Islannin talousihme

kiehuu

◼ Islannin tunnetuin matkailukohde on Reykjavikin
länsipuolella sijaitseva Blue
Lagoon, jossa voi uida lämpimässä mineraalipitoisessa vedessä. Kylpylän takana
höyryää voimalaitos.
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Vauhtisokeus kuumensi Islannin talouden.
Kruunun arvon heittelehtiminen pakottaa maan
pohtimaan EU:n jäsenyyttä ja euroa.
Teksti Teppo Tiilikainen Reykjavik ı Kuvat Hannu Lindroos

K

ala haisee.
On varhainen aamu Reykjavikin satamassa. Taivaalta tihuttaa räntää, vaikka
kevään pitäisi olla jo
pitkällä.
Kalastusalus Sturlaugur on palannut mereltä, ja miehet purkavat saalista Islannin suurimman kalanjalostajan HB Grandin
varastoon. Sata tonnia seitä, puna▶
ahventa, koljaa ja turskaa.
19/2006 | Suomen Kuvalehti
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sa kuukaudessa neljänneksen arvostaan,
mutta kalateollisuuden kannalta se on
pelkästään hyvä asia. Kruunun heikkeneminen parantaa kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.
»Kruunu oli pitkään yliarvostettu, ja se aiheutti meille vaikeuksia. Nyt olemme palanneet normaalitilaan», Gudmundsson
sanoo.

Korkea elintaso
Islanti elää kalasta – kalastus työllistää joka
kymmenennen islantilaisen ja tuo yli puolet vientituloista.
Kalasatama sijaitsee aivan Reykjavikin
keskustan tuntumassa. Suurimmalla kauppakadulla Laugavegurilla ei haise kuitenkaan kala vaan raha. Islannin talous on
kokenut kymmenen viime vuoden aikana
rajun mullistuksen, joka on tehnyt eristyneestä kalastusvaltiosta yhden maailman
rikkaimmista maista.
Islannin elintaso on korkeampi kuin
Suomen, Ruotsin tai Saksan. Talous on
kasvanut jo kymmenen vuotta kaksi kertaa nopeammin kuin euroalueella, ja pörssikurssit ovat kohonneet 50–60 prosenttia
vuodessa. Myös hintataso on korkeampi
kuin Helsingissä.
Nopea vaurastuminen näkyy kaikkialla,
vaikka Reykjavik muistuttaakin enemmän
pohjoisnorjalaista pikkukaupunkia kuin
äkkirikasta metropolia. Uutuuttaan kiiltävät nelivetomaasturit kiertävät keskustan
pikkukatuja, ja tyylikkäästi pukeutuneet
ihmiset istuvat iltaa hintavissa trendiravintoloissa.
Uusia asuintaloja, hotelleja ja kauppa-

◼ HB Grandin kalatehtaalla työskentelee
paljon ulkomaalaisia,
koska Islannissa on
työvoimapula.

Kalastus työllistää
joka kymmenennen
islantilaisen.
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keskuksia nousee joka puolelle kaupunkia. Islannissa vallitsee täystyöllisyys, joten
rakentajia joudutaan haalimaan Puolasta,
Baltiasta sekä Aasian maista.
Islannissa on varsin vähän omaa teollisuutta, joten se joutuu tuomaan ulkomailta lähestulkoon kaikki kulutustavarat
ja koneet. Mutta energia on kotimaista ja
halpaa. Sähkö tuotetaan vesivoimalla. Kaukolämpö johdetaan pohjavedestä, jota lämmittävät maankuoren alla olevat magmapesäkkeet.

Euroopan omistajat
Islanti on iskenyt viime vuosina hämmästyttävällä vimmalla kiinni maailmantalouteen. Äkkirikastuneet nurkanvaltaajat ovat
kaapanneet tunnettuja eurooppalaisia yrityksiä, eikä kukaan tunnu tietävän, millä rahoilla yrityskauppoja tehdään.
Islantilaiset omistavat kauppaketjuja,
lentoyhtiöitä, investointipankkeja ja teleyrityksiä Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.
Suomessa islantilaiset sijoittajat omistavat merkittäviä osuuksia muun muassa
Finnairista ja Elisasta. Maan ykköspankki
Kaupthing on kasvanut Helsingissä muutamassa vuodessa täyden palvelun investointipankiksi, joka työllistää lähes sata rahoitusalan ammattilaista.

