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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er rannsakað hvort að hagsmunir sjávarútvegsins á Íslandi sé ástæðan 

fyrir að Ísland hafi ekki gerst aðili að Evrópusambandinu og hvort að hagsmunum 

sjávarútvegsins sé betur borgið innan EES. Byggt var á kenningu Christine Ingebritsen 

að hagsmunir ráðandi atvinnugreina ráði samruna Evrópuþjóða og þá sérstaklega 

Norðurlandanna. Í rannsókninni var gerð tilraun til að meta vægi sjávarútvegsins í 

efnahag Íslands með því að bera hann saman við þrjár aðrar atvinnugreinar landbúnað, 

iðnað og ferðaþjónustu og meta áhrif þessara atvinnugreina á Evrópustefnu Íslands. 

Jafnframt voru skoðaðir tveir aðrir þættir til að meta áhrif þeirra á Evrópustefnu 

Íslands til að sjá hvort aðrir þættir en atvinnulífið hafi áhrif á Evrópustefnu Íslands. 

Þeir þættir sem voru skoðaðir eru þjóðerniskennd og gjaldeyrismál. Niðurstaða 

rannsóknar-innar var að þótt sjávarútvegurinn sé mikilvæg atvinnugrein á Íslandi er 

hann ekki lengur ráðandi atvinnugrein en hann hefur mikið pólitískt vægi og talsverð 

áhrif á Evrópustefnu Íslands. Aðrir þættir spila þó stórt hlutverk og það sé samspil 

margra þátta sem hafi áhrif á Evrópustefnu Íslands. Niðurstaða síðari spurningarinnar 

hvort hagsmunum sjávarútvegsins sé betur borgið innan EES var óljós þar sem klára 

þarf aðildaviðræðurnar við Evrópusambandið til þess að svara þeirri spurningu til fulls. 
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1.0 Inngangur 

Um síðustu áramót voru 21 ár frá því EES samningurinn tók gildi hér á landi og það 

virðist vera nokkuð samróma álit meðal stjórnmálamanna að aðild Íslands að 

samningum hafi verið mjög hagstæð og góð ákvörðun sem hafi hjálpað við að auka 

hagsæld á Íslandi og breytt viðskiptaumhverfi Íslands mjög mikið. Samningurinn hefur 

veitt landinu aðgang að þeim þáttum sem gagnast landinu vel og á sama tíma haldið 

þeim þáttum sem ekki eru aðlaðandi fyrir landið utan samningsins. Það tókst t.d. að 

koma á fríverslun með langflestar sjávarafurður inní samninginn og halda veiði-

heimildum í íslenskri lögsögu fyrir utan samninginn.1  

EES samningurinn var hugsaður sem einskonar málamiðlun fyrir ríki sem ekki vildu 

gerast aðilar að ESB en vildu hinsvegar öðlast aðgang að innri markaði sambandsins en 

ekki taka þátt í þeim pólitískum samruna sem stefnt var að innan ESB. EFTA ríkin (að 

undanskildu Sviss) gerðust því aðilar að innri markaði ESB án þess að ganga í sam-

bandið en skuldbundu sig á móti að taka upp alla löggjöf ESB á þeim sviðum sem 

samningurinn nær til. Þau hafa hinsvegar mjög takmarkaða möguleika til að hafa áhrif 

á  löggjöfina sjálfa.2    

 Á þessu 21 ári hefur samningurinn sjálfur nær ekkert breyst en hinsvegar hefur um-

hverfi hans breyst frekar mikið. Frá því að samningur var gerður hefur aðildarríkjum 

ESB fjölgað úr 12 í 28 en EFTA ríkjum í raun fækkað um tvö þar sem Austuríki, Finnland 

og Svíþjóð gengu í ESB árið 1995 og urðu því aðilar að EES samningum í gegnum ESB.3 

Lichtenstein gerðist hinsvegar aðili að EFTA árið 1991 og aðili að EES samningnum árið 

1995. Einnig hafa verið gerðar veigamiklar breytingar á sáttmálum ESB sem hafa haft 

                                                           
1
 Eiríkur Bergmann, Frá Evróvisjón til Evru allt um Evrópusambandið, (Reykjavík: Veröld 2009) 182-185. 

    Sjá einnig.  Baldur Þórhallson og Hjalti Vignisson, „A controversal step Membership of the EEA,“ í   
    Iceland and  European Integration: On the edge, ritsj. Baldur Þórhallsson (New York: Routledge, 2004)    
    45-46 
2
 Eiríkur Bergmann, Frá Evróvisjón til Evru allt um Evrópusambandið, (Reykjavík: Veröld 2009) 183-186 

3
 Ian Bache, Stephen George, and Simon Bulmer.Politics in the European Union. ( Oxford university  

    press, 2011) 530-533 
    Sjá einnig, Sigurður Líndal & Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópursambandsins og Evrópska   
    Efnahagssvæðisins,  
    1. útg. (Reykjavík:Hið íslenska bókmenntafélag 2011) 128-130 og 184-186 
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áhrif innan alls EES svæðisins vegna kröfunnar um einsleitni milli þeirra þátta sáttmála 

ESB sem falla undir efnissvið EES samningsins.4  

Markaðsvæði samningsins hefur því stækkað mjög mikið þar sem öll ný ríki sem ganga í 

ESB verða jafnframt að gerast aðilar að EES samningnum. Miklar stefnubreytingar áttu 

sér stað á Norðurlöndunum varðandi frekari Evrópusamruna eftir árið 1985 og þá sér-

staklega eftir 1990 en öll Norðurlöndin hafa sótt um aðild að ESB og Ísland seinast af 

þeim árið 2009. Ísland er hinsvegar eina landið sem hefur ekki klárað aðildaviðræður 

þar sem Noregur annað Norðurlandið í EFTA hefur fellt aðild í þjóðaratkvæði tvisvar 

sinnum seinast árið 1994. Miklar breytingar urðu þvi á Evrópustefnum Norðurlandanna 

eftir 1990 þar sem tvö af þeim gengu inní ESB og önnur tvö gerðust aðilar að EES 

samningnum.5 

EES samningurinn er í raun fríverslunarsamningur en þó sérstakur að því leyti að hann 

hefur ákveðið yfirþjóðlegt yfirbragð en er þó ekki jafn yfirþjóðlegur og sáttmálar ESB. 

Fræðimenn hafa því kallað EES lagakerfið „Sui Generis“ lagakerfi eða alveg einstakt 

kerfi einhvers konar blöndu ef alþjóðarétti og ESB rétti.6 Þótt samningurinn sé tvíhliða 

kemur samt sem áður öll löggjöfin frá ESB og verða EFTA/EES ríkin að taka hana upp án 

þess að hafa mikið um lögin að segja.7  

Hér á landi er umræðan jafnan um hið mikla magn af löggjöf sem kemur frá ESB og 

taka verður upp án þess að hafa eitthvað um hana að segja og hafa sumir stjórnmála-

menn Framsóknarflokksins viljað athuga hvort hægt sé að milda þær EES tilskipanir 

sem Ísland þarf að innleiða.8 En innleiðingarhalli Íslands á EES löggjöfinni hefur verið að 

aukast nokkuð síðustu ár eða frá 1,3% í mars 20109 yfir í 3,1% í júlí 2014.10   

                                                           
4
 Sigurður Líndal & Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópursambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  

    1 útg, (Reykjavík:Hið íslenska bókmenntafélag 2011), 131 og 184 
    Sjá einnig, Ian Bache, Stephen George, and Simon Bulmer,Politics in the European Union, ( Oxford  
    university press, 2011), 530-533 
5
 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, (Ithaca og London: Cornell University     

    Press, 1998),  7-10  
6
 Sigurður Líndal & Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópursambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins.  

    1, útg, (Reykjavík:Hið íslenska bókmenntafélag 2011), 140 
7
 Ian Bache, Stephen George, and Simon Bulmer, Politics in the European Union, (Oxford university  

    press, 2011), 539 
8
 Vísir, „Vill milda tilskipanir EES“, visir.is, 16. FEBRÚAR 2015,   

    http://www.visir.is/vill-milda-tilskipanir-ees/article/2015702169983 ( Sótt 2. apríl 2015) 
9
 EFTA Surveillance Authority, „Internal Market Scoreboard,“ Mars 2010,        

    http://www.eftasurv.int/media/scoreboard/Scoreboard-No.25---March-2010.pdf (Sótt. 4.apríl 2015) 
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Markmiðið sem Eftirlitstofnun EFTA setur fram er að löndin skuli hafa minna en 1% 

innleiðingarhalla og í júlí 2014 var Ísland því nokkuð langt frá því að ná markmiðinu.11 

Ísland virðist því eiga í erfiðleikum með að innleiða EES löggjöf eða er að þráast við að 

innleiða þessa löggjöf vegna takmarkaðs áhrifavalds á hana. Huganlegt er einnig að 

smæð landsins og stjórnsýslunnar sé þess valdandi að stjórnsýslan eigi erfitt með að 

halda í við aukin fjölda tilskipana og reglu-gerða sem koma frá ESB.  

Þrátt fyrir ágalla samningsins og breytt umhverfi hans virðist heildar endurskoðun á 

samningnum ekki vera á næsta leyti.  Líklegt má telja að hann verði óbreyttur um 

fyrirsjáanlega framtíð.12 

 En hvað veldur því að Ísland hefur staðið fyrir utan ESB. Einnig má spyrja hvers vegna 

Ísland hefur frekar valið að vera meðlimur í EFTA en ekki gengið í ESB.  Er hagsmunum 

Íslands  betur komið fyrir í EES samningnum en með fullri aðild að ESB þrátt fyrir 

takmarkaða aðkomu að löggjafaferlinu og ákvarðanatöku. Eru Íslendingar að fá allt það 

besta í stöðunni en sleppa því slæma? 

Hvaða þættir eru það sem hafa áhrif á Evrópustefnu landa. Í þessari ritgerð verður 

reynt að svara þessari spurningu útfrá kenningu Christine Ingerbritsen að það séu 

hagsmunir sjávarútvegsins á Íslandi sem komi í veg fyrir að landið gerist aðili að ESB. 

Verður fjallað um hvort að það séu hagsmunir sjávarútvegs-ins á Íslandi sem eru þess 

valdandi að Ísland hafi ekki gengið  í ESB Þessa kenningu setur  Christine Ingebritsen í 

bók sinni „The nordic states and european unity“ .13 Rannsóknarpurningin er því hvort 

það séu hagsmunir sjávarútvegsins sem ráði að Ísland hefur ekki gerst aðili að ESB og 

að hagsmunum sjávarútvegsins sé betur borgið með aðild að EES samningnum en fullri 

aðild að ESB. Tilgátan er sú að það séu hagsmunir hinnar leiðandi atvinnugreinar, 

sjávar-útvegsins, sem hindri að Ísland gangi í ESB og að hagsmunum sjávarútvegsins sé 

betur borgið innan EES samningsins. 

                                                                                                                                                                          
10

 EFTA Surveillance Authority, „Internal Market Scoreboard,“ Júlí 2014   
     http://www.eftasurv.int/media/scoreboard/Internal_Market_Scoreboard_No_34.pdf  
     ( Sótt 4.apríl 2015). 
11

 Sama Heimild  
12

 Eiríkur Bergmann, Frá Evróvisjón til Evru allt um Evrópusambandið, (Reykjavík: Veröld 2009,) 212-214 
13

 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, (Ithaca og London: Cornell University   
     Press, 1998,) 114-116 
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Á Ísland var sjávarútvegurinn stærsta atvinnugreinin alla 20. öldina og grundvallar 

atvinnugrein Íslands. Sjávarútvegurinn var með árið 1940 28% af lands-framleiðslu 

Íslands og sjávarafurðir voru 95% af útflutningsvörum. Hlutfall sjávarútvegsins sem 

hlutfall af landsframleiðslu hefur hinsvegar farið minnkandi og er nú 5% af lands-

framleiðslu.14 Sjávarútvegurinn er samt ennþá mjög mikilvæg útflutningsgrein eða 

26,5% af heildarútflutningi Íslands árið 2012.15 . Sjávarútvegurinn myndi hugsanlega 

verða fyrir einhverjum breytingu við inngöngu í ESB. Það færi þó allt eftir því hvernig 

aðildarsamningur Íslands myndi lýta út.  

Þar sem aðildaviðræðunum við ESB sem hófust árið 2009 var aldrei lokið og kaflarnir 

um sjávarútveg og landbúnað voru aldrei opnaðir16 er ómögulegt að segja til um 

hvernig hugsanlegur aðildasamningur Íslands myndi líta út. Eða hvernig aðstæður 

sjávarútvegsins myndu breytast með inngöngu í ESB. Því verður fjallað um hagsmuni 

atvinnugreina á Íslandi eins og þeir hafa verið lagðir út í umræðunni um hugsanlega 

aðild og hvort það séu þeirra hagsmunir sem ráði Evrópustefnu Íslands.   

