? 

Allar rannsóknir benda til þess að viðskipti á milli landa með sömu mynt aukist verulega. Því má 

teljast afar líklegt að við inngöngu Íslands í ESB og þátttöku í myntbandalaginu myndu opnast 

veruleg tækifæri fyrir fyrirtæki bæði í sölu á varningi en ekki síður við sölu á þjónustu. Talið er að 

þessi auknu utanríkisviðskipti gætu síðan aukið landsframleiðslu á mann um um það bil 4%. Þessi 

áhrif yrðu jafnvel meiri ef ESB-ríkin þrjú sem enn standa utan EMU (Bretland, Danmörk og 



Svíþjóð) gerðust einnig aðilar að myntbandalaginu. (Francis Breedom, Þórarinn G. Pétursson, 

Fjármálatíðindi 51 árg. 2004). 

 

Hversu mikil verður lækkun viðskiptakostnaðar? 

Sameiginleg mynt eyðir (eða a.m.k. dregur úr) viðskiptakostnaði við að skipta á milli gjaldmiðla. 

Emerson o.fl. (1992) meta þennan kostnað allt að ½% af VLF fyrir ESB-löndin í heild 

(fjármálaráðuneytið í Bretlandi gefur sambærilegt mat fyrir Bretland) og allt að 1% fyrir smærri 

löndin sem reiða sig meira á utanríkisviðskipti og hafa grynnri gjaldeyrismarkaði. 

Miðað við 1% regluna fyrir Ísland hefur þessi kostnaður numið um 14,5 milljörðum á árinu 2008.  

Hver verður hinn mælanlegi árangur þess að losna við gengisáhættu í viðskiptum? 

Nýr gjaldmiðill skapar skilyrði til stöðugleika í efnahagsmálum með hóflegum gengissveiflum, mun 

lægri vöxtum og lægri verðbólgu. Óhóflegar gengissveiflur og hátt vaxtastig hafa leikið íslenskt 

atvinnulíf grátt. Mikill tími fer í það hjá stjórnendum fyrirtækja að fylgjast með og reyna að 

lágmarka kostnað sem fellur á fyrirtækin þegar gengissveiflur ríða yfir. Þessum tíma væri betur 

varið til virðisaukandi verkefna.  

Óstöðugleiki felur í sér alvarlegar viðskiptahindranir. Minnt skal á að verðlagning á útfluttri og 

innfluttri vöru og þjónustu á sér almennt ekki stað í íslenskum krónum. Í stað þess að 

fyrirsvarsmenn verslunar- og þjónustufyrirtækja séu að velta fyrir sér á hvaða verði þeir eigi að selja 

sína vöru í dag borið saman við daginn í gær og verði einnig að hafa í huga hvert gengið verði þegar 

komi að gjalddaga vöru eftir tiltekinn tíma geta þeir einbeitt sér að öðrum þáttum rekstrarins svo 

sem markaðsmálum, nýsköpun, þróun, hagkvæmni og öðru því sem til framfara horfir. 

Auk þess að rýra samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja hindrar íslenska krónan og fylgifiskar 

hennar, gengissveiflur, háir vextir, verðbólga, verðtrygging það að erlendir fjárfestar leggi fé í 

íslensk fyrirtæki.  

Með upptöku evru verður rekstrarumhverfið líkara því sem gerist í samkeppnislöndunum og 

óvissuþátturinn sem tengist gjaldmiðlinum er úr sögunni og auðveldara verður fyrir erlenda fjárfesta 

að átta sig á aðstæðum sem ætti að öðru jöfnu að auka áhuga þeirra á þátttöku í íslenskum 

atvinnurekstri. Sama mætti segja um ferðamennsku, það má leiða líkum að því að ferðamönnum frá 

Evrópu myndi fjölga hér með árunum þar sem til dæmis verðlag yrði stöðugra og auðveldara að 

bera saman Ísland og önnur lönd í ferðakostnaði. 

 

Hver verða áhrif á þjónustuviðskipti innan svæðisins?  