Islantilaiset yritykset työllistävät ulkomailla 100 000 ihmistä. Se on paljon, sillä
maassa on alle 300 000 asukasta.
Yritysvaltausten yhteydessä on huhuttu
rahanpesusta ja yhteyksistä Venäjän maﬁaan, mutta näyttöä ei ole löytynyt.
Reykjavikin pörssin toimitusjohtaja
Thordur Fridjonsson vakuuttaa, että islantilaisten maailmanvalloitus perustuu rehelliseen kapitalismiin.
»Siihen ei liity mitään salaperäistä», hän
sanoo.
Fridjonsson istuu pörssitalon neuvotteluhuoneessa Laugavegur-kadun päässä. Suuresta ikkunasta avautuu hulppea näköala
lahden takana kohoaville lumihuipuille.
Hän korostaa, että pitkä talousbuumi
on synnyttänyt Islantiin ennen näkemättömiä pääomia. Ne on pantu poikimaan
ulkomaille, koska Islannin oma kansantalous on niin pieni.
»Pienistä paikallisista yrityksistä on kasvanut lyhyessä ajassa kansainvälisiä pelureita. Sijoitukset on rahoitettu osakeanneilla, omalla pääomalla ja osittain velaksi»,
hän sanoo.

Vauhtisokeus iski
Fridjohnssonin mukaan Islannin talouden
rakennemuutos alkoi viime vuosikymmenellä, kun pääomaliikkeet vapautettiin,

ISLANTI

REYKJAVIK
Keflavik

km

100

TJ

왘 asukkaita 294 000
왘pinta-ala 103 000 km 2 (Suomi 338 145 km 2)
왘pääkaupunki Reykjavík, 170 000 asukasta
왘itsenäistyi Tanskasta 1944
왘Naton jäsen, ei omia asevoimia
왘talouskasvu 5,6 %
왘Bkt/asukas 30 650 euroa (Suomi 26 023)
Lähteet: BBC, CIA Factbook, Islannin suurlähetystö

pankit yksityistettiin ja yritysvero pudotettiin asteittain 50 prosentista 18:aan.
Taustalla on myös Euroopan talousaluetta koskeva Eta-sopimus, joka takasi pääsyn ▶

◼ Suurin osa islantilaisista asuu
Reykjavikissa ja sen lähikylissä.

HB Grandi on 700 työntekijän pörssiyhtiö. Se pyytää kalaa Pohjois-Atlantilla 15
aluksella. Koko tuotanto menee vientiin –
osa lennätetään tuoreena eurooppalaisille
ostajille, loput myydään pakasteina ja säilykkeinä ympäri maailmaa. Liikevaihto kohosi viime vuonna yli 130 miljoonaan euroon.
Toimitusjohtaja Eggert Gudmundsson
istuu toimistossaan varastorakennuksen
toisessa kerroksessa. Hän vaikuttaa tyytyväiseltä. Bisnes luistaa paremmin kuin aikoihin, vaikka maailmalla puhutaan Islannin talouskriisistä.
Islannin kruunu on menettänyt paris-
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◼ Pörssijohtaja
Thordur Fridjohnsson
vakuuttaa, että Islannin talouden perusta
on kunnossa.

Danske Bank
ennustaa, että
Islanti ajautuu
lamaan.
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Kotitalouden velkaantuneet
Myös pörssijohtaja Fridjohnsson rauhoittelee sijoittajia. Hänen mukaansa talouden
perusta on edelleen hyvässä kunnossa.
»Kruunun arvo on pudonnut, mutta se
olikin yliarvostettu. Pörssissä on tapahtunut korjausliike alaspäin, mutta sehän vain
osoittaa, että markkinat toimivat», hän sanoo.
Fridjohnssonin mielestä Danske Bank
teki virheen verratessaan islantilaisten yritysten velkaa kotimaiseen bruttokansantuotteeseen, koska suuri osa omistuksista
on ulkomailla.
Sitä paitsi velkarahoja ei ole käytetty kulutukseen vaan ulkomaisiin investointeihin, jotka tuottavat rahat moninkertaisesti takaisin.
»Islannin ulkomainen velka on 300 prosenttia bruttokansantuotteesta. Danske
Bank pitää sitä maailmanennätyksenä,
vaikka samalla tavalla laskettuna Irlannin
velka on 1 200 prosenttia, Britannian noin
400, samoin Sveitsin», hän sanoo.
Danske Bank kiinnitti kohuraportissaan
huomiota myös kotitalouksien velkaantumiseen, joka on teollisuusmaiden huippua.