Einnig verður fjallað um aðrar atvinnugreinar sem hugsanlega geta haft áhrif á Evrópu-

stefnu landsins. Atvinnugreinarnar sem fjallað verður um eru landbúnaður, iðnaðar-

framleiðsla og ferðaþjónusta. Skoðaður verður hlutur þessara atvinnugreina í lands-

framleiðslu og útflutningi til að sjá mikilvægi og stöðu þeirra í efnhag Íslands. Einnig 

verður fjallað um tengsl atvinnugreinanna við þingmenn og hagsmunahópa til að fá 

mynd af því hversu sterk ítök þeirra eru innan ríkisvaldsins. Síðan verður fjallað um 

aðra þætti sem geta haft áhrif á Evrópustefnu Íslands. Þeir þættir sem verður fjallað 

um eru þjóðerniskennd og gjaldeyrismál. Þessir þættir voru valdir vegna áhuga 

höfundar á að fræðast meira um þá og áhrif þeirra á Evrópustefnu Íslands.  Jafnframt 

vegna þeirra mismunandi áhrifa sem þessir þættir virðast hafa á Evrópustefnu Íslands. 

Gjaldeyrismálin virðast skjóta upp kollinum þegar þrengir að efnahagslega en 

                                                           
14

 Baldur Þórhallson og Hjalti Vignisson, „Life is first and foremost saltfish,“ í Iceland and European    
     Integration: On the edge, ritsj. Baldur Þórhallsson,(New York: Routledge, 2004) 70 
     og Hagstofa Íslands, „Hlutur atvinnugreina í landsframleiðslu 1997-2014,“  
     (sótt 12.apríl 2015) 
15

 Hagstofa Íslands, „Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu 2009-2012,“ 
     (sótt 22.apríl 2015) 
16

 Utanríkisráðuneytið, Aðildarviðræður Íslands og ESB Framvinda og staða,  
      (Reykjavík:Utanríkisráðuneytið, 2013), 47    
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þjóðerniskennd er meira undirliggjandi í allri umræðunni. Einnig verður fjallað stuttlega 

um það afhverju hin Norðurlöndin breyttu um stefnu í Evrópumálum sínum. 

Fyrst verður fjallað um kenningu Ingerbritsen og svo fjallað um þær breytingar sem 

áttu sér stað á Evrópustefnum bæði hinna Norðurlandanna og Íslands. Í Þriðja kafla er 

stuttlega fjallað um muninn á EES og ESB til að fá ákveðna mynd af því hver grund-

vallarmunurinn er á þessu tvennu. Í kafla 4  verður fjallað um sjávarútveginn og 

hagsmuni hans og fjallað stuttlega um hvort mögulegt sé fyrir Ísland að ná hagstæðum 

aðildarsamningi fyrir sjávarútveginn. Umfjöllun um aðrar atvinnugreinar sem hugsan-

lega gætu haft áhrif á Evrópustefnuna er að finna í kafla 5 en þær atvinnugreinar sem 

verða skoðaðar eru landbúnaður, iðnaðarframleiðsla og ferðaþjónusta. Í kafla 6 verður 

fjalllað um aðra þætti en sjávarútveginn sem talið er að hafi áhrif Evrópustefnu Íslands. 

Það eru margir aðrir þættir sem hefur verið bent á að hafi áhrif þegar kemur að því að 

meta tengsl Íslands við Evrópu. Baldur Þórhallson Prófessor hefur bent á að þættir eins 

og tengslin við Bandaríkin, sérstaða stjórnmálaelítunnar, landfræðilega legu, smæð 

stjórnsýslunnar sem þætti sem einnig hafi áhrif á tengsl Íslands við Evrópu.17  En þar 

sem ekki er hægt að taka fyrir öll þessi atriði í þessari ritgerð valdi höfundur þessa tvo 

þætti vegna áhuga á að fræðast meira um þá. Lokaorð og samantekt eru í kafla 7 og 

heimildaskrá í kafla 8.   

  

                                                           
17

 Baldur Þórhallson (2004). „Approaching the question: domestic background and conceptual 
      framework.“ í Iceland and European Integration:On the edge, ritsj. Baldur Þórhallsson,(New York:     
      Routledge, 2004)1-18 
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2.0 Kenningin um hagsmuni leiðandi atvinnugreina 

Ingebretsen fjallar um í bók sinni „The nordic states and european unity“ af hverju 

Norðurlöndin hafi í kringum 1990 breytt um áherslur þegar kom að Evrópustefnu landa 

sinna. Öll Norðurlöndin hafi eftir 1985 og þá sérstaklega árið 1990 í kjölfar loka kalda 

stríðsins breytt Evrópustefnum sínum að undan-skilinni Danmörku sem hafði gengið í 

sambandið árið 1973. Danir höfnuðu þó Mastricht sáttmálanum í þjóðaratkvæði árið 

1992 og höfnuðu þar með aðild að sameiginlegu myntkerfi ESB18.  

Hin Norðurlöndin voru hinsvegar öll hluti EFTA sem var talin annar valkostur við aðild 

að ESB. Hinsvegar hafi stefnubreyting orðið sem leyddi til þess að Svíþjóð og Finnland 

gengu í ESB árið 1995 en Norðmenn felldu aðild í þjóðaratkvæði árið 1994. Ísland og 

Noregur gerðust aðilar að EES samningnum.19  

Ingebretsen reynir að komast að því hvað olli þessari stefnubreytingu hjá Norður-

löndum sem fram að þessu hafi verið frekar andsnúin frekari þáttöku í Evrópu-

samrunanum. Hún heldur því fram Norðurlöndin hafa farið mismunandi leiðir í áttina 

að frekari Evrópusamruna vegna mismunandi hagsmuna. Ingerbritsen ber saman 

ráðandi atvinnugreinar Norðurlandanna til að sjá hversu mikil áhrif þær hafa haft á 

Evrópustefnu þeirra.20 Hún telur að hagsmunir ráðandi atvinnugreina ráði mestu um 

það hversu langt ríki eru tilbúin að ganga í Evrópusamruna. Hagsmunaðilar á Norður-

löndunum eru landssamtök og ráðfæra ríkistjórnir Norðurlanda sig við hagsmuna-

samtök og verkalýðsfélög þegar kemur að stefnumótun ríkjanna þó mismikið í hverju 

landi fyrir sig. Hagsmunasamtök eru að jafnaði þáttakendur þegar kemur að samningu 

lagafrumvarpa.21  

Hagsmunaaðilar hafa því góðan vettvang til þess að koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri og tryggja sína hagsmuni. Ingebretsen setur fram þá kenningu að við lok kalda 

stríðsins þegar hið gamla tvípóla kerfi í alþjóðastjórnmálum leið undir lok hafi 

aðstæður Norðurlanda breyst. Þau þurftu ekki lengur að hafa áhyggjur af því að þriðja 

heimstyrjöldin milli stórveldanna tveggja myndi ógna öryggi þeirra. Þessi breyting frá 

                                                           
18

 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity (Ithaca og London: Cornell University  
     Press,  1998), 78 
19

 Sama Heimild 3-6 
20

 Sama Heimild 12-15 
21

 Sama Heimild 11 
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tvípóla valdajafnvægi í alþjóðastjórnmálum yfir í margpóla valdajafnvægi hafi því orðið 

þess valdandi að Norðurlöndin hafi breytt áherslum sínum í varnar- og efnahags-

málum. Hlutlausu löndin Svíþjóð og Finnland hafi ekki viljað lenda á milli í hugsanlegum 

átökum milli stórveldanna tveggja og hafi því ekki viljað gerast aðilar að gamla Evrópu-

bandalaginu. Finnar þó sérstaklega sem nágrannar Rússlands hafi viljað reyna að 

forðast að lenda á milli í hugsanlegum átökum en hvorugt landið er meðlimur í Nató á 

meðan hin Norðurlöndin eru meðlimir í Nató. En með endalokum kalda stríðsins hafi 

blasað við annar raunveruleiki fyrir þessi lönd.22  

Svíþjóð og Finnland hafi ekki viljað dragast afturúr og missa tengslin við helstu viðskipa-

lönd sín. Bæði löndin og þá helst Svíþjóð treysti mikið á iðnframleiðslu og útflutning á 

framleiðslu sinni og því hafi iðnrekendur og hagsmunaaðilar í Svíþjóð gengið hart fram í 

því að Svíar myndu ganga í ESB og jafnvel hótað að flytja verksmiðjur sínar úr landi ef 

ekki yrði af aðild.23   

Breytingar sem gerðar voru á stofnsáttmálum sambandsins með Einingarlögum Evrópu 

sem tryggja áttu virkni innri markaðarins og Maastricht sáttmálanum sem styrkja átti 

yfirþjóðlegt vald hafi haft áhrif á stefnu Norðurlandanna og fengið þau til að endur-

skoða Evrópustefnu sína.24   

Danir höfðu þegar gengið í sambandið og samkvæmt Ingerbritsen réð þar miklu um að 

Danir vildu viðhalda útflutningi sínum á landbúnaðarafurðum til Bretlands en Danir 

gengu í sambandið á sama tíma og Bretland. Danir höfðu jafnvel upphaflega sótt um 

aðild degi á eftir Bretlandi árið 1961 en þegar Frakkar beittu neitunarvaldi gagnvart 

umsókn Bretlands hættu Danir við inngöngu því þeir vildu ekki ganga í sambandið án 

Bretlands. Danir hafi þó ekki farið allsviljugir í sambandið heldur fremur fundist þeir 

tilneyddir til þess vegna efnahagslegra hagsmuna25  

Norðmenn höfðu upphaflega sótt um á sama tíma og Bretar árið 1961 en hættu við 

inngöngu eftir að Frakkar beittu neitunarvaldi gegn umsókn Breta. Noregur sótti síðan 

aftur um aðild á sama tíma og Danmörk og Bretland en höfnuðu aðildarsamningi í 

                                                           
22

 Sama Heimild 81-82 
23

 Sama Heimild 143-146 
24

 Sama Heimild 13-14 
25

 Sama Heimild 120-124 
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þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1972. Staða Norðmanna gagnvart frekari Evrópusamruna 

breyttist eftir að olíuvinnsla hófst þar í landi árið 1975. Noregur er orðin stór útflytjandi 

af olíu til annara Evrópulanda og fær sama ávinning gagnvart olíuútflutningi sínum 

innan EES samningsins. Olíusjóður Norðmanna gerir þeim kleyft að halda uppi öðrum 

atvinnugreininum í landinu og eru þeir því ekki í sömu aðstöðu og önnur Norðurlönd 

þegar kemur að útflutningi. Hagsmunir olíuvinnslunar í Noregi er því það afl sem heldur 

Norðmönnum fyrir utan ESB að mati Ingebretsen 26 

Norðurlöndin hafi því eftir að breytingar urðu gagnvart öryggi landanna breytt um 

áherslur og efnislegir hagsmunir farið að skipta mestu og þar hafi vegið þyngst hags-

munir leiðandi atvinnugreina. Sést þetta kannski eina helst hjá Svíþjóð og Finnlandi 

sem eru ekki meðlimir í Nato og voru því með hlutleysis stefnu í sínum utanríkismálum. 

Danmörk sem var fyrst Norðurlandanna til að ganga inn í ESB er meðlimur í  NATO og 

landfræðilega nær öðrum Nató ríkjum en Svíþjóð og Finnland. Því hafi öryggismál ekki 

vegið þyngra en hagsmunir atvinnulífsins þegar koma að Evrópusamruna hjá þeim.27  

Endalok kalda stríðsins og breytingar á valdajafnvægi í alþjóðastjórnmálum hafi því 

opnað dyrnar fyrir Norðurlöndin að breyta um áherslur í Evrópumálum sínum.  

