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Undirritaður telur fráleit að draga umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka af 
eftirfarandi ástæðum:

30-40% lífskjarabati með aðild að ESB og 
upptöku evru í stað krónu
„Við evruaðild mun landsframleiðsla aukast um 1,5-11%, eða um 65-179 ma.kr. á ári" samkvæmt 
nýlegri skýrslu Seðlabankans um valkosti í gjaldmiðilsmálum. Einnig kemur þar fram að myntsvæðið 
okkar er það lítið að krónan stuðlar að óstöðugleika og dregur úr atvinnuframboði fremur en 
hitt. Við höfum sem sagt hvorki ástæðu til né efni á krónunni áfram. Aðild að Evrópusambandinu 
og evrunni fer saman og því er ástæða til að kanna áhrif ESB aðildar á lífskjörin í heild. Ekki er hægt 
að reikna lífskjarabatann beint út en áætla má hann út frá samhenginu. Með evrunni munu 
meðallaun hækka, verð vöru og þjónustu lækka og vextir lækka. Það verður því talsvert meira til 
skiptanna þegar við erum búin að kaupa sama magn af vörum og þjónustu og greiða af lánum.

Allar atvinnugreinar munu geta greitt betri laun
Með evru lækka vextir, verðtrygging verður óþörf og fjármagnshöftin hverfa. Þetta eykur fjárfestingu 
og atvinnuframboð. Um 70% útgerðarfyrirtækja gera upp í evrum því tekjurnar eru erlendar og lánin 
að talsverðu leyti. Við inngöngu í ESB fellur niður tollur á unnar sjávarafurðir sem þýðir að fullvinnsla 
mun aukast hér. Í staðinn þarf trúlega að hafa samráð um nýtingu auðlindarinnar við stjórnkerfi ESB 
og leyfa fjárfestingar aðila á ESB svæðinu í okkar sjávarútvegi innan vissra marka. Þetta er aðal 
ástæðan fyrir því að við verðum að sjá aðildarsamninginn áður en við tökum endanlega afstöðu til 
ESB aðildar, en trúlega getum við vel við unað. Orkuframleiðsla, orkufrekur iðnaður, ferðaþjónusta, 
skapandi greinar og hátækniiðnaður hagnast af evrunni. Bankarnir verða betri með samkeppni frá 
erlendum bönkum og ef Ísland fær aðild að hinu nýja bankasambandi koma sóknarfæri fyrir okkar 
banka. Þó þeir hafi hrunið er fyrir hendi umtalsverð reynsla sem mun nýtast á ný, undir skilvirkara 
eftirliti. Að fá erlenda banka er stórmál. Auk lægri vaxta dregur það úr krosseignatengslum og 
samþjöppun eignarhalds sem olli miklum skaða fyrir hrun. Vaxtagjöld á Íslandi munu lækka um 
rúmlegar 100 milljarða króna á ári. Vaxtagjöld skuldugri heimilanna lækka um 50 til 100 þús. kr. á 
mánuði sem eru 10-20% af útgjöldum þeirra. Verslun og netviðskipti verða einfaldari og ódýrari sem 
lækkar verð vöru og þjónustu og úrvalið eykst. Meira að segja landbúnaðurinn mun njóta stöðugleika 
evrunnar. En hann mun þurfa að takast á við tollfrjálsan innflutning matvæla hvort sem við göngum í 
ESB eða ekki því það bætir hag heimilanna um 5-10%. Hjálpa má landbúnaðinum í gegnum erfiðasta 
skaflinn með aðlögunarstyrkjum.
Samtals mun aðild að ESB og evrunni bæta lífskjör okkar um 30% til 40% þegar allt er komið 
fram. Að sjálfsögðu fylgja aðild að Evrópusambandinu ýmsir kostir og gallar sem þjóðin mun taka 
afstöðu til í atkvæðagreiðslu þegar fram líða stundir.

Leiðum samningana við Evrópusambandið til lykta
Nú vilja um 82% landsmanna fá að kjósa um hvort aðildarviðræðunum verður fram haldið. Á síðasta 
kjörtímabili kostuðu viðræðurnar við ESB um 1 milljarð kr. en við fengum um 6,5 milljarða kr. í IPA 
styrki. Það er því beinn ávinningur af viðræðunum auk þess sem þær munu leiða í ljóst kosti og galla 
aðildar.



Tillaga um framhald málsins
Með ofangreint í huga legg ég til að Alþingi efni til þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald umsóknar 
Íslands um aðild að Evrópusambandinu eins og báðir stjórnarflokkarnir lofuðu fyrir og eftir 
kosningar. Ef þjóðin samþykkir að halda áfram með umsóknina þá getur meirihluti Alþingis 
endurskipað samninganefndina og leytast við að haga málum þannig að niðurstöður aðildarviðræðna 
liggi fyrir undir næstu kosningar. Þá mæti kjósa um framhald málsins, inngöngu í Evrópusambandið 
eða ekki, í tengslum við eða samhliða næstu kosningum.
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