Fridjohnssonin mukaan tämä johtuu siitä,
että lähes kaikki islantilaiset asuvat lainarahalla ostetuissa omistusasunnoissa.
»Meillä on erittäin suuret eläkerahastot,
jotka takaavat ihmisille hyvät tulot myös
työvuosien jälkeen. Velkaantumiseen ei
kannattaisi kiinnittää liikaa huomiota»,
hän sanoo.
Suurimman oppositiopuolueen, sosiaalidemokraattisen Samfylkingin puheenjohtaja Ingibjörg Sólrún Gísladóttir on toista
mieltä. Hän on huolissaan velkaantumisesta ja panee viime viikkojen myllerryksen
hallituksen talouspolitiikan syyksi.
Gísladóttir muistuttaa, että hallitus höllensi pari vuotta sitten asuntolainamarkkinoita samaan aikaan, kun talous oli muutenkin kuumentumassa. Pankkien välille
puhkesi armoton kilpailu, korot laskivat,
ja pankit rahoittivat kiihtyvää antolainaustaan uudella velalla.
»Kaikki islantilaiset ottivat silloin lainaa
ostaakseen uusia asuntoja, kesämökkejä
ja maastoautoja. Asuntojen hinnat nousivat pilviin. Se kupla uhkaa nyt puhjeta»,
hän sanoo.

Valtavia investointeja
Pitkän linjan islantilainen talousvaikuttaja
Jón Sigurdsson arvelee, että Danske Bankin

◼ Reykjavikilainen nainen ulkoiluttaa
koiriaan parlamentin lähistöllä.

ja muiden ulkomaisten rahoituslaitosten
varoitusten taustalta löytyy myös keinottelua kruunun arvolla.
»Islannin taloudesta esitetyt kommentit
eivät ole välttämättä riippumattomia. Niitä
saatetaan tehdä tietyn hyödyn saavuttamiseksi», hän epäilee.
Tapaamme iltapäiväkahvilla reykjavikilaisen hotellin hienostuneessa brandysalongissa. Sigurdssonilla on pitkä näkökulma Islannin talouspolitiikkaan. Hän on ▶

ISLANNIN PÖRSSI KÄÄNTYI LASKUUN
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EU:n markkinoille, vaikkei Islanti olekaan
jäsen.
Islannin pääelinkeino on edelleen kalastus, mutta osakemarkkinoita hallitsevat
pankit, vähittäiskauppa ja lääketeollisuus.
Kolmen suurimman pankin Kaupthingin,
Landsbankin ja Glitnirin osuus pörssin
markkina-arvosta on yli puolet.
Viime vuosina talouteen on ilmaantunut ylikuumenemisen merkkejä: inﬂaatio
on kiihtynyt, etenkin asuntojen hinnat ovat
kohonneet pilviin. Keskuspankki on yrittänyt hillitä tilannetta nostamalla toistuvasti
korkoja, mutta se ei ole tehonnut.
Helmikuun lopulla iski paniikki, kun
kansainvälinen luottoluokitusyhtiö Fitch
varoitti Islannin taloutta uhkaavista vakavista riskeistä. Markkinoilla alkoi kiertää
huhuja, että maan suurimmat pankit ja
yritykset olisivat vaikeuksissa velkaantumisen takia.
Kaikkein synkimmän kuvan maalasi tanskalainen Danske Bank. Yhtiön analyytikot
arvioivat raportissaan, että Islannin talous
on yhtä pettävällä pohjalla kuin Thaimaan
ennen Aasian ﬁnanssikriisiä tai Turkin viisi vuotta sitten ennen liiran romahdusta.
Pankin mukaan Islanti oli luisumassa kovaa vauhtia kohti äkillistä lamaa.
Ja kuten arvata saattaa, ennuste alkoi
toteuttaa itseään: suuret ulkomaiset sijoitusrahastot kotiuttivat varojaan Islannista,
ja osakekurssit romahtivat 25 prosenttia.
Kruunu heikentyi alimmalle tasolleen neljään vuoteen, kun pankit ja yritykset vaihtoivat kruunujaan euroihin ja dollareihin.
Islannin hallitus ja pankit aloittivat puolustustaistelun luottamuksen palauttamiseksi. Islannin valtiovarainministeriön
mukaan Danske Bankin raportti perustuu
virheellisiin lukuihin. Glitnir-pankin tutkimusjohtaja Ingólfur Bender syyttää Danske Bankia suoranaisesta mustamaalauksesta.
»Islanti ei ole kriisissä, ei sinne päinkään,
vaikka talous onkin kuumentunut. Danske
Bank on rakentanut ennusteensa pahim-

man mahdollisen vaihtoehdon pohjalle»,
hän sanoo.