2.1 Ísland 

Ísland er hið eina Norðurlandanna sem ekki hefur klárað aðildaviðræður við ESB og 

borið niðurstöðuna undir þjóðaratkvæði. Andstaða við Evrópusamruna hefur verið 

hvað mest á Íslandi af Norðurlöndunum. Ísland er meðlimur í NATO og eitt Norður-

landanna sem fram til ársins 2006 hafði Bandaríska herstöð í landinu.28 Öryggismál 

Íslands hefðu því ekki átt að vera jafn mikilvægur þáttur þegar kom að frekari Evrópu-

samruna. Ísland gerðist aðili að EES samningnum árið 1994 en samningaviðræður 

höfðu þá átt sér langan aðdraganda en áhugi Íslands á frekari Evrópusamruna kviknaði 

þegar Spánn og Portúgal gengu í gamla Evrópubandalagið árið 1986 en þessi lönd voru 

helstu innflytjendur á íslenskum saltfiski.29 

                                                           
26

 Sama Heimild 128-131 
27

 Sama Heimild 93-110 
28

 Sama Heimild 80 
29

 Baldur Þórhallson og Hjalti Vignisson, „A controversal step Membership of the EEA“ í Iceland and   
     European Integration: On the edge, ritsj. Baldur Þórhallsson,(New York: Routledge, 2004), 39-40 
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 Það var þó ekki átakalaust þegar EES samningurinn var samþykktur og var þá meðal 

annars krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um samninginn og flutt þings-ályktunartillaga um 

að setja málið í þjóðaratkvæði.30  Í samningaviðræðunum lagði Ísland mikla áherslu á 

tollfrjáls viðskipti með sjávarafurðir en stóð fast á að ekki kæmi til greina að veita 

aðgang að fiskimiðum landsins í staðin eins og  samningamenn Evrópubandalagsins 

fóru upphaflega fram á.  Á endanum náðust samningar sem fólu í sér að 90% af 

sjávarafurðum yrðu tollfrjálsar en takmörk voru sett á tollfrelsi landbúnaðarvara og 

takmörk á eignarhald erlendra aðila í sjávarútvegsfyrirtækjum.31Hagsmunir íslensk 

sjávarútvegs  virðast því hafa spilað nokkuð stóran þátt í að Ísland gekk í EES árið 1994 í 

kjölfar áðurnefndra breyttra áherslna gagnvart Evrópusamruna.  

Ólíkt þeim Norðurlöndum sem hafa gengið í ESB er Íslenskt atvinnulíf mikið byggt á 

frumvinnslugreinum eða atvinnugreinum sem skapa hráefni úr náttúruauðlindum. 

Sjávarúvegurinn var grundvallaratvinnugrein á Íslandi á 20. öldinni og á áratugunum 

1940-1950 starfaði 25% af vinnuafli landsins við sjávarútveg.  Á seinni hluta 20. aldar 

fór hlutur sjávarútvegsins sem leiðandi atvinnugrein að minnka. Um aldamótin 2000 

var hlutfall sjávarútvegsins í landsframleiðslu komið niðrí 10% og 41% af útflutningi.32 

Núna þegar 15 ár eru liðin af 21. öldinni hefur vægi sjávarútvegsins minnkað en meira 

og er orðið 5% af landsframleiðslu og eru sjávarútvegurinn með 26,5% af útflutningi 

landsins.33 Vægi hans sem leiðandi atvinnugrein hefur því minnkað talsvert en hann er 

engu að síður mjög mikilvæg útflutningsgrein. Sjávarútvegurinn er í þeirri stöðu að geta 

ekki flutt starfsemi sína úr landi og þarf að vinna úr hráefnum sem eru til staðar innan-

lands. Betra er því fyrir sjávarútveginn að skilyrði innanlands séu honum hentug og að 

ákvarðanataka sé sem næst honum til að getað haft áhrif á hana. Sjávarútvegurinn er 

háður því að fá úthlutað fiskveiðuheimildum eða kvóta sem segir til um hvað má veiða 

mikið af hverri tegund. Sjávarútvegurinn hefur því mikla hagsmuni af að ákvarðanir um 

                                                           
 
 
30

 Kristín Einarsdóttir, Þingsályktunartillaga, Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska 
     Efnahagssvæðinu, Síðari umræða. 1992-1993.  
     http://www.althingi.is/altext/116/11/r05174356.sgml  (sótt 15. apríl 2015). 
31

 Baldur Þórhallson og Hjalti Vignisson, „A controversal step Membership of the EEA“ í Iceland and   
     European Integration: On the edge, ritsj. Baldur Þórhallsson,(New York: Routledge, 2004),  39-41 
32

 Baldur Þórhallson og Hjalti Vignisson, „Life is first and foremost saltfish,“ í Iceland and European  
     Integration: On the edge, ritsj. Baldur Þórhallsson,(New York: Routledge, 2004), 69-70 
33

 Hagstofa Íslands, „Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu 2009-2012,“ 
     (sótt 22. apríl 2015). 
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fiskveiðihemildir séu teknar innanlands og að það séu eingöngu íslenskar útgerðir sem 

fái að veiða innan efnahagsögu landsins.34 

Ísland er lítð land sem þýðir að landið hefur ekki sama fjármagn og mannafla til að 

fylgjast með öllum málefnum sem eru til umræðu innan ESB og hafa áhrif á setningu 

laga. Smæð landsins hefur einnig þýtt að utanríkisþjónusta landsins hefur ekki þann 

mannafla sem til þarf til að fylgjast með og taka upplýstar ákvarðanir varðandi allar EES 

reglugerðir og tilskipanir sem þarf að taka upp á grundvelli EES samningsin. Saman-

burðarkönnun sem gerð var á meðal Norðurlandanna leiddi meðal annars í ljós að 

Ísland er það Norðurlandanna þar sem hagsmunahópar hafa hvað mest áhrif á stefnu-

mótun Evrópumálefna hjá framkvæmdavaldinu. Könnunin leyddi í ljós að 42% af 

stofnunum taka tillit til sjónarmiða hagsmunahópa þegar kemur að framkvæmd 

EES/ESB reglna.35  

Hagsmunahópar hafa því meiri áhrif á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum þegar 

kemur að framkvæmd EES/ESB reglna og því mikilvægt að skoða tengsl þeirra við 

þingmenn og afstöðu þeirra varðandi frekari Evrópusamruna. Ingebretsen vill meina að 

þegar Norðurlöndin hafi sóst eftir frekari samvinnu við Evrópu hafi hagsmunahópar 

leiðandi atvinnugreina orðið meira pólitísk mikilvægir. Hún heldur því einnig fram að 

fiskur sé hjartað í andstöðu Íslands við frekari Evrópusamruna sem virðist hafa verið 

rétt allavega hingað til.36  

  

                                                           
34

 Eiríkur Bergmann, Frá Evróvisjón til Evru allt um Evrópusambandið, (Reykjavík: Veröld 2009), 197-200 
35

 Baldur Þórhallson, „Shackled by smallness“ í Iceland and European Integration: On the edge, ritsj.   
     Baldur Þórhallsson, (New York: Routledge, 2004), 179 
36

 Christine Ingebretsen, The Nordic States and European Unity, (Ithaca og London: Cornell University   
     Press, 1998), 128-129 og 162 
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3.0 Munurinn á EES og ESB 

Þótt það samstarf sem á sér stað í gegnum EES samninginn sé ansi víðfemt eru samt 

sem áður nokkrir veigamiklir þættir sem samningurinn nær ekki til. Samningurinn var 

gerður með það að leiðarljósi að EFTA ríkin myndu ekki þurfa að fórna fullveldi sínu og 

þar af leiðandi nær samningurinn ekki yfir ákveðna þætti sem varða atvinnulíf EFTA 

ríkjanna. Enda þótt að ákveðnir þættir séu undanskildir í samningnum er samningurinn 

þó það víðfemur að hann snertir mjög marga þætti beint eða óbeint sem eru ekki hluti 

af honum.37 

Fyrst ber að nefna að ESB er tollabandalag þannig að engir tollar eru greiddir við 

flutning vara á milli aðildaríkja. EES samningurinn er hinsvegar fríverslunarsamningur 

og því eru ekki allir tollar felldir niður heldur eingöngu á ákveðnum vörutegundum sem 

samið hefur verið um. Samningurinn veitir heldur ekki aðgang að stofnunum ESB eða 

hlutdeild í ákvarðanatöku en EFTA ríkin fá þó umsagnarrétt um væntanlegar löggjafir á 

undirbúningstigum.38  

EFTA ríkin hafa einnig neitunarrétt gagnvart löggjöfum í sameiginlegu EES nefndinni en 

þar tala EFTA ríkin einni röddu og neitun frá einu ríki er því neitun frá öllum. Það að 

beita neitunarvaldi getur þó haft það í för með sér að sá hluti samningsins sem hin 

neitaða löggjöf varðar verði lagður til hliðar og detti úr gildi á meðan verið er að leysa 

úr deilunni. Slíkt gæti haft alvalegar afleiðingar í för. Ljóst er því að mest allt valdið 

varðandi samningin liggur ESB megin.39 

Myntstefna ESB er heldur ekki hluti að samningnum og því er upptaka evru ómöguleg 

án aðildar.40 Öðrum leiðum til upptöku evru hefur verið hafnað af framkvæmdastjórn 

ESB t.d. upptöku evru á grundvelli EES samningsins.41   

                                                           
37

 Baldur Þórhallson og Hjalti Vignisson, „A controversal step Membership of the EEA“ í Iceland and  
     European Integration: On the edge, ritsj, Baldur Þórhallsson, (New York: Routledge, 2004), 45-47 
38

 Sigurður Líndal & Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópursambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins.  
     1. útg, (Reykjavík:Hið íslenska bókmenntafélag 2011), 171-172 
39

 Sama Heimild 29-30 
40

 Eiríkur Bergmann, Frá Evróvisjón til Evru allt um Evrópusambandið, (Reykjavík :Veröld 2009), 211-212 
41

 Forsætisráðuneytið, Skýrsla nefndar um þróun Evrópumála,  
     (Reykjavík: Forsætisráðuneytið, 2009), 21-25 
     http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/2009-17-4-skyrsla-nefndar-um-throun-    
     evropumala.pdf  (sótt  25. mars 2015). 
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Sameiginleg landbúnaðarstefna ESB er ekki hluti af samningnum og því myndi við aðild 

verða ákveðnar breytingar á íslenskum landbúnaði. Þó er ekki hægt að slá því föstu 

hverjar þær breytingar yrðu. Þó yrðu einhverjar breytingar þar sem verðlag á land-

búnaðarvörum er töluvert hærra hér á landi en innan Evrópusambandsins. Auk þess 

eru verndatollar hér á landi frekar háir og Íslenskur landbúnaður nýtur hærri styrkja en 

landbúnaður innan ESB.42  

Sameiginleg sjávarútvegstefna er ekki hluti af EES samningnum en þó nær hann til 

sjávarútvegsins að því leyti að fríverslun er með flestallar sjávarafurðir frá Íslandi til 

ESB. Samningurinn hefur því verið mjög mikilvægur fyrir sjávarútveg á Íslandi þar sem 

auðveldara er að koma afurðunum í dreifingu. Þar sem samningurinn nær ekki yfir 

sameiginlega fiskveiðistefnu ESB en fríverslun með afurðinar er hluti af honum lítur svo 

út við fyrstu sýn að samningurinn sé mjög hagstæður fyrir íslensk útgerðafyrirtæki.43 

Utanríkismál eru heldur ekki hluti af samningnum en ESB ríkin eiga með sér margvíslegt 

samstarf á sviði utanríkismála. Hinsvegar gerir ESB fríverslunarsamninga fyrir hönd 

aðildarríkja. Því myndu núverandi samningar sem Ísland hefur gert falla úr gildi en 

Ísland myndi þó gerast aðili að núgildandi fríverslunarsamningum ESB. EFTA og ESB 

hafa gert fríverslunarsamninga við nokkurn vegin sömu ríki.44 Þó hefur Ísland gert 

fríverslunarsamning við Kína en ESB ekki. ESB á hinsvegar í fríverslunarviðræðum við 

Bandaríkin og óvíst er en hvort EFTA myndi fá einhvers konar aðild að þeim samningi.45 

Erfitt gæti verið fyrir lítið land einsog Ísland ef að helsti viðskiptaaðili þess gerði frí-

verslunarsamning við stærsta efnahagsveldi heims. Til samanburðar má sjá að heildar-

                                                           
42

 Forsætisráðuneytið, Tengsl Íslands og Evrópusambandsins Skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á  
     vettvangi  EES og Schengen og um álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu,  
     (Reykjavík: Forsætisráðuneytið, 2007), 104-  107 
     Sjá einnig Eiríkur Bergmann, Frá Evróvisjón til Evru allt um Evrópusambandið,  
     (Reykjavík:Veröld 2009),  200- 205 
43

 Eiríkur Bergmann, Frá Evróvisjón til Evru allt um Evrópusambandið,(Reykjavík:Veröld 2009), 206-208 
     Sjá einnig Baldur Þórhallson og Hjalti Vignisson, „A controversal step Membership of the EEA“, í  
     Iceland and European Integration: On the edge, ritsj, Baldur Þórhallsson,(New York: Routledge, 2004),  
     45-47 
44

Eiríkur Bergmann, Frá Evróvisjón til Evru allt um Evrópusambandið,(Reykjavík:Veröld 2009).  208-209 
45

 Utanríkisráðuneytið, „Fríverslunarsamningur milli Íslands og Kína“ 
     http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/friverslun-vid-kina/ (sótt 6.apríl 2015). 
     og Morgunblaðið, „Hefði jákvæð áhrif á öllu EES-svæðinu,“ mbl.is, 31. Október 2010. 
     http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/10/31/hefdi_jakvaed_ahrif_a_ollu_ees_svaedinu/ (sótt     
     6.apríl 2015).     
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útflutningur Bandaríkjanna á sjávarafurðum árið 2013 var 1.455.706 tonn46 en heildar-

útflutningur Íslands árið 2013 var  785.683 tonn.47 Bandaríkin fluttu hinsvegar inn 

2.458.75748 tonn af sjávarafurðum þannig að mikil tækifæri væru fyrir Ísland í að fá að 

vera aðili að fríverslunarsamningi við Bandaríkin. 