Þjónustutilskipunin, sem samþykkt var í desember 2006, getur haft svipuð áhrif á vöxt og viðgang 

þjónustuviðskipta og fullgilding innri markaðar ESB árið 1992 gerði fyrir vöruviðskipti. Tilskipunin 

á að ryðja úr vegi ýmsum hindrunum fyrir frjálsri þjónustustarfsemi á innri markaði sambandsins 

sem hafa gert fyrirtækjum og einstaklingum erfiðara um vik að stunda viðskipti með þjónustu á 

innri markaðnum. Frjáls þjónustustarfsemi er hluti af EES-samningnum. 

Innleiðingu þjónustutilskipunarinnar skal lokið hér á landi eigi síðar en 29. desember 2009. Með 

tilskipuninni verður fest í sessi á Íslandi reglan um gagnkvæma viðurkenningu á lögum og reglum 

um þjónustuviðskipti en með nokkrum undantekningum þó. Fyrirtæki og einstaklingar sem með 

löglegum hætti bjóða þjónustu í heimalandi sínu geta boðið hana í öðrum ESB löndum án þess að 

þurfa á ný að fara í gegnum allar þær leyfisveitingar og viðurkenningar sem þau hafa þegar öðlast 

heima fyrir.  Þjónustutilskipunin á að tryggja að þjónustuviðskipti á innri markaðnum gagnist 

neytendum betur með því að einfalda og auðvelda stofnun fyrirtækja og auðvelda fyrirtækjunum að 

veita þjónustu í hvaða ESB ríki sem er. Tilskipunin ryður úr vegi ýmsum lagalegum og 

stjórnsýslulegum hindrunum sem hamla því að fyrirtæki og einstaklingar selji sína þjónustu á innri 

markaði ESB. 

Fyrir það fyrsta felur tilskipunin í sér að gerðar eru ríkar kröfur til stjórnvalda að fara yfir og 

einfalda allar reglur í stjórnsýslunni sem varða starfsleyfi fyrirtækja, útiloka að ekki séu gerðar 

stjórnsýslu- og hæfniskröfur að óþörfu. Í þessu felst einnig að stjórnvöld eiga að tryggja 

atvinnulífinu aðgang að upplýsingahraðbraut þar sem fyrirtækin geta lokið sínum samskiptum við 

stjórnvöld á einum og sama staðnum með rafrænni afgreiðslu um Netið. Málið snýst ekki nema að 

takmörkuðu leyti um lagasetningu enda er meginmálið grundvallarbreyting á starfsháttum og 



vinnubrögðum og samskiptum allra opinberra aðila við fyrirtæki og allan almenning. Rafræn 

stjórnsýsla er lykilaðferð til að þessum markmiðum verði náð enda geta engar stjórnsýslustofnanir  

komist hjá því að efla rafræna þjónustu sína. 

Í öðru lagi kveður tilskipunin á um það, að fyrirtæki og einstaklingar sem stunda þjónustuviðskipti 

verða að gera þær ráðstafanir sem efla traust neytenda til þess að eiga við þá viðskipti. Þannig ber 

aðilum sem selja þjónustu samkvæmt skilgreiningum og ákvæðum tilskipunarinnar að sjá til þess að 

fullnægjandi upplýsingar séu aðgengilegar fyrir neytendur um öll nauðsynleg atriði til þess að þeir 

geti treyst þeim aðilum sem þeir eiga viðskipti við. 

Réttindi neytenda munu vaxa til muna. Fyrirtækin skulu þannig gera grein fyrir því með hvaða hætti 

unnt er að leggja fram kvartanir þegar að eitthvað telst fara úrskeiðis í viðskiptum þeirra. Fyrirtæki í 

þjónustu ættu því að búa sig undir vaxandi kvartanir frá neytendum. Þjónustuatvinnuvegir í löndum 

ESB eru mikilvægar greinar sem skapa um 65-70% af vergri þjóðarframleiðslu. Hins vegar tengjast 

aðeins 20% af viðskiptum milli ESB ríkja þjónustu. Innleiðing þjónustutilskipunar ESB kann að 

hafa í för með sér allt að 15-35% aukningu á þjónustuviðskiptum milli ESB ríkja. Yfirfært á Ísland 

miðað við útflutning þjónustu væri þetta 28-65 milljarða kr. aukning. 