1.1.06

5.5.06
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◼ Lukion viimeisen
luokan oppilaat pukeutuivat viikingeiksi koulun päätöspäivänä, jota
juhlitaan samaan tapaan
kuin penkinpainajaisia
Suomessa.

Kaikki ottivat
lainaa ostaakseen
asuntoja ja
kesämökkejä.
entinen kauppaministeri ja keskuspankin
pääjohtaja. Lisäksi hän on työskennellyt
11 vuotta Helsingissä Pohjoismaiden investointipankin pääjohtajana.
Hänen mukaansa suurin syy talouden
ylikuumentuminen ovat viime vuosien
jättimäiset investoinnit, Kárahnjúkarin
suurpato ja sen lähistölle nouseva alumiinisulatto.
»Ne ovat valtavia hankkeita – ne kattavat
noin 30 prosenttia Islannin bruttokansantuotteesta. Se on ajanut talouden tietynlaiseen epätasapainoon», Sigurdsson analysoi.
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Hänen mielestään Danske Bank tekee
keinotekoisia vertailuja rinnastaessaan Islannin tilanteen Turkin ja Thaimaan takavuosien kriiseihin.
»Siinä ei ole mitään järkeä. Islanti ei ole
investoinut valkoisiin elefantteihin vaan
erittäin tuottaviin hankkeisiin, jotka tuovat meille huomattavia tuloja tulevaisuudessa.»
Sigurdsson uskoo silti, että paineet kruunua kohtaan jatkuvat. Kruunu on pieni
nappula globaalissa markkinataloudessa, joten siihen kohdistuu jatkuvasti spekulointia.
Sitä paitsi markkinoilla on liikkeellä miljardien eurojen arvosta kruunumääräisiä
velkakirjoja, joista osa lankeaa maksettavaksi jo muutaman kuukauden kuluttua.
Sijoittajat voivat silloin valita, vaihtavatko
he saatavansa kruunuihin vai muihin valuuttoihin.

Eurosta turvaa
Sigurdssonin mielestä Islanti selviytyisi vaikeuksistaan helpoimmalla liittymällä EU:n ▶
◼ Moottoripyöräilijät
kokoontuvat iltaisin
Reykjavikin keskusaukiolle.
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Nuoret
bisnesleijonat

▶

◼ Joutsenia Tjörninin lammella
Reykjavikin keskustassa.
◼ Kaffi Paris on yksi Reykjavikin
suosituimmista ravintoloista.
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jäseneksi ja vaihtamalla kruunut euroihin.
Yhteisvaluutta toisi vakautta ja lopettaisi
spekuloinnin kruunun arvolla.
»Islanti teki virheen, kun se ei hakenut
EU:n jäsenyyttä yhdessä Suomen ja Ruotsin
kanssa. Näin pienen maan keskuspankin
on hyvin vaikea toteuttaa itsenäistä ja riippumatonta rahapolitiikkaa», hän sanoo.
Useimmat poliitikot ovat toista mieltä,
sillä he kuuntelevat herkällä korvalla kalastuselinkeinon huolia. Kalateollisuus vastustaa EU:n jäsenyyttä samasta syystä kuin
viljelijät manner-Euroopassa. Islantilaiset
kalastajat eivät hyväksy Brysselin määräämiä kiintiöitä eivätkä halua päästää muiden EU-maiden kalastajia vesilleen.
Sigurdsson arvelee, että kruunun heittelehtiminen on vähentänyt EU:n vastustusta Islannissa. Mielipidemittausten mukaan
kannattajia ja vastustajia on nyt suurin piirtein yhtä paljon. Useimmat haluaisivat kuitenkin ottaa vain eurot ilman EU:n jäsenyyttä, jos se olisi mahdollista.
Keskustelu EU:sta on Islannissa lähes yhtä varovaista kuin Suomen Nato-keskustelu, vaikka pääministeri Halldór Ásgrímsson
ja Kaupthing-pankin hallituksen vaikutusvaltainen puheenjohtaja Sigurdur Einarsson ovat ryhtyneet puhumaan avoimesti
eurojen puolesta. Heillä on edessään kova
käännytysurakka, sillä suurin hallituspuolue, Suomen kokoomusta vastaava itsenäisyyspuolue, vastustaa hanketta jyrkästi. ▶