Hvalveiðar eru einnig bannaðar samkvæmt „Habitat“ tilskipun sambandsins og mundu 

Íslendingar því þurfa að hætta hvalveiðum sínum ef landið myndi ganga í sambandið.49  

Þó þetta sé ekki tæmandi talning á muninum á EES og ESB eru þetta þó helstu atriði 

sem varða hagsmuni Íslensks atvinnulífs og því þau helstu atriði sem kæmu til álita við 

hugsanlega inngöngu í ESB eða breytingar á EES samningnum. 

 EES samningurinn nær þó til verulegs hluta af regluverki ESB og þar á meðal til fjór-

frelsins svokallaða. Fjórfrelsið innan ESB réttar snýr að frjálsum fólksflutningum, 

vöruflutningum, frjálsri þjónustustarfsemi og fjármagnsflutningum. Samningnum hefur 

eins og áður hefur verið nefnt sérstakt eðli og hefur samningurinn haft áhrif á ýmsa 

vegu sem ekki var séð fyrir við gerð hans. Má nefna að samningurinn kveður ekkert á 

um hvernig skal bregðast við ef EFTA ríki brjóti EES reglur gagnvart íbúum sinna landa. 

EFTA dómstóllinn hefur hinsvegar mótað sambærilegar reglur um skaðabótaábyrgð og 

hugsanleg forgangsáhrif EES reglna gagnvart landslögum og þá með vísan til sérstaks 

eðlis samningsins og kröfunni um einsleitni við ESB rétt.50 EES samningurinn hefur því 

haft meiri áhrif á aðildaríki hans heldur en upphaflega var ætlað. 
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 US.Department of Commerce, NOOA, IMPORTS AND EXPORTS OF FISHERY PRODUCTS 
     ANNUAL SUMMARY, (2013). 1-2  
     https://www.st.nmfs.noaa.gov/Assets/commercial/trade/Trade2013.pdf (sótt 25. mars 2015). 
47

 Hagstofa Íslands, „Útflutningur sjávarafurða 2013,“ 
      http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=10913 (sótt 20.mars 2015). 
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 US.Department of Commerce, NOOA, IMPORTS AND EXPORTS OF FISHERY PRODUCTS 
     ANNUAL SUMMARY, (2013), 1-2  
      https://www.st.nmfs.noaa.gov/Assets/commercial/trade/Trade2013.pdf (sótt 25.mars 2015) 
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 COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC of 21.5 1992 on the conservation of natural habitats and of wild   
      fauna and flora 
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 Sigurður Líndal & Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópursambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins.  
     1. útg. (Reykjavík:Hið íslenska bókmenntafélag 2011), 142 og 156-157 
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4.0 Sjávarútvegurinn sem leiðandi atvinnugrein 

Við upphaf 20. aldar var Ísland fátækt land en það var jafnframt á þeim tíma  sem 

Íslendingar hófu að nýta sér auðlindir hafsins í auknum mæli. Fólk fór að flytja að 

ströndum landsins og fór að vinna við sjávarútveg. Vélbátavæðing fiskiflotans varð svo 

til þess að auka afköst fiskveiða en meira. Sjávarútvegurin varð að grundvallaratvinnu-

grein 20. aldarinnar á Íslandi. Sjávarafurðir voru  28% af  landsframleiðslu og hlutfall 

sjávarafurða af útflutningi var 95% árið 1940. Þetta hlutfall fór þó minnkandi eftir því 

sem leið á 20. öldina og var komið niðrí 10% af landsframleiðslu og 41% af útflutningi 

um aldamótin.51  

Þó svo að hluti sjávarútvegsins í landsframleiðslu Íslands hafi farið minnkandi síðustu ár 

er greinin samt sem áður mjög mikilvæg útflutningsgrein. Árið 2014 var hluti sjávar-

afurða af heildarútflutningi eða hlutfall útflutnings vöru og þjónustu 26,5%.52 Ef þetta 

hlutfall útflutnings sjávarútvegsins er borið saman við útflutning iðnframleiðslu sem var 

32,7% árið 2012 af  sést að sjávarútvegurinn er ekki lengur stærsta útflutningsgreinin.53 

Hlutfall sjávarafurða sem hlutfall af landsframleiðslu er nú 5%. Þó hafa aðilar í greininni 

haldið því fram að hlutfall af landsframleiðslu sjávarklasans í heild (það er öll fyrirtæki í 

sjávar-útvegi og tengdra fyrirtækja) sé 25-30%.54 Mikilvægi sjávarútvegsins hefur því 

farið minnkandi en hann er samt sem áður mjög mikilvæg útflutningsgrein en hann er 

ekki lengur grundvallar atvinnugrein landsins heldur samkvæmt opinberum hagtölum 

eru greinar einsog ferðamannaiðnaður og fjármálamarkaðurinn orðnar mikilvægari 

heldur en sjávarútvegurinn. Sveiflur í landsframleiðslu framan af 20. öldinni fylgdu oft 

sveiflum í framleiðslu á sjávarafurðum en um 1996 var þessi fylgni ekki lengur til 

staðar.55 

Ættu þá hagsmunir sjávarútvegsins að standa í vegi fyrir inngöngu Íslands í ESB einsog 

Ingebritsen heldur fram þar sem sjávarútvegurinn er ekki lengur grundvallaratvinnu-

grein landsins. Skoða þarf einnig aðra hluti varðandi sjávarútveg til að fá betri heildar-
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 Baldur Þórhallson og Hjalti Vignisson, „Life is first and foremost saltfish,“ í Iceland and European  
     Integration:On the edge, ritsj. Baldur Þórhallsson,(New York: Routledge, 2004), 69-70 
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 Hagstofa Íslands, „Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu 2009-2012“ ( sótt 22.apríl 2015). 
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 Hagstofa Íslands, „Helstu liðir útflutnings vöru og þjónustu 2009-2012“ ( sótt 22.apríl 2015). 
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 Sjávarklasin, Sjávarklasinn á Íslandi  Efnahagsleg umsvif og afkoma 2013, (Sjávarklasin 2013), 
     http://www.sjavarklasinn.is/utgafa/ (sótt 1.apríl 2015). 
55

 Ragnar Árnason og Sveinn Agnarsson, „Sjávarútvegur sem grunnatvinnuvegir á 
     Íslandi,“ Fjármálatíðindi, 52. ÁRGANGUR, SÍÐARA HEFTI(2005): bls. 14-18 og 25. 
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mynd. Einsog áður hefur verið komið inná stuðlaði uppsveifla sjávarútvegsins á 20. 

öldinni að mikilli byggðaþróun. Sjávarpláss spruttu upp við strendur landsins og fólks-

fjölgun varð mikill í sjávarbæjum landsins. Staðan er þó að sjávarútvegurinn er enn 

grundvallaratvinnugrein í mörgum sveitarélögum en þó hafa aðrar atvinnugreinar sótt 

á t.d verslun og hótelrekstur.56 Andstaða við aðild að  ESB er meiri á landsbyggðinni 

heldur en á höfuðborgarsvæðinu.57  Landsbyggðin fær hlutfalslega fleiri þingmenn 

heldur en höfuðborgarsvæðið vegna kjördæmaskipan landsins. Þetta ójafna vægi leiðir 

því til þess að hlutfalslega sitja fleiri landsbyggðaþingmenn á þingi heldur en þingmenn 

af höfuðborgarsvæðinu. Leiðir það til þess að Alþingi er oft upptekið af hagsmunum 

sveitarfélaga sem snúast oft um sjávarútveg eða landbúnað sem eru mikilvægari 

atvinnugreinar útá landi en á höfuðborgarsvæðinu t,d. er sjávarútvegurinn 38% af 

framleiðslu Vestfjarða og 25% á Suðurnesjum. 58 

Tekjustofnar sveitarfélaga eru ákveðnir með lögum samkvæmt 78.gr. stjórnarskráinnar 

sem þýðir að það er Alþingi sem ákveður hverjir tekjustofnar sveitarfélaga skuli vera.  

Samkvæmt sveitastjórnarlögum nr.138/2011 eru helstu tekjustofnar sveitarfélaga 

útsvar og fasteignagjöld. Þessi takmarkaði möguleiki sveitarfélaga til tekjuöflunar þýðir 

að sveitarfélögin fá ekki sama ágóða af uppgangi ákveðinna atvinnugreina t.d. ferða-

mannaiðnaðar þar sem þau fá ekki hluta af virðisaukaskatti. Njóta sveitarfélögin því 

ekki jafn mikils góðs af auknum straumi ferðamanna til landsins og eru því staðbundnar 

vinnslugreinar mikilvægari á landsbyggðinni þar sem sjávarútvegur er en grundvallar-

atvinnugrein.  

Annað atriði sem skiptir máli þegar skoðað er hvort hagsmunir sjávarútvegsins spili inní 

þegar kemur að Evrópustefnu landsins er að skoða tengsl þingmanna við sjávarútveg-

inn. Tengsl atvinnulífsins við þingmenn hefur í gegnum tíðina verið frekar mikil. Baldur 
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 Byggðastofnun,Sóknaráætlun Landshlutagreining, 2012 (Byggðastofnun 2012),  
    http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/Soknaraaetlun/Soknaraaetlun_Heild_2012.pdf 
    (sótt 5.apríl 2015). 
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 MMR,“Afstaða almennings til þess að Ísland gangi í Evrópusambandið sambærileg og fyrir ári síðan,“    
     Fréttatilkynning, 10.febrúar 2015.   
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    evropusambandidh-sambaerileg-og-fyrir-ari-sidhan(sótt.1.apríl 2015). 
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     Insular Society’“, Jean Monnet Occasional Papers, no. 1, Institute for European Studies (Malta, 2013),   
     7-8. 
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Þórhallson og Hjalti þór Vignisson fjalla um þessi tengsl í greininni „Life is first and 

foremost saltfish“. Rannsökuðu þeir tengsl þingmanna við atvinnulífið með því að 

skoða starfsferil þingmanna einsog hann er á heimasíðu Alþingis. Niðurstöðurnar eru 

að þingmenn hafa í gegnum tíðina haft mikil tengsl við atvinnulífið og þá helst í 

sjávarútvegi og landbúnaði. Þessi tengsl þingmanna við sjávarútveginn hafa haldist að 

mestu leyti. Mestu tengslin í gegnum tíðina eru hjá þingmönnum Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks en hafa minnkað talsvert hjá Framsóknarflokknum með árunum. Á 

kjörtímabilinu 1999 - 2003 höfðu t.d. 27% þingmanna tengsl við sjávarútveginn og 

flestir þingmenn sem höfðu tengsl við sjávarútveginn voru í Sjálfstæðisflokknum og 

Samfylkingunni eða um 30% þingmanna hjá hvorum flokk. Tengsl þingmanna eru þó 

misjöfn eðlis eftir flokkum og t.d hjá Samfylkingunni er meira að þingmenn hafi starfað 

sem sjómenn á fiskiskipum eða hjá verkalýðsfélögum sjómanna en ekki verið eigendur 

eða starfað í yfirstjórn útgerðarfyrirtækja. Tengsl þingmanna við sjávarútveginn hafa 

þó verið hvað stöðugust í gegnum tíðina hjá Sjálfstæðisflokknum í kringum 30% af 

þingmönnum en verið sveiflukenndari hjá öðrum flokkum.59 

Einnig rannökuðu þeir tengsl atvinnugreina í samsetningu þingmanna í fastanefndum 

Alþingis og tengsl sjávarútvegsins í fastanefndum þingsins var 55,5% á kjörtímabilinu 

1999 - 2003 eða meira en helmingur þingmanna í fastanefndum þingsins höfðu tengsl 

við sjávarútveginn. Sjávarútvegurinn hefur því umtalsverð tengsl inní löggjafarvaldið og 

er því í stöðu til að hafa áhrif á mál sem til meðferðar eru hjá þinginu.60  

Helstu hagsmunasamtök í sjávarútveginum eru Landssamband íslenskra útvegsmanna ( 

LÍÚ) og Samtök fiskvinnslustöðva (SF) en þessi samtök hafa verið eindregið á móti aðild 

landsins að ESB. Í umsögn sinni um þingsályktunartillögu um umsókn að ESB lýstu 

samtökin yfir andstöðu sinni við aðild að ESB en settu jafnframt fram nokkur atriði sem 

yrði að tryggja í hugsanlegum aðildarsamningi ef Alþingi skyldi samþykkja að hefja 

aðildarviðræður.61 Þessi atriði eru þau að „Íslendingar fari sjálfir með forræði yfir 

fiskimiðunum og að lagasetningarvald á sviði sjávarútvegsmála verði hjá Alþingi. 

