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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um að draga til baka umsókn Íslands um 

aðild að Evrópusambandinu og um eflingu samstarfs við Evrópusambandið og 

Evrópuríki, þingskjal 635, 340. mál.

Undirritaður kemur því hér með á framfæri að hann er með öllu andvígur því að eftirfarandi 

setning sé í ofangreindri þingsályktunartillögu: „Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 

draga til baka umsókn Islands um aðild að Evrópusambandinu. íí Undirritaður leggur til að 

setningin sé felld úr tillögunni.

Undirritaður véfengir þá röksemdafærslu fyrir slitum aðildarviðræðna sem fram kemur í 

athugasemdum við þingsályktunartillöguna. Eini beini rökstuðningurinn fyrir slitum sem fram 

kemur í athugasemdunum er að aðildarferlið taki ekki upp að nægjanlegu marki mið af 

kröfum Íslands. Að öðru leyti er vísað í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, stefnuskrár 

Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins og skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands. Í

skýrslu Hagfræðistofnunar er ekki tekin afstaða með eða á móti slitum viðræðna. Í
1 2 stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar , stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins og stefnuskrá

• 3 .  . . . . .  'Framsóknarflokksins3 er hvergi að finna röksemdir fyrir slitum aðildarviðræðna. Í öllum 

þessum yfirlýsingum er þvert á móti að finna markmið m.a. um efnahagsstöðugleika, afnám 

gjaldeyrishafta og jákvæð samskipti við nágrannaþjóðir sem ekki verða leyst með raunhæfum 

hætti ef tillagan sem er til umsagnar verður samþykkt óbreytt.

Aðildarferlið taki ekki mið a f kröfum Íslands

Undirritaður hefur ekki næga þekkingu á framgangi aðildarviðræðna Íslands við 

Evrópusambandið til að taka afstöðu til þess upp að hvaða marki Ísland getur samið um 

álitaefni við sambandið. Jafnvel þó að Evrópusambandið sé ekki tilbúið að veita tilslakanir á 

regluverki sambandsins gagnvart Íslandi eru það hins vegar ekki fullnægjandi rök fyrir því að 

aðildarumsóknin sé dregin til baka án beinnar aðkomu þjóðarinnar. Samkvæmt nýlegum

1 Stjórnarráð Íslands. (2013). Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Sótt af 
http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/
2XD. Kosningar 2013. (án d.) Sótt af http://www.xd.is/media/kosningar-2013/XD-stefnuskra.pdf
3 Framsókn fyrir heimilin. (án d.) Sótt af http://www.framsokn.is/wp-content/uploads/2013/03/stefnuskraL.pdf

http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/
http://www.xd.is/media/kosningar-2013/XD-stefnuskra.pdf
http://www.framsokn.is/wp-content/uploads/2013/03/stefnuskraL.pdf


skoðanakönnunum vill afgerandi meirihluti landsmanna halda þjóðaratkvæðagreiðslu um 

áframhald aðildarviðræðna4 og meirihluti vill ljúka aðildarviðræðum.5 Í lýðveldi eins og 

Íslandi6 ættu það að teljast fullnægjandi rök fyrir áframhaldi aðildarviðræðna eða að minnsta 

kosti þjóðaratkvæðagreiðslu um málið.

Astæður til áframhalds aðildarviðræðna

Fjölmargar aðrar ástæður eru til að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Þær 

ástæður sem undirritaður vill helst koma á framfæri eru þessar:

• Aðild að Evrópusambandinu er besta raunhæfa leiðin til að auka efnahagslegan 

stöðugleika á Íslandi, en efnahagslegur stöðugleiki er mikilvæg forsenda hagvaxtar og 

velsældar. Ísland býr við óstöðugara efnahagslíf en öll nágrannalönd sín. Helstu 

ástæður fyrir þessu eru smæð landsins og fábreytni framleiðslu og útflutnings, en 

mistök í hagstjórn og stjórn peningamála hafa einnig spilað stóran þátt í óstöðugleika 

undanfarinna ára. Ríkar ástæður til að ætla að mikilvægi sjálfstæðrar peningarstefnu sé 

ofmetið; sjálfstæð peningastefna og frjálst gengi geta aukið sveiflur frekar en að draga 

úr þeim.7 Sömuleiðis eru ríkar ástæður eru til að ætla að aðild að Evrópusambandinu 

muni auka fjölbreytni í framleiðslu og útflutningi á Íslandi. Slíkt myndi skjóta fleiri 

stoðum undir efnahagslíf Íslands og þannig gera það stöðugara.