Islannin talousihme on henkilöitynyt
neljään nuoreen liikemieheen, Thor Björgolfssoniin, Jón Ásgeir Jóhannessoniin
sekä Ágúst ja Lýdur Gudmundssoniin.
Björgolfsson, 39, on Islannin rikkain
mies, mutta hän asuu nykyisin Lontoossa.
Amerikkalainen talouslehti Forbes arvioi
hänen omaisuutensa arvoksi lähes 1,8
miljardia euroa.
Björgolfssonin sijoitukset nousevat
Suomessakin yli 400 miljoonaan euroon.
Hänen investointipankkinsa StraumurBurdarás on Suomen valtion jälkeen Finnairin suurin omistaja lähes 11 prosentin
osuudella. Hänen Novator-yhtiönsä omistaa kymmenisen prosenttia Elisasta.
Björgolfssonin tarina on kuin amerikkalainen unelma. Hän opiskeli taloustieteitä
Yhdysvalloissa ja haistoi Neuvostoliiton
hajottua Venäjän bisnesmahdollisuudet.
Hän perusti pullotustehtaan Pietariin,
möi sen Pepsille ja sijoitti rahansa Bravoyhtiöön, jonka valmistamista oluista ja
longdrinkeistä tuli menestys. Vuonna
2002 panimojätti Heineken osti Bravon.
Björgolfsson palasi Reykjavikiin, osti
45 prosentin osuuden maan toiseksi suurimmasta pankista Landesbankista,
ja maailmanvalloitus alkoi.
Myös Jón Ásgeir Jóhannesson, 38, on
luonut kymmenessä vuodessa hämmästyttävän omaisuuden. Hän valmistui
kauppaopistosta 1989 ja perusti isänsä
kanssa kauppaketju Bonuksen, joka kuuluu nykyisin Baugur Groupiin.
Baugur on laajentanut toimintaansa
rajusti ulkomaille – yhtiö omistaa IsossaBritanniassa supermarketteja ja muotiliikeketjuja sekä Tanskassa muun muassa
Magasin- ja Illum-tavaratalot.
Jóhannesonia syytettiin viime vuonna
veronkierrosta, kavalluksesta ja väärennyksestä, mutta tuomarit hylkäsivät kaikki 40 syytekohtaa. Syyttäjä on ottanut
jutun uuteen käsittelyyn.
Veljekset Ágúst, 42 ja Lýdur Gudmundsson, 39, perustivat 1986 kalanjalostusyhtiö Bakkavörin, joka laajentui 1990-luvulla
yrityskauppojen avulla Isoon-Britanniaan.
Bakkavör on nykyisin Ison-Britannian
suurin pakastettujen valmisruokien tuottaja, sen asiakkaina ovat maan kaikki
merkittävimmät supermarketketjut. Bakkavörin pääkonttori on Reykjavikissa.
Veljekset johtavat myös Exista-sijoitusyhtiötä, joka omistaa merkittäviä osuuksia muun muassa Islannin suurimmasta
pankista Kaupthingista sekä Islannin
teleyhtiöstä. ▪

◼ Pääministeri
Halldór Ásgrímsson,
58, edustaa keskustalaista edistyspuoluetta, joka sai viime vaaleissa 17,7
prosenttia äänistä.
Puolueen perinteinen kannattajakunta vastustaa EU:n
jäsenyyttä.

Sosiaalidemokraattien Gísladóttir on
kuulunut jo pitkään EU:n kannattajiin.
Hän sanoo olevansa varma siitä, että Islanti on ennen pitkää myös Euroopan rahaliiton jäsen.
Gísladóttirin mielipiteillä on painoa,
vaikka puolue on oppositiossa. Sosiaalidemokraattien kannatus nousee yli 30 prosenttiin, joten hän saattaa hyvinkin olla
tuleva pääministeri.
»Seuraavien vaalien tuloksesta riippuu
paljon. Parhaimmassa tapauksessa voisimme liittyä jäseniksi 4–6 vuoden kuluttua.»