Íslendingar fari sjálfir með samningsforræði við stjórn veiða og skiptingu veiðiréttar úr 
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 Alþingi Utanríkismálanefnd, Umsagnir um þingskjöl 38 og 54 á 137. löggjafarþingi 2009, um 
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deilistofnum. Íslendingar fari sjálfir með samningsforræði á alþjóðavettvangi á sviði 

fiskveiða og hafréttar. Fjárfestingar erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum 

verði áfram takmarkaðar“62 

Samtökin vilja því ekki eingöngu að Ísland haldi forræði yfir fiskimiðunum heldur einnig 

að Ísland fari sjálft áfram með samningsumboð þegar kemur að samningum um deili-

stofna og samningsforræði þegar kemur að málefnum á alþjóðavettvangi. 

Heimsýn hreyfing sjálfstæðissinna í Evrópumálum eru helstu samtökin sem berjast 

gegn aðild Íslands að ESB. Samtökin hafa verið áberandi í umræðunni um Evrópumálin 

á Íslandi og helstu rök sambandsins varðandi sjávarútveginn eru þau að við missum 

forræði yfir auðlindinni, fjárfestingar erlendra aðila verði leyfðar í sjávarútvegs-

fyrirtækjum og við glötum samningsrétti okkar um deilistofna.63 Í stjórn samtakanna 

sitja nokkrir núverandi og þáverandi þingmenn.  

Núverandi formaður samtakanna er fyrverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra64 

sem var ásakaður um að tefja fyrir aðildaviðræðum við ESB65 og á endanum var honum 

skipt út úr ríkisstjórn og sagði fyrverandi ráðherra að andstaða hans við aðildarferlið 

hefði verið ástæða þess að honum var skipt út úr ríkisstjórn.66   

Ljóst er að andstæðingar aðildar að ESB hafa umtalsverð áhrif innan ríkisvaldsins bæði í 

gegnum tengsl við þingmenn og fyrverandi þingmenn og ráðherra og svo þingmenn 

sem eru yfirlýstir andstæðingar aðildar og eru meðlimir samtaka sem eru á móti aðild. 

Sameiginleg rök þeirra samtaka sem eru á móti aðild Íslands að Evrópusambandinu eru 

þau að Ísland missi forræði yfir og stjórn fiskimiðanna og samningsforræði yfir þeim á 

alþjóðavettvangi.  

Hagsmunagæsla sjávarútvegsins innan ríkisvaldsins er því fremur sterk og tekið er 

mikið tillits til hagsmuna sjávarútvegsins þegar kemur að lagasetningu. Pólitískt mikil-
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 Tillaga til þingsályktunar um aðildarumsókn að Evrópusambandinu, (Lögð fyrir Alþingi á 137.  
     löggjafarþingi 2009,) http://www.althingi.is/altext/137/s/0038.html (sótt 4.apríl 2015). 
63
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vægi greinarinnar er því mikið og hefur ekki minnkað mikið með árunum þó að 

efnahagslegt mikilvægi sjávarútvegsins hafi minnkað. Sjávar-útvegurinn hefur því en 

mikill áhrif á Evrópustefnu Íslands. 

4.1 Aðgangur að fiskimiðum er hagstæður aðildasamningur fyrir sjávarútvegin 

mögulegur 

Helstu rök sem nefnd hafa verið fyrir því að hagsmunum sjávarútvegsins sé betur 

borgið innan EES heldur en með aðild að ESB eru þau að fiskveiðistefna ESB er ekki 

hluti af EES samningnum. Þvi hefur verið haldið fram að með aðild að ESB myndi Ísland 

missa yfiráð yfir fiskimiðum landsins. Allir stjórnmála-flokkar sem áttu sæti á Alþingi 

kjörtímabilin sem rannsóknin nær yfir  hafa nefnt þetta atriði sem það atriði sem standi 

í vegi fyrir aðild Íslands að ESB. Samfylkingin sem er eini stjórnmálaflokkurin sem er 

með á stefnuskrá sinni að Ísland skuli sækja um aðild að ESB en þingmenn flokksins 

hafa hinsvegar viljað meina að mögulegt sé að semja um góða lausn fyrir sjávarútveg-

inn í aðildarviðræðum. Sjálfstæðisflokkurin telur hinsvegar að hagsmunum Íslands sé 

betur borgið innan EES samningsins og við ættum ekki að afsala valdi okkar yfir því sem 

við stjórnum.67  

Alþingi samþykkti þann 16. júlí árið 2009 þingsályktunartillögu sem fól þáverandi  

ríkistjórn að sækja um aðild að ESB og síðan að halda þjóðaratkvæði um aðildar-

samninginn. Í athugasemdum með þingsályktunartillögunni er sérstaklega kveðið á að 

meðal grundvallarhagsmuna sé að tryggja forræði þjóðarinnar yfir fiskveiðiauðlind-

inni.68 Þessi krafa um að viðhalda forræði yfir fiskveiðiauðlindinni er sérstaklega 

áréttuð í þingsályktunni og settir sérstakir fyrivarar um að þessu forræði skuli haldið ef 

styðja eigi tillöguna. En hverjir eru möguleikar Íslands að halda þessu forræði. 

Það hvort Ísland myndi missa forræði yfir fiskimiðum landsins við aðild að ESB er ekki 

hægt að svara fullkomlega þar sem sjávarútvegskaflin í aðildarviðræðunum var aldrei 

opnaður. Því verður að fjalla um hvernig þessum málum yrði farið miðað við núgildandi 

reglur innan ESB. 
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Þó svo að sameiginleg sjávarútvegstefna ESB veiti aðildarríkjum jafnan aðgang að 

hafssvæðum aðildarríkja (meginreglan um jafnan aðgang) þýðir það ekki jafnan aðgang 

að fiskveiðum þar sem veiðar eru skilyrtar og bundnar kvóta. Heildarafli í hverjum 

stofni er ákveðinn af yfirstjórn með aðstoð fiskifræðinga sem svo leggja þá tillögu fyrir 

framkvæmdastjórn sem leggur hana svo fyrir ráðherraráð sem tekur svo ákvörðun um 

heildarafla og skiptir honum upp á milli aðildarríkja. Ísland sem aðili að ESB myndi hafa 

sæti við borðið í ráðherra-ráðinu þegar ákvörðun um útdeilingu afla er tekin.69  

Reglan um hlutfalslegann stöðugleika tryggir aðildaríkjum hlutfalslegann og stöðugar 

aflaheimildir úr fiskistofnum. Þegar teknar eru ákvarðanir um hlutfalslegann stöðug-

leika er einkun horft til þriggja atriða. Veiðireynslu viðkomandi ríkis á viðkomandi 

svæði,  mikilvægi sjávarútvegs í ríkinu eða svokölluð „Haag“ samþykkt og uppbótar-

ákvæði til þeirra ríkja sem byggt hafa á úthafsveiðum en það eru veiðar á úthafi sem er 

ekki hluti af landhelgi eða efnaghagslögsögu ríkja. Ísland ætti því samkvæmt reglunni 

um hlutfalslegann stöðugleika að fá úthlutað megninu ef ekki öllum aflaheimildum 

innan íslenskrar lögsögu þar sem nær eingöngu íslensk skip hafa veiðireynslu innan 

hennar og vegna mikilvægi sjávarútvegsins í efnahag landsins.70  

Reglan um hlutfalslegann stöðugleika kemur þó ekki í veg fyrir að erlendir aðilar kaupi 

hlut í útgerðum eða fiskiskipum og landi afla í höfnum annars lands eða svokallað 

kvótahopp. Bretar gerðu tilraun til að koma í veg fyrir kvótahopp með því að setja lög 

sem takmörkuðu eignarhald á fiskiskipum við þjóðerni sem leyddi til þess að höfðað 

var mál fyrir Evrópudómstólnum til að láta reyna á hvort lögin stæðust sáttmála ESB. Í 

máli Evrópudómstólsins  „C-213/89 - The Queen v Secretary of State for Transport“ 

komst dómstólinn að þeirri niðurstöðu að ákvæði bresku laganna sem takmarkaði 

eignarhald og þar af leiðandi útdeilingu kvóta til skipa sem voru í meirihlutaeigu Breta 

væri mismunun eftir þjóðerni og því brot á sáttmálum sambandsins. Bretar settu þó ný 

lög og óskuðu meðal annars eftir leiðbeiningum framkvæmdaráðs ESB hvort þau 

stæðust sáttmála sambandsins. Í nýju lögunum er þess krafist að helmings afla sé 

landað í breskum höfnum, helmingur áhafnar skips verði að hafa búsetu í Bretlandi og 

                                                           
69

 Úlfar Hauksson, „Gert út frá Brussel?, Sjávarútvegsstefna ESB rannsökuð út frá hugsanlegri aðild  
     Íslands að sambandinu,“(Erindi flutt á ráðstefnu í febrúar 2003), í RANNSÓKNIR Í FÉLAGSVÍSINDUM IV    
     FÉLAGSVÍSINDADEILD, ritstj. Friðrik H. Jónsson, (Háskólaútgáfan 2003), 591-593 
70

 Sama Heimild 593-594 



 

22 

að meirihluti veiðiferða sé farin frá Bretlandi og að sýnt sé framá efnahagsleg tengsl. 

Þessi lög hafa verið í gildi frá 1999 og er talið að þau hafi borið einhvern árangur í að 

koma í veg fyrir kvótahopp.71  

Flestir fiskistofnar sem Íslendingar veiða úr eru staðbundnir fiskistofnar ( stofnar sem 

fara ekki úr efnahagslögsögu Íslands) og hefði Ísland hugsanlega sérstaka samnings-

stöðu þegar kæmi að aðildarsamningi.72 Í 10.gr. reglugerð ráðherraráðsins nr. 3760/92 

er kveðið á um að aðildaríki megi grípa til aðgerða til verndar og stjórnunar auðlinda 

sem eru innan þeirra yfiráðasvæðis ef um er að ræða staðbundna stofna sem varða 

eingöngu sjómenn þess aðildaríkis. Til að getað beitt 10.gr. þarf einnig að uppfyllda 

skilyrði 2.gr. um sjálfbæra nýtingu sem hefur verið takmark íslenska kvótakerfisins 

síðan það var sett á laggirnar.73 

Möguleikar Íslands á því að tekið verði sérstakt tillit til sjávarútvegsins í aðildarsamningi 

eru því nokkrir. Ekki þarf nema að horfa á landakort til að sjá hvers vegna talið var 

nauðsynlegt að sameiginleg sjávarútvegstefna yðri hluti af ESB þar sem lögsögur ríkja 

sambandsins eru ekki stórar og skerast á hvor við aðra og fiskistofnar ferðast frjálslega 

á milli. Efnahagslögsaga Íslands skerst ekki við lögsögu ESB og ekki eru margir deili-

stofnar sem ferðast á milli þessara lögsagna nema helst makríll. Flesta deilistofna sem 

Ísland veiðir úr deilum við með Noregi sem er ekki í ESB og er því alls óljóst hvort þeir 

samningar sem gilda um þá stofna myndu halda gildi sínu. Væntanlega yrði að semja 

sérstaklega um það atriði74. 