 

Hver verða áhrif á verðlag í landinu? 

Mikil og stöðug umræða er um verðlag á Íslandi og orsakir þess að það er oft hærra en í 

nágrannalöndum okkar. Mest hefur umræðan þó verið um orsakir hás matvælaverðs hér á landi og 

leiðir til þess að lækka það. Forsætisráðherra skipaði nefnd til þess að fjalla um helstu orsakaþætti 

hás matvælaverðs á Íslandi og gera tillögur sem miða að því að færa matvælaverð nær því sem 

gengur og gerist í nágrannaríkjum og skilaði formaður nefndarinnar áliti í nóvember 2006. Þar er 

fjallað um vörugjöld, tolla, skatta og gjöld og áhrif breytinga á innfluttar vörur miðað við tilteknar 

breytingar á þessum gjöldum.  

 
Áhrif lækkunar gjalda koma fram í meðfylgjandi töflu: 

Verðlag miðast við nóvember 2006 

Verðáhrif, bein og afleidd, %        Matvöruverð %             Vísitala 

Afnám vörugjalds      4,2    0,6 

Niðurfelling tolla í 7.-15. og 17.-22. kafla tollskr.1)   1,7    0,2 

Samræming virðisaukaskatts í 14%     1,6    0,2 

Lækkun virðisaukaskatts af veitingaþjónustu   (8,4)2)    0,3 

Alls        7,5    1,3 

Dæmi um lækkun tollverndar 

af búvöru (2., 4, og 16. kafli tollskrár)1) 

Helmingslækkun       7,8    1,1 

Fullt afnám       15,6    2,2 

______________________________________________________________________________ 
Áhrif á tekjur ríkissjóðs3),        Millj. kr. á ári 

Afnám vörugjalds      -1.550    +380 

Niðurfelling tolla í 7.-15. og 17.-22. kafla tollskr.1)      -650    +160 

Samræming virðisaukaskatts í 14%        -950    +150 

Lækkun virðisaukaskatts af veitingaþjónustu      -960    +150 

Alls       -4.110    +840 

Dæmi um lækkun tollverndar 

af búvöru (2., 4, og 16. kafli tollskrár)1) 

Helmingslækkun          -145    +900 

Fullt afnám          -290              +1.800 

______________________________________________________________________________ 

 

1) Um innihald tollflokka sjá 4. viðauka. 

2) Áhrif á veitingalið í vísitölu neysluverðs. 

3) Neikvæðar tölur (-) sýna tekjutap ríkissjóðs vegna skattalækkana. Jákvæðar tölur (+) 

sýna tekjuaukningu ríkissjóðs af þeirri veltuaukningu innanlands sem ofangreindar skattalækkanir 

hafa í för með sér. Miðað við framangreint væri lækkunin um 4,1 milljarður á verðlagi 2006 

 



Mun styrkjakerfi ESB vega upp óhagræði aðildar fyrir landbúnaðinn? 

Íslenskur landbúnaður nýtur mikils stuðnings hér innanlands. Þegar EES-samningurinn var gerður 

árið 1994 hafði Ísland undanþágur frá veigamiklum málum á sviði landbúnaðar. Nú liggur fyrir 

Alþingi frumvarp um gildistöku matvælalöggjafar ESB hér á landi og munu að því samþykktu  

gilda í aðalatriðum sömu reglur hér á landi og í löndum ESB að því er varðar framleiðslu matvæla 

og innleiddar nauðsynlegar breytingar á íslenskri löggjöf samfara yfirtöku matvælalöggjafar ESB. 

 Þessi löggjöf er reyndar íslenskum sjávarútvegi nauðsynleg því að öðrum kosti getur skapast hætta 

á að farið verði með íslenskar fiskafurðir eins og frá þriðju ríkjum sem þá hefði í för með sér 

verulegar viðskiptahindranir, kostnað og fyrirhöfn. Bent hefur verið á að möguleikar til útflutnings 

á sérstökum hreinum náttúruafurðum muni geta aukist.  