• Hlutfall útflutnings af landsframleiðslu er lægra á Íslandi en í öðrum hagkerfum af 

svipaðri stærðargráðu. Útflutningur er nauðsynlegur til að fjármagna innflutning, og 

hærra útflutningshlutfall myndi auka velsæld, fjölbreytni og öryggi í efnahagslífi 

landsins og gera aðilum innan hagkerfisins auðveldara að borga af erlendum skuldum. 

Aðild að Evrópusambandinu myndi valda auknum útflutningi frá Íslandi. 

Útflutningsfyrirtækjum yrði gert kleift að nýta sér stærðarhagkvæmni og væru gefin 

tækifæri til sóknar á erlenda markaði. Seðlabanki Íslands áætlar að aukinn útflutningur 

við aðild að Evrópusambandinu myndi leiða til varanlegrar aukningar landsframleiðslu
o

á mann um 1,5-11%. Þess ber að geta að það mat var gert áður en samningar hófust

4 Brjánn Jónasson. (2014). Mikill meirihluti vill þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB-aðildarumsókn. Vísir. Sótt af 
http://www.visir.is/mikiU-meirihluti-vill-thjodaratkvaedagreidslu-um-esb-adildarumsokn/artide/2014702289931
5 „64 prósent vilja ljúka aðildarviðræðum." (2014). Rúv.is. Sótt af http://www.ruv.is/frett/64-prosent-vilja-ljuka- 
adildarvidraedum
6 1. gr laga nr. 33/1944 Stjórnarskrá lýðveldisins Islands.
7 Seðlabanki Íslands. (2012). Valkostir Islands ígjaldmiðils- oggengismálum. Þórarinn G. Pétursson (ritstj.), 
kafli 3.
8 Seðlabanki Íslands. (2012). Valkostir Islands ígjaldmiðils- oggengismálum. Þórarinn G. Pétursson (ritstj.), bls. 
223.
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um fríverslunarsamning milli ESB og Bandaríkjanna, en aðild Íslands að slíkum 

samningi í gegnum ESB myndi auka útflutning og hagsæld enn frekar.

• Aðild að Evrópusambandinu og upptaka evru er besta, ef ekki eina, raunhæfa leiðin til 

að afnema varanlega öll höft á fjármagnsflutninga og gjaldeyrisviðskipti til og frá 

Íslandi. Enn er óljóst hvort og hvenær fjármagnshöftum verður aflétt hér á landi og 

engin skýr merki eru um að það muni gerast fljótlega. Seðlabanki Íslands telur að ef 

fjármagnshöftunum verði aflétt muni þurfa að setja á ýmsar varúðarreglur gagnvart 

fjármagnsflutningum til og frá landinu, þar á meðal stýritæki til að tempra 

fjármagnsinnstreymi og takmarkanir á erlendum fjárfestingum lífeyrissjóða. Slík 

ákvæði jafngilda í raun höftum og óljóst er hvort þau samræmist ákvæðum EES- 

samningsins um frelsi á fjármagsflutningum.9 Engin almenn höft eða takmarkanir eru 

á fjármagnsflutninga innan landa Evrópusambandsins. Í aðildarviðræðum við 

Evrópusambandið hefur komið fram vilji af hálfu þess til að aðstoða Ísland við afnám 

fjármagnshafta samhliða inngöngu í ERM II og upptöku evru. Ef aðildarviðræðum 

verður slitið er ekki víst að sá vilji verði aftur til staðar kjósi Íslendingar að sækja um 

aðild að nýju.

• Stór iðnfyrirtæki, þ.m.t. verðmætasta fyrirtækið sem skráð er á íslenskum 

hlutabréfamarkaði, íhuga nú alvarlega að flytja höfuðstöðvar sínar frá landi vegna 

lélegs rekstrarumhverfis hér á landi. Tillagan sem hér er til umfjöllunar um slit 

aðildarviðræðna við Evrópusambandið hefur enn ýtt undir þessa skoðun stjórnenda 

fyrirtækjanna. Ástæða er til að ætla að ef stór iðnfyrirtæki fari að flýja land í stórum 

stíl muni það vera fordæmisgefandi fyrir nýsköpunar- og sprotafyrirtæki hér á landi og 

þannig hafa neikvæðar afleiðingar á hagvaxtarhorfur til langrar framtíðar.10 Þá myndi 

slíkt valda enn frekari fábreytni framleiðslu og útflutnings hér á landi, sem hefur 

alvarlegar efnahagslegar afleiðingar eins og lýst var hér að ofan.