Ljóst er hinsvegar að mjög erfitt væri  að koma í veg fyrir fjárfestingar erlendra aðila í 

íslenskum sjávarútvegi nema um það yrði samið sérstaklega og væri það líklega 

erfiðasta samningsatriðið því eins og tilraunir Breta til takmörkunar á kvótahoppi sýndu 

er ESB ekki tilbúið að mismuna á grundvelli þjóðernis75, enda reglan um bann við 

mismunum vegna þjóðernis ein af grundvallareglum sambandsins.  
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Því er það ekkert ómögulegt fyrir Ísland að ná hagstæðum aðildarsamningi þegar 

kemur að sjávarútveginum. Þó mætti ætla að samningaviðræðurnar yrðu ekki 

auðveldar en það kemur ekki í ljós nema að aðildaviðræðunum verði haldið áfram og 

kaflin um sjávarútveg verði opnaður.  
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5.0 Áhrif annara atvinnugreina á Evrópustefnu Íslands 

Eins og komið hefur fram í þessari ritgerð hefur vægi sjávarútvegsins minnkað eftir því 

sem leið á 20. öldina og í byrjun 21. aldarinnar. Því er mikilvægt að fjalla um aðrar 

atvinnugreinar sem hugsanlega hafa áhrif á Evrópustefnu Íslands. Þær atvinnugreinar 

sem verður fjallað um hér eru landbúnaður, iðnaðarframleiðsla og  ferðamannaiðnað-

inn en það er sú grein sem hefur hvað mest vaxið síðustu ár og búist er við að sá vöxtur 

haldi áfram.76 

5.1 Landbúnaðurinn 

Íslenskur landbúnaður er einsog landbúnaður annarstaðar í Evrópu mikið ríkisstyrktur. 

Íslenskur landbúnaður er hinsvegar meira ríkisstyrktur en landbúnaður innan ESB og 

verndatollar hér eru háir og verð á landbúnaðarvörum hærra. Landbúnaðurinn á Íslandi 

er því háður því að hægt sé að stjórna samkeppninni á markaði til þess að getað komið 

vörum hans í verð á hentugu verði.77 Bændasamtökin sem eru heildarsamtök íslenskra 

bænda eru alfarið móti aðild Íslands að ESB einsog kemur fram í umsögn þeirra um 

þingsályktunartillögu um aðildarumsókn að ESB.78 Helstu rök Bændasamtakann gegn 

aðild snúa því að með aðild að ESB myndi innflutningur á landbúnaðarafurðum frá 

aðildaríkjum ESB aukast og innlend framleiðsla myndi dragast saman. Fæðuöryggi 

myndi jafnframt minnka og hætta á smitsjúkdómum aukast vegna aukins inn-

flutnings.79 Sömu sjónarmiðum var haldið á lofti þegar samningaviðræður um EES 

samningin fóru fram og þá helst frá þingmönnum Framsóknarflokksins. Töldu þeir 

nauðsynlegt að vernda íslenskan landbúnað gegn innfluttum afurðum. Á endanum 

tókst að takmarka innflutning  frá ESB á landbúnaðarvörum í EES samningnum og eru 

enn tollar á langflestum landbúnaðarafurðum.80  
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Útflutningur á landbúnaðarafurðum er ekki stór hluti af útflutningi vinnslugreina en 

hefur þó farið vaxandi síðustu ár eða frá 1,6% árið 2002 uppí  2,4% árið 2014. 81  

Hlutfall landbúnaðarins sem hlutfall af landsframleiðslu er heldur ekki mikið eða 

1,1%.82  Innflutningur á landbúnaðarafurðum hefur hinsvegar aukist. Innflutningur á 

kartöflum hefur aukist úr 491 tonnum árið 1999 í 4.153 tonn árið 2014. Innflutningur á 

grænmeti hefur tvöfaldast á sama tímabili eða úr 6.364 tonnum í 12.632 tonn.83 

Íslenskur landbúnaður virðist því ekki vera að halda við aukna eftirspurn innanlands og 

því er meira flutt inn.   

Landbúnaðurinn hafði lengst af 20. öldinni mikil tengsl við þingmenn Alþingis. Hlutfallið 

var 36,6 á kjörtímabilinu 1956-1958 og fór minnkandi eftir því sem leið á öldina og á 

kjörtímabilinu 1999-2003 var hlutfallið komið í 12,7%. Tengsl landbúnaðarins í fasta-

nefndum Alþingis hefur einnig verið hátt eða 70% kjörtímabilið 1956-1958 en var 

komið niður í 22,2% 1999-2003. Tengsl landbúnaðarins við þingmenn hefur því 

minnkað en tengslin eru enn nokkuð mikil miðað við umfang greinarinnar. Landbúnað-

urinn hefur því  enn tengsl við þingmenn og er t.d fyrverandi formaður bændasamtak-

anna þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn.84 Landbúnaðurinn hefur í gegnum tíðina haft 

mest tengsl við Framsóknarflokkin 30% kjörtímabilið 1999-2003 en minnst tengsl við 

Samfylkinguna. Landbúnaðurinn er stór atvinnugrein á landsbyggðinni85 og því getur 

það verið ein af ástæðum fyrir miklum tengslum landbúnaðarins við þingmenn að 

landsbyggðin fær hlutfallslega fleirir þingmenn en höfuðborgarsvæðið. Þetta ójafna 

vægi er afleiðing af kjördæmaskipan landsins og sitja hlutfallslega fleiri landsbyggðar-

þingmenn á þingi heldur en þingmenn af höfuðborgarsvæðinu.86 

Eins og áður hefur komið fram myndi landbúnaður á Íslandi verða fyrir miklum 

breytingum við inngöngu í ESB þar sem miklir verndartollar eru á landbúnaðarafurðum. 

Samkeppni myndi jafnramt aukast vegna afnáms verndartollana. Landbúnaður á Íslandi 
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er einnig hlutfalslega meira ríkisstyrktur heldur en landbúnaður innan ESB.87 Ólíklegt 

þykir að hægt væri að semja um einhverskonar sérstöðu Íslands varðandi þessi atriði 

þar sem landbúnaðurinn er ekki grundvallaratvinnugrein landsins og er ekki stór hluti 

af útflutningi eða landsframleiðslu en þó þyrfti að klára aðildaviðræðurnar til þess að fá 

endanlega niðurstöðu um það. Landbúnaðurinn hefur haft áhrif á Evrópustefnu Íslands 

þrátt fyrir minnkandi vægi greinarinnar og aukinn innflutning. Sterk hagsmunatengsl 

greinarinnar hafa verið þess valdandi að sjónarmið landbúnaðarins hafa fengið 

framgöngu meðal ráðamanna. Pólitískt vægi greinarinnar er því meira heldur en 

efnahaglsegt vægi hennar. Í athugasemdum við þingsályktunartillögu um aðildar-

umsókn að ESB er sérstaklega kveðið á að meðal grundvallarhagsmuna sé að „tryggja 

öflugan íslenskan landbúnað á grundvelli fæðuöryggis og matvælaöryggis“.88   

5.2 Iðnaðarframleiðsla 

Iðnaðarframleiðsla hefur verið mikilvæg atvinnugrein á Íslandi síðastliðin ár. 

Framleiðslan var 12,4% af landsframleiðslu árið 201489 en framleiðslan inniheldur 

einnig framleiðslu á t.d sjávarafurðum en þar sem ekki fundust tölur um lands-

framleiðslu iðnaðarfyrtækja var ákveðið að nota þessa tölu. Til samanburðar má benda 

á að hlutfall áliðnaðarins í landsframleiðslu er talin hafa verið 6-8% á árunum 2008-

2010.90 Hlutfall iðnaðarvara í útflutningi á vöru og þjónustu var 32,7% árið 2012 en 

22,3% af því var ál og álafurðir. Því er útflutningur á áli og álafurðum langstærsti 

útflutningsþáttur iðnaðarins.91 Iðnaðarvörur eru því stærri hlutdeild af útflutningi 

landsins heldur en sjávarafurðir og framleiðsla þeirra stærri hluti af landsframleiðslunni 

ef miðað er við tölur frá Hagstofunni. 
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Samtök iðnaðarins( skammstafað SI hér eftir) eru helstu hagsmunasamtök iðnfyrir-

tækja á Íslandi og eru rúmlega 1.200 fyrirtæki meðlimir í samtökunum.92  

SI eru fylgjandi því að Ísland gangi í ESB og í umsögn þeirra um þingályktunartillögu um 

aðild að ESB lagði SI áherslu á að sótt yrði um aðild sem fyrst. SI áréttar að EES 

samningurinn nái yfir nær allar efnisreglur framleiðslu og markaðsfærslu sem gilda 

innan ESB og því yrði ekki mikil breyting þar á við inngöngu í ESB.93 Ágóðin fyrir 

félagsemenn SI af inngöngu í ESB væru hinsvegar fólginn í niðurfellingu tolla og 

upptöku evru.  SI er fylgjandi upptöku evru vegna þess að það myndi lækka allt í senn 

viðskipta-, fjármagns- og framleiðslukostnað og að upptaka evru myndi leiða til meiri 

stöðugleika í efnahagi Íslands. SI heldur því einnig fram að afnám tolla við inngöngu í 

ESB sé til þess fallið að lækka viðskiptakostnað þar sem ekki þurfi lengur að tollafgreiða 

vörur og að framleiðslukostnaður muni lækka. Jafnframt að innganga í ESB muni auka 

viðskipti Íslands við önnur ESB ríki sem gæti þá þýtt stærri hlutdeild iðnaðarins í 

útflutningi.94 Stærstu iðnfyrirtækin á Íslandi eru álver en þau eru nú þrjú talsins og í öll í 

eigu mismunandi aðila. Samál eru samtök álfyrirtækja á Íslandi og hafa þessi samtök 

ekki tjáð sig mikið um hugsanlega aðild að ESB. Þó hélt Þorsteinn Víglundsson 

þáverandi framkvæmdastjóri samtakanna erindi á þekkingardegi Félags viðskipta- og 

hagfræðinga í febrúar 2011. Í erindinu virðist koma fram að aðild að ESB sé ekki stórt 

hagsmunamál fyrir áliðnaðinn á Íslandi. Tenging raforkuverðs og álverðs hafi dregið úr 

skaðlegum áhrifum gengisveifla. Rekstrartekjur og gjöld séu nú þegar að mestu beint 

eða óbeint í erlendri mynt. Upptaka evru er því ekki jafn nauðsynleg fyrir áliðnaðinn 

eins og annan iðnað á Íslandi. Hagsmunum áliðnaðarins virðist vera vel borgið innan 

EES samningsins og færir honum nú þegar fullan markaðsaðgang að mörkuðum ESB.95   

Ef skoðuð eru hver tengsl þingmanna við iðnaðinn þá höfðu 11,5% þingmanna tengsl 

við iðnaðinn á kjörtímabilinu 1956-1958. Kjörtímabilið 1999-2003 höfðu 14,3% 
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þingmanna tengsl við iðnaðin. Tengsl iðnaðarins í fastanefndum Alþingis var á kjör-

tímabilinu 1956-1958 22,2% en 1999-2003 var það komið niður í 11,1% eða lægsta 

hlutfall á því tímabili sem rannsóknin var gerð.96 Iðnaðurinn hefur haft tengsl við alla 

stjórnmálaflokka sem áttu sæti á Alþingi þegar rannsóknin var gerð nema við Vinstri-

hreyfinguna - grænt framboð. Iðnaðurinn hefur haft mest tengsl við Framsóknarflokkin 

í gegnum tíðina en þessi tengsl hafa farið minnkandi með tímanum. Tengsl iðnaðarins 

við stjórnmálaflokka voru mikið á flökti milli kjörtímabila hjá gamla Alþýðuflokknum og 

Alþýðubandalaginu en tengslin eru en til staðar í Samfylkingunni eða tæp 20%. Tengsl 

iðnaðarins við Sjálfstæðisflokkinn hafa verið á flökti á því tímabili sem rannsóknin nær 

til en tengslin voru um 15% kjörtímabilið 1999-2003.97  

Hagsmunir iðnaðarins virðast ekki hafa jafnmikil áhrif á Evrópustefnu stjórnvalda eins 

og hagsmunir landbúnaðarins og sjávarútvegins. Tengsl iðnaðarins við þingmenn hafa 

ekki verið jafn mikil og í sjávarútvegi og landbúnaði og því hafi hagsmunir iðnaðarins 

ekki haft mikið brautargengi á Alþingi. Iðnaðurinn er miklu fjölbreytilegri atvinnugrein 

heldur en sjávarútvegur og landbúnaður og einsog áður var nefnt eru rúmlega 1.200 

fyrirtæki meðlimir í SI.98  

Þessi fjölbreytni leyðir hugsanlega til þess að minni samstaða næst innan iðnaðarins 

um hagsmuni þar sem fyrirtæki innan hans eru með mismunandi hagsmuni t.d. eru 

fyrirtæki innan SI sem framleiða afurðir úr landbúnaðarvörum og hafa því kannski aðra 

afstöðu til ESB en önnur iðnfyrirtæki. Áliðnaðurinn er stærsti einstaki iðnaðurinn og 

það að hagsmunum áliðnaðarins sé vel borgið innan EES og minni nauðsyn fyrir hann 

að ganga í ESB heldur en annan iðnað virðist það vera einn helsti þátturinn í að 

iðnaðurinn hafi ekki haft meiri áhrif á Evrópustefnuna. Áliðnaðurinn beytir sér þar af 

leiðandi ekki fyrir inngöngu í ESB þar sem það er ekki nauðsynlegt fyrir hann að ganga 

inn.  
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Pólitískt mikilvægi iðnaðarins er því minna en sjávarútvegsins þótt iðnaðurinn sé jafn 

stór eða jafnvel stærri atvinnugrein. Ræður þar kannski eitthvað um fjölbreytni 

greinarinnar og fjöldi fyrirtækja eins og búið er að nefna. Hagsmunum iðnaðarins er 

ágætlega borgið innan EES samningsins en þeim væri betur komnir innan ESB einsog 

hefur verið nefnt. Hagsmunir iðnaðarins hafa því ekki haft jafn mikill áhrif á Evrópu-

stefnu stjórnvalda eins og sjávarútvegur og landbúnaður. 