USA lähtee Keﬂavikista
Gísladóttir uskoo, että myös turvallisuuspolitiikka lähentää Islantia EU:hun. Islannilla ei ole omaa armeijaa, vaan Yhdysvallat on huolehtinut sen puolustuksesta. Nyt
amerikkalaiset ovat päättäneet sulkea Keflavikin sotilastukikohdan, joten koko puolustuskysymys on ratkaistava uudelleen.
»Meidän turvallisuutemme nojaa vastaisuudessa yhä enemmän yhteistyöhön
Norjan, Tanskan ja Ison-Britannian kanssa, koska myös ne ovat kiinnostuneita Pohjois-Atlantin turvallisuudesta», Gísladóttir
sanoo.
Sigurdsson on samaa mieltä.
»Amerikkalaisten lähdön jälkeen mikään
ei ole niin kuin ennen», hän korostaa.
»Eurooppalainen puolustusyhteistyö
kiinnostaa nyt myös meitä. Meidän pitäisi
ehkä kirjoittaa heti Olli Rehnille ja aloittaa
neuvottelut EU:n jäsenyydestä.» SK

◼ Yhdysvaltain ja Islannin liput liehuvat
rinnakkain Keﬂavikin tukikohdassa,
joka suljetaan syyskuussa.
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”Pankit
keinottelevat
kruunulla”
▶ Islannin kruunu heittelehtii ja pörssikurssit ovat menettäneet viidenneksen
arvostaan. Onko Islannin talous kriisissä, pääministeri Halldór Ásgrímsson?
»Ei ole. Me olemme osa kansainvälistä
taloutta, jossa pääomat liikkuvat vapaasti. Markkinoiden vaihtelut heiluttavat Islannin kaltaista pientä taloutta enemmän
kuin suurempia kansantalouksia.»
Mutta Danske Bankin mielestä Islannin talous on romahduksen partaalla?
»Analyysi on täysin virheellinen. En
ymmärrä, miksi Danske Bank ylipäätään
tekee arvioita Islannista, koska sillä ei
ole mitään toimintaa täällä. Monet muut
kansainväliset instituutiot kuten Kansainvälinen valuuttarahasto, OECD ja Moodys
pitävät Islannin tilannetta hyvänä.»
Mihin erilaiset käsitykset perustuvat?
»Viime viikkojen kehityksessä on paljon
epäterveitä piirteitä. Kansainväliset pankit ja rahoitusinstituutiot ovat pelanneet
keinottelumielessä Islannin kruunulla.
Minusta on väärin, jos ne kirjoittavat
samaan aikaan raportteja taloutemme
kehityksestä.»
Syytättekö Danske Bankia keinottelusta?
»En tiedä mitään Danske Bankin toimista. Mutta tiedän sen, että sen raportit

vaikuttivat 1990-luvulla paljon Färsaarten talouteen ja että toipuminen kesti
pitkään. En väitä, että Danske Bankin
analyysit ovat valheellisia, mutta se ei
tunne Islannin taloutta.»
Islannissa keskustellaan parhaillaan
EU:n ja Euroopan rahaliiton jäsenyydestä. Mitä mieltä olette tästä?
»EU:n ulkopuolella oleminen aiheuttaa
meille ongelmia. Islannin korkotaso on
korkeampi kuin euroalueella, ja valuutta
on epävakaa. Meidän on sen vuoksi syytä
keskustella, voimmeko liittyä jäseniksi
joskus tulevaisuudessa.»
Koska Islanti voisi hakea jäsenyyttä?
»Meillä ei ole juuri nyt mitään kiirettä.
Mutta jos Norja päättää liittyä EU:hun tai
Iso-Britannia, Tanska ja Ruotsi siirtyvät
euroon, meidän on hyvin vaikea olla
ulkopuolella.»
Mikä EU:ssa arveluttaa islantilaisia?
»Kalat ovat meidän suurin luonnonvaramme, emmekä me pidä EU:n kalastuspolitiikasta. Uskon kuitenkin, että tästä
asiasta päästään yhteisymmärrykseen,
jos molemmilta löytyy poliittista tahtoa.»
Vaikuttaako Keﬂavikin sulkeminen
islantilaisten EU-mielipiteisiin?
»Meillä on ollut turvallisuusasioissa
pitkä suhde Yhdysvaltain kanssa, ja se
on nyt päättymässä. Sillä on varmaankin vaikutusta tähän keskusteluun.
Olemme kääntymässä valtiona kohti
Eurooppaa.» ▪