Niðurfelling tolla af innfluttum matvælum frá ESB, aukin samkeppni og hagræðing í landbúnaði 

innanlands myndi leiða til lægra vöruverðs. Lækkunin kæmi ekki strax fram en þróunin yrði  sú, að 

smám saman drægi saman með vöruverði hér og í grannríkjunum. Sameiginleg landbúnaðarstefna 

ESB er sennilega dýrasti liðurinn í starfi ESB. Við síðustu endurskoðun var dregið mjög úr beinum 

ríkistuðningi við búvöruframleiðslu en þess í stað aukin stuðningur við byggðaþróun, umhverfis-

verkefni og nýsköpun í sveitum. Framleiðslutengingar og framleiðsluhvatar eiga að víkja fyrir 

“grænum” stuðningi hverskonar. Greitt er fyrir búsetu en íbúum látið eftir að ákveða hvort þeir 

framleiða búfjárafurðir sem ekki njóta styrkja en verða að standast þá samkeppni sem á markaðnum 

ríkir. Með aðild að ESB verður sameiginleg landbúnaðarstefna ESB tekin upp hér á landi með 

aðlögun og þeim undanþágum sem um semst. Líta má til þeirra undanþága og aðlögunar sem 

Svíþjóð og Finnland sömdu um til að styrkja landbúnað á heimskautasvæðum (öll svæði norðan 

62.breiddargráðu) og á harðbýlum svæðum umfram það sem gerist og gengur innan ESB. Engin 

ástæða er að ætla að ekki gæti samist um sambærilegan stuðning skattgreiðenda við íslenskan 

landbúnað og samdist um við Finnland og Svíþjóð. Ætla má að harðbýlisstyrkir á Íslandi kæmu úr 

ríkissjóði (60 - 70%) og úr sjóðum ESB (30% - 40%).  

 

Samantekt 
 

Af hverju Evrópa? 

Ísland er hluti af Evrópu og því landfræðilega tengdast þeim heimshluta. Langstærstur hluti 

viðskipta okkar er við aðildarríki ESB og er því eðlilegast að styrkja þau tengsl með aðild að ESB 

og með því að gerast þátttakandi í myntbandalaginu, EMU. 

Hversu mikið er líklegt að viðskipti aukist með aðild að ESB/myntbandalagi? 

Útflutningur þjónustu var 187.972 milljónir ár árinu 2008 aukningin ætti því að geta numið um 22,5 

milljörðum. 

Hversu mikil verður lækkun viðskiptakostnaðar? 

Miðað við 1% regluna fyrir Ísland hefur þessi kostnaður numið um 14,5 milljörðum á árinu 2008.  

Hver verður hinn mælanlegi árangur þess að losna við gengisáhættu í viðskiptum? 

Með upptöku evru verður rekstrarumhverfið líkara því sem gerist í samkeppnislöndunum. Auk þess 

að rýra samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja hindrar íslenska krónan og fylgifiskar hennar, gengis-

sveiflur, háir vextir, verðbólga, verðtrygging það að erlendir fjárfestar leggi fé í íslensk fyrirtæki.  

Hver verða áhrif á þjónustuviðskipti innan svæðisins?  

Innleiðing þjónustutilskipunar ESB kann að hafa í för með sér allt að 15-35% aukningu á 

þjónustuviðskiptum milli ESB ríkja. Yfirfært á Ísland miðað við útflutning þjónustu væri þetta 28-

65 milljarða kr. aukning. 

Hver verða áhrif á verðlag í landinu?  

Áhrif lækkunar gjalda gætu verið um 7,5% eða 4,1 miljarður kr. á verðlagi 2006. 

Mun styrkjakerfi ESB vega upp óhagræði aðildar fyrir landbúnaðinn? 

Engin ástæða er að ætla að ekki gæti samist um sambærilegan stuðning skattgreiðenda við íslenskan 

landbúnað og samdist um við Finnland og Svíþjóð. Ætla má að harðbýlisstyrkir á Íslandi kæmu úr 

ríkissjóði (60 - 70%) og úr sjóðum ESB (30% - 40%). 