5.3 Vaxandi ferðaþjónusta 

Ferðaþjónustan er sú atvinnugrein sem hefur verið hvað mest vaxandi síðustu ár og 

fjöldi ferðamanna sem koma til landsins hefur aukist mikið. Fjöldi ferðamanna sem 

komu í gegnum Flugstöð Leif Eiríkssonar er talinn vera um 96% af ferðamönnum sem 

koma til landsins og ættu því tölur þaða að gefa góða mynd af þessari aukningu.  

Fjöldi ferðamanna sem kom til landsins árið 2003 var 308.768 og árið 2014 var hann 

orðinn 969.18199. Fjöldi ferðamanna sem kemur til landsins í gegnum flugstöðina hefur 

því meira en þrefaldast. Nýjustu hagtölur frá Hagstofunni sem fundust við skoðun á 

ferðaþjónustunni eru frá árinu 2011 og 2012 og verða þær tölur því notaðar hér. Aðrar 

tölur um landsframleiðslu eru teknar frá Ferðamálastofu. Hlutdeild ferðaþjónustunnar í 

landsframleiðslu var árið 2011 orðin 5,9% af landsframleiðslu.100 Hlutfall tekna af 

ferðamönnum mældist svo 15,4% af landsframleiðslu árið 2013 samkvæmt Ferðamála-

stofu.101 Er ferðaþjónustan nú með stærri hlutdeild af landsframleiðslu heldur en 

sjávarútvegurinn. Hlutfall ferðaþjónustunnar í heildarútfutningi vöru og þjónustu árið 

2009 var 19,6% og árið 2012 var það orðið 23,5%.102 Ferðaþjónustan er því orðin stór 

hluti af útflutningi landsins en ætla mætti að þessi hlutföll séu en hærri í dag þar sem 

fjöldi ferðamanna hefur aukist ár frá ári. Ferðaþjónustan er því orðin ein af mikilvægari 
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atvinnugreinum Íslands og hefur vaxið gífurlega síðustu ár og virðist ætla að vaxa enn 

meira á næstu árum.103 Ferðaþónustan er því orðin stærri atvinnugrein heldur en 

sjávarútvegurinn en þó má deila um það en áður var bent á að því hefur verið haldið 

fram að heildarumsvif sjávarklasans í heild sé um 30 af landsframleiðslu%.  

Ekki fundust gögn sem sýna tengsl ferðaþjónustarinnar við þingmenn við gerð þessara 

ritgerðar. Þó hefur ríkisvaldið verið viljugt til að beita sér til að vernda greinina t.d. 

þegar lög voru sett til að stöðva verkfall flugmanna Icelandair árið 2014 og var meðal 

annars vísað í athugasemdum laganna að tekjutap ríkisins og ferðaþjónustarinnar yrði 

verulegt af verkfallinu.104 Einnig má benda á markaðsátakið „Inspired By Iceland“  sem 

iðnaðaráðuneytið fór af stað með sem dæmi um vilja ríkisins til að styðja við greinina 

en framlag til átaksins nam 700 milljónum.105 Ekki er því hægt að fullyrða um pólitískt 

mikilvægi greinarinnar en ljóst er að ríkisvaldið hefur þó verið tilbúið að beyta sér til 

stuðnings og verndar greininni. 

Samtök Ferðaþjónustunnar eru hagsmunasamtök fyrirtækja í ferðaþjónustu. Samtökin 

hafa lýst yfir stuðningi sínum við aðild Ísland að ESB. Í umsögn þeirra um þings-

ályktunartillöguna um umsókn um aðild ESB lýstu þau sig hlynnt inngöngu í ESB og 

lögðu áherslu á að tekin yrði upp evra. Kom meðal annars fram í umsögninni að farið 

hafi fram viðhorfskönnun árið 2008 um aðild að ESB og upptöku evru. Í könnuninni 

voru 83% meðlima hlynnt upptöku evru og 77% fylgjandi því að Ísland myndi hefja 

aðildarviðræður.106 Samtök ferðaþjónustunnar eru því afgerandi í afstöðu sinni um 

aðild að ESB en virðast ekki hafa beitt sér mikið fyrir inngöngu í ESB. 

Ferðaþjónustan nýtur nú þegar talsverðs ágóða af aðild Íslands að EES samningnum og 

Schengen samkomulaginu. Með aðild að EES samningnum er aðild að innri markaði ESB 

og fjórfrelsi þess. Eitt af fjórfrelsinu er frjáls aðgangur fólks innan EES svæðisins þannig 
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að einstaklingar innan sambandsins geta ferðast frjálst á milli ríkja innan EES.107 

Schengen samkomulagið er hinsvegar samkomulag  um að fella niður innra 

landamæraeftirlit innan Schengen svæðisins. Vegabréfaeftirlit er því ekki lengur við 

innri landamæri 26 aðildaríkja samkomulagsins. EES samningurinn og Schengen 

samstarfið gerir það auðveldara fyrir einstaklinga að ferðast á milli þeirra landa sem 

eru aðilar að þeim. Hagsmunum ferðaþjónustunnar eru því vel fyrir komið eins og 

staðan er í dag og ekki yrðu miklar breytingar við inngöngu í ESB en hinsvegar gætu 

orðið breytingar við upptöku evru. Kostir við upptöku evru fyrir ferðaþjónustuna eru 

nokkrir. Fyrst má nefna að ferðamenn sem koma frá löndum sem nota evru sem 

gjaldmiðil þurfa ekki að skipta evrum yfir i krónum þegar þeir ferðast til Íslands. Þetta 

sparar ferðamönnum kostnaði við að skipta gjaldmiðlum í fjármálastofnunum.  Verðlag 

myndi einnig lækka og meiri stöðugleiki komast á verðlag en óstöðugleiki og gengis-

sveiflur hafa fylgt því að vera með lítinn gjaldmiðil.108 

Hagsmunum ferðaþjónustarinnar er því vel borgið innan EES og Schengen en ákveðnir 

kostir gætu fylgt upptöku evru fyrir ferðaþjónustuna. Þó að ekki væri hægt að sýna 

framá tengsl ferðaþjónustunar við þingmenn eða ríkisvaldið sést samt að ferða-

þjónustan er það mikilvæg atvinnugrein að ríkisvaldið er tilbúið að beita sér til þess að 

vernda og viðhalda greininni. Hagsmunaaðilar í greininni telja samt hagsmunum 

hennar betur borgið innan ESB og leggja mikla áhersla á að tekin verði upp evra. Ekki er 

hægt að fullyrða um pólitískt mikilvægi greinarinnar þar sem ekki fundust tölur um 

tengsl þingmanna við ferðaþjónustuna. Virðist samt af aðgerðum ríkisvaldsins til 

verndar og stuðning við greinina að pólitískt mikilvægi greinarinnar sé að aukast og 

hugsanlegt að það muni aukast en frekar ef vöxtur greinarinnar heldur áfram eins og 

búist er við að verði109. 
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6.0 Aðrir þættir en atvinnugreinar sem hafa áhrif á Evrópustefnuna . 

Atvinnulífið er ekki það eina sem þarf að skoða þegar fjallað er um þætti sem hafa áhrif 

á Evrópustefnu Íslands. Í þessum kafla verður fjallað um aðra þætti sem mögulega geta 

haft áhrif á Evrópustefnu Íslands. Hér verður fjallað um tvo ólíka þætti sem mögulegt 

er að hafi áhrif á Evrópustefnu Íslands. Fyrst verður fjallað um þjóðerniskennd og svo 

gjaldeyrismál. Eins og nefnt var í upphafi ritgerðar eru margir aðrir þættir sem geta 

haft áhrif á tengsl Íslands við Evrópu. Þessir þættir voru valdir vegna áhuga höfundar á 

að fræðast meira um þá og áhrif þeirra á Evrópustefnu Íslands og þá sérstaklega 

hvernig þeir virðast hafa mismunandi skammtíma og langtíma áhrif. 

6.1 Þjóðerniskennd og fullveldi 

Guðmundur Hálfdánarson fjallar í grein sinni „Icelandic nationalism an European 

integration“  um að mikilvægt sé að skoða þjóðerniskennd ríkja til að skilja afstöðu 

þeirra til Evrópusamruna. Þjóðerniskennd íslenskra stjórnmálamanna hafi áhrif þegar 

kemur að ákvarðanatöku þeirra varðandi frekari Evrópusamruna. Íslenskir stjórnmála-

menn vegi oft efnislega hagsmuni landsins við hugmyndir um sjálfstæði þjóðarinnar. 

Nútíma íslensk stjórnmál mótuðust á tímum sjálfstæðisbaráttu og hin þjóðerniskennda 

orðræða þess tíma hefur haft áhrif á pólitíska umræður landsins síðan þá.110   

Myndun íslensk þjóðríkis hefur verið sérstök að því leyti að hugmyndin um íslenskt 

þjóðríki hefur ekki mætt neinni andstöðu innanlands. Íslensk þjóð hafi verið staðeynd í 

huga fólks og það var ekki verið að lýsa yfir sjálfstæði nýs ríkis heldur hafði verið að 

endureisa hið gamla frjálsa þjóðríki sem hafði glatað sjálfstæði sínu með Gamla 

sáttmála frá árinu 1262. Íslendingar eru einnig fámennir, tala sama tungumál og 

fjölbreytileiki er ekki mikill sem leiði til meiri þjóðernislegar samkenndar hjá Íslensku 

þjóðinni. Hugmyndir íslenskrar stjórnmálamenningar að fullveldi landsins liggi hjá 

þjóðinni sem einni heild en ekki hjá einstaklingum er mjög rótgróin. Íslenskir stjórn-

málamenn vita einnig að það er ekkert sem æsir íslenska kjósendur meira en 
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þjóðerniskennd. Mikilvæg málefni fá því oft ákveðin þjóðerniskenndan blæ á sig í 

pólitískri umræðu.111 

Þessi einstaka þjóðerniskennd sem myndaðist hjá íslensku þjóðinni gerir alla umræðu 

um frekari Evrópusamruna tortryggilegan þar sem vega á að fullveldi þjóðarinnar.112 

Þjóðerniskennd hefur því haft ákveðin áhrif á frekari Evrópusamruna Íslands. Evrópu-

samruna hefur oft verið stillt upp þannig að þjóðin sé að láta af hendi hluta af 

fullveldinu sínu. Íslenskir stjórnmálamenn hafa því verið hikandi við að setja mál í 

þjóðaratkvæðagreiðslur nema þær sem styrki sjálfstæði og þjóðerniskennd. 

Endurspeglaðst það í tregðu ráðamanna til að setja mál sem gætu gengið gegn þessu 

svo sem aðild að Nató og EES samningnum í þjóðaratkvæði.113 Hefur þessi tregða 

ráðamanna til að setja mál í þjóðaratkvæði einnig komið fram í tregðu þeirra við að 

hafa þjóðaratkvæði um hvort sæki átti um aðild að ESB og nú í tregðu ráðamanna til að 

halda þjóðaratkvæði um hvort halda skuli áfram með aðildaviðræðurnar þar sem málin 

snerta fullveldi landsins. 

Eiríkur Bergmann hefur einnig skrifað um þjóðerniskennd og í greininni „Þjóðernis-

hugmyndir Íslendinga og afstaðan til Evrópu“  fjallar hann um hvernig þjóðerniskennd 

Íslendinga hafi haft áhrif á þáttöku í Evrópsku samstarfi. Eiríkur er að mestu sammála 

Guðmundi að hin sterka þjóðerniskennd Íslendinga megi rekja aftur til sjálfstæðis-

baráttunar og stofnun lýðveldisins og að Íslendingar hafi lagt meiri áherslu á fullveldi 

þjóðarinnar en fullveldi einstaklingsins. Einnig að andstæðingar ESB aðildar hafi oft 

notað sú rök að hugmyndin um Evrópu ógni hugmyndum um þjóðina. Skilningur 

Íslendinga á þjóð og fullveldi verði til þess að erfiðara sé að fá þáttöku í yfirþjóðlegu 

alþjóðasamstarfi til að falla að hugmyndum Íslendinga um sjálfstæða íslenska þjóð.114 

Þjóðerniskennd hefur því haft áhrif þegar kemur að frekari Evrópusamruna Íslands. 