• Smáríkjum eins og Íslandi er nauðsynlegt að eiga í góðum samskiptum við 

nágrannalönd sín. Aðild að Evrópusambandinu er besta leiðin til að auka samstarf við 

aðrar Evrópuþjóðir á jafnréttisgrundvelli. Aðild að sambandinu myndi jafnframt hjálpa 

til við að auka vægi Íslands innan Evrópu og á alþjóðavettvangi. Þá myndi aðild að 

sambandinu skapa vettvang til þess að leysa ágreiningsmál við þær nágrannaþjóðir 

okkar sem standa innan sambandsins með vinsamlegum hætti og á réttlátum

9 Seðlabanki Íslands. (2012). Varúðarreglur eftir fjármagnshöft. Skýrsla Skýrsla Seðlabanka Íslands til 
efnahags- og viðskiptaráðherra, bls. 9.
10 „Barist um bestu bitana." (2014, 3. apríl). Kjarninn (33. útgáfa). Sótt af http://kjarninn.is/kerfi/wp- 
content/uploads/2014/04/2014_04_03 .pdf

http://kjarninn.is/kerfi/wp-


grundvelli. Nú þegar má greina aukna fjarlægð og jafnvel kulda í samskiptum 

Evrópusambandsins við Ísland og telja margir að það megi rekja að miklu leyti til 

þeirrar tillögu sem hér er til umsagnar.

• Fullveldi þjóða er háð því að þær geti varið íbúa sína og yfirráðasvæði fyrir 

utanaðkomandi ógnum. Sú staða getur komið upp að Ísland standi frammi fyrir 

hernaðarlegri ógn, og þó aðild Íslands að Norður-Atlantshafsbandalaginu sé mikilvæg 

fyrir hernaðarlegt öryggi landsins er hún ekki fullnægjandi ef samskipti við þjóðirnar 

innan bandalagsins eru lítil eða slæm. Slit aðildarviðræðna við Evrópusambandið 

myndu gera þjóðirnar innan sambandsins, sem eru meirihluti aðildarríkja Norður- 

Atlantshafsbandalagsins, fráhverfari Íslandi en nú er og ólíklegri til að aðstoða 

Íslendinga ef að okkur steðjar hernaðarleg ógn. Aftur á móti myndi aðild Íslands að 

Evrópusambandinu auka og styrkja sambandið við þessar þjóðir og gera þær líklegri 

til að veita okkur hernaðarlega aðstoð ef það reynist nauðsynlegt.

Hvar á ég að búa í framtíðinni?

Undirritaður er háskólanemi á tuttugasta og öðru aldursári. Ég hef alist upp í alþjóðavæddu 

samfélagi og búið erlendis í samtals eitt og hálft ár. Mig langar að búa á Íslandi í framtíðinni 

vegna þess að ég finn til sterkra tengsla og væntumþykju gagnvart mörgu í íslensku samfélagi, 

menningu og náttúru. Það er mér þó einnig mikilvægt að búa í framsæknu og opnu samfélagi 

þar sem þau lífskjör sem mér bjóðast eru samkeppnishæf við það sem gengur og gerist í 

öðrum þróuðum löndum. Ég hef miklar og vel rökstuddar áhyggjur af því að Ísland sé í 

auknum mæli að einangrast á alþjóðavettvangi og að framtíðarlífskjör á Íslandi verði svo 

miklu mun lakari en í nágrannaríkjum að ég muni kjósa að setjast að erlendis til frambúðar. 

Eins og að ofan greinir tel ég að aðild að Evrópusambandinu myndi auka lífskjör á Íslandi, 

hafa jákvæð áhrif á samfélagsmyndina og auka fullveldi okkar, sjálfstæði og sjálfstraust í 

samfélagi þjóðanna. Því ítreka ég þá tillögu mína að fyrsta setning þingsályktunartillögunnar 

sem hér er til umsagnar verði felld úr tillögunni.

Með vinsemd og virðingu,

Ólafur Heiðar Helgason, hagfræðinemi