Þjóðerniskennd hefur verið áberandi þáttur í pólitískri umræðu allt frá stofnun 

lýðveldisins. Allar umræður um Evrópusamruna hafa að vissu leyti snúist um fullveldi 

landsins sem hafi gert það að verkum að umræðan hafi oft snúist um fullveldið en ekki 
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efnhagslegan þátt Evrópusamrunans. Líklegt þyki að allar framtíðar umræður um 

frekari samruna muni fylgja í sömu spor að einhverju leyti.115 

6.2 Gjaldeyrismál: Hefur evran áhrif 

Umræðan um hvort að Ísland eigi að taka upp evru var nokkuð áberandi í kringum 

bankahrunið árið 2008 en umræðan um hvort Ísland eigi að taka upp evru hafði þó 

blossað upp áður. Eiríkur Bergmann og Jón Þór Sturluson skipta umræðunni um upp-

töku evru í tvær umræður í bókinni „HVAÐ MEÐ EVRUNA?“. 116 

Fyrsta umræðan var um aldamótin 2000 og kom í kjólfarið á ofhitnun efnhagslífsins 

sem birtist í miklum viðskiptahalla og verbólguþrýstingi. Eftir því sem efnahagurinn 

rétti sig af árið 2002 dalaði umræðan um upptöku evru. Umræðan byrjaði aftur þegar 

krónan tók dýfu árið 2006 en þá var um var að ræða uppsafnaðan vanda vegna mikils 

viðskiptahalla við útlönd og mikillar skuldsetningar heimila og fjármálakerfisins. 

Stuðningur við upptöku evru fékk mestan stuðning í kjölfar efnahagshrunsins og var 

eitt af kosningamálunum í alþingiskosningunum árið 2009.117 

Í kjölfar bankahrunsins árið 2008 jókst talsvert stuðningur meðal þjóðarinnar að Ísland 

ætti að ganga í ESB. Stuðningur við það að tekin yrði upp evra jókst samhliða auknum 

stuðningi við aðild að ESB.118 Stuðningurinn var sem mestur í október 2008 eða rétt 

eftir fall íslensku bankanna. Stuðningur við aðild að ESB mældist 68,8% og stuðningur 

við upptöku evru var 72,5%. Samfylkingin var eini stjórnmálaflokkurin sem hafði haft 

aðild að ESB á stefnuskrá sinni fyrir bankahrunið.119 Samfylkingin taldi að besta leiðin 

að efnahagslegum stöðugleika væri með aðild að ESB og var það eitt af aðal kosninga-

málum þess fyrir kosningarnar 2009 að sótt yrði um aðild að ESB. Áætlun Samfylkingar-

innar um efnhagslegan bata innihélt aðild að ESB og upptöku evru. Eftir kosningarnar 
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2009 stóð Samfylkingin uppi sem stærsti flokkurinn og myndaði stjórn með Vinstri-

hreyfingunni-grænt framboð.120 Samið var um í stjórnarsáttmálanum að sótt yrði um 

aðild að ESB og haldin yrði þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildarsamninginn eins og áður 

sagði.121 Skuldir landsins og heimila jukust umtalsvert með falli krónunnar og var 

upptaka evru talin lausn við því vandamáli. Stuðningur við aðild að ESB hefur hinsvegar 

verið á flökti síðustu ár og mældist stuðningur í júní 2010 einungis 26% en var komin 

uppí 37% í febrúar 2014.122   

Upptaka evru myndi hafa mikil áhrif á Íslandi þá helst á fjármálalífið, vöru- og vinnu-

markað. Helstu kostir við upptöku evru eru að draga myndi úr viðskiptakostnaði í 

viðskiptum okkar við evrulönd. Vextir og verðbólga myndu lækka. Helstu gallar við 

upptöku evru væru að ekki væri lengur hægt að nota peningamálastjórntæki í 

hagstjórn því stjórn þess myndu færast til Evrópska seðlabankans sem t.d myndi þá 

taka ákvarðanir um stýrivexti. Hagsveiflur á Íslandi hafa heldur ekki verið í takt við 

hagsveiflur á evrusvæðinu123 

Gjaldeyrismál höfðu því áhrif á Evrópustefna Íslenskra stjórnvalda en þó einungis í 

skamman tíma á meðan að mesta krísuástandinu stóð. Kosningasigur Samfylkingar-

innar sem var eini flokkurin sem hafði það á stefnu sinni að aðild að ESB og upptaka 

evru væri leiðin að efnahagslegum bata. Jafnramt sýnir aukinn stuðningur við aðild að 

ESB og upptöku evru að gjaldeyrismál höfðu áhrif á kjósendur en áhrifin og stuðningur-

inn dalaði eftir því sem leið á aðildaferlið og efnahagsástandið fór smám saman 

batnandi.  

  

                                                           
120

 Baldur Þórhallson, „A small state seeking shelter in turbulent times: Iceland’s economic   
       crash and EU membership application,“ í Latvia’s Interests in the European Union.       
       útg. Latvijas Politologu biedrība, (2012/3): 55-57 
121

 Forsætisráðuneytið, „Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar –   
       græns framboðs,“ Fréttatilkynning, 10.maí.2009 http://www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/3704  
       (sótt 13 apríl 2015) 
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  Þjóðarpúls Gallup, „Aðildarviðræður við Evrópusambandið“ visir.is, (mars 2014,) (sótt 9.apríl 2015) 
123

 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, Kostir og gallar upptöku evru sem 
      gjaldmiðils á Íslandi Skýrsla nr. C07:02,  (Reykjavík: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands Febrúar 2007) 6 
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7.0 Niðurstöður 

Sjávarútvegurinn hefur haft umtalsverð áhrif á Evrópustefnu Íslands eins og sést á 

áherslum íslenskra stjórnmálamanna í samningaviðræðunum um EES samninginn þar 

sem mest áhersla var lögð á tollfrjálsan innflutning sjávarafurða á markað ESB og að 

ekki myndu fylgja með aflaheimildir í íslenskri lögsögu. Tengsl sjávarútvegsins við 

þingmenn hefur alla jafnan verið mikil. Stærð stjórnsýslunnar hefur gert það að verkum  

að hún reiðir sig oft á álit hagsmunahópa við ákvarðanatöku í Evrópumálum.  Þó hefur 

sjávarútvegurinn ekki verið eini þátturin sem hefur haft áhrif. Sjávarútvegurinn er 

efnahagslega mikilvægur en vægi hans hefur minnkað. Sjávarútvegurinn er samt sem 

áður mjög mikilvæg atvinnugrein og þá sérstaklega á landsbyggðinni.  Sjávarútvegurinn 

er pólitískt mikilvægur t.d vegna hagsmuna landsbyggðarinnar þar sem sjávarútvegur-

inn er enn grundvallaratvinnugrein í sumum sveitarfélögum. Ójafnt vægi atkvæða í 

kosningakerfinu leiðir til þess að fleiri þingmenn eru af landsbyggðinni en af höfuð-

borgarsvæðinu og því er vægi sjávarútvegsins meira inná Alþingi. 

 Aðrar atvinnugreinar hafa einnig haft áhrif og sterk hagsmunagæsla í landbúnaðar-

málum hefur haft þó nokkur áhrif þrátt fyrir tiltörulega lítinn hlut greinarinnar í 

landsframleiðslu og útflutningi. Spilar þar inní stærð Íslands og kosningakerfi þar sem 

landsbyggðin er með hlutfalslega fleiri þingmenn en þéttbýlið og áherslur lands-

byggðarinnar eru því oft meira áberandi á Alþingi. 

Uppgangur ferðaþjónustunnar hefur en sem komið er ekki haft mikil áhrif á Evrópu-

stefnu stjórnvalda. Ferðaþjónustan nýtur nú þegar töluverðs ágóða af aðild Íslands að 

EES og Schengen samkomulaginu en myndi hugsanlega njóta góðs af upptöku evru. Þar 

sem uppgangur ferðaþjónustarinnar er mikill og virðist ætla að halda áfram er 

hugsanlegt að ferðaþjónustan muni hafa meiri áhrif í framtíðinni á frekari Evrópu-

samruna. 

Iðnaðurinn hefur ekki haft mikil áhrif á Evrópustefnu stjórnvalda þrátt fyrir vaxandi hlut 

í landsframleiðslu og útflutningi þar sem hlutdeild iðnaðar er orðin jafn mikil ef ekki 

meiri en sjávarútvegsins. Iðnaðurinn hefur minni tengsl við þingmenn heldur en 

sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn og því er hagsumunum hans ekki haldið jafn mikið 

á lofti inná Alþingi. Fjölbreytni og fjöldi fyrirtækja innan iðnaðarins leiðir einnig til þess 
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að erfiðara er að mynda samstöðu um hagsmuni hans þar sem öll fyrirtækin innan 

iðnaðarins hafa ekki endilega sömu hagsmuni.  Hagsmunum áliðnaðarins virðist 

jafnframt vera vel komið innan EES og ekki mikill áhuga innan hans að ganga í ESB. 

Útskýrir það að vissu leyti áhrifaleysi iðnaðarins á Evrópustefnu Íslands þar sem 

áliðnaðurinn er stærsti iðnaðurinn á Íslandi. 

Gjaldeyrismál hafa einnig haft sín áhrif og fall krónunnar eftir efnahagshrunið var 

þáttur í að sótt var um aðild að ESB. Gjaldeyrismál hafa verið mikið í umræðunni og 

virðist umræðan spretta upp þegar íslenskan krónan fer á flökt og orsakar efnahags-

þrengingar.  

Þjóðerniskennd Íslendinga er mjög sterk og hefur haft áhrif á alla umræðu um Evrópu-

samruna frá lýðveldistofnun og fer umræðan því oft að snúast um fullveldismál heldur 

en efnahagslega hagsmuni landsins. Íslenskir stjórnmálamenn hafa jafnframt í gegnum 

tíðina notað þjóðerniskennd til að hafa áhrif á umræðuna og jafnvel stundum afvega-

leiða hana. 

Kenning Ingerbritsen um að það sé sjávarútvegurinn sem haldi Íslandi fyrir utan ESB 

virðist ekki halda þar sem sjávarútvegurinn er ekki efnahagslega leiðandi atvinnugrein 

landsins þó hann sé enþá mjög mikilvæg atvinnugrein en aðrar atvinnugreinar hafa að 

minnsta kosti jafnað og jafnvel tekið framúr sjávarútveginum sem leiðandi atvinnugrein 

í efnahag landsins. Pólitískt mikilvægi sjávarútvegsins leiðir til áhrifa hans á 

Evrópustefnu stjórnvalda.  

Upphaflegu tilgátunni um að það séu hagsmunir sjávarútvegsins sem komi í veg fyrir 

aðild Íslands að ESB er hafnað. Sjávarútvegurinn er mikilvæg atvinnugrein en vægi 

annarra atvinnugreina hefur aukist mikið síðustu áratugi. Sjávarútvegurinn er ekki 

lengur eina leiðandi atvinnugrein landsins. Pólitískt mikilvægi annarra atvinnugreina 

spilar líka inní. Jafnframt eru margir aðrir þættir sem hafa áhrif á Evrópustefnu Íslands 

eins og gjaldeyrismál, kosningakerfið og þjóðerniskennd. Samspil margra ólíka þátta 

virðst vera tilfellið á Íslandi.  

Pólitískt mikilvægi atvinnugreina virðist hafa meiri áhrif á Evrópustefnu Íslands eins og 

sést kannski best á landbúnaðinum sem er hlutfalslega lítil atvinnugrein en með mikil 

tengsl við þingmenn og öflug hagsmunasamtök. Þar sem landbúnaðurinn er sú grein 
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sem hefur tiltölulega mikla hagsmuni af því að halda Íslandi fyrir utan ESB beita 

hagsmunaaðilar þess sér frekar mikið í umræðunni um aðild. Margir aðrir þættir spili 

inní einsog nefnt hefur verið. Þeir þættir sem hafa áhrif á Evrópustefnu stjórnvalda eru 

margir og hafa mismikill áhrif. Stærð landsins og stærð stjórnsýslunnar hefur þau áhrif 

að leitað er mikið eftir umsögnum hagsmunahópa um málefni EES/ESB og því eru 

hagsmunahópar í góðri stöðu til þess að hafa áhrif. Tengsl atvinnugreina og tengsl 

hagsmunahópa við þingmenn virðst því hafa mikið um það að segja hvaða hagsmuna 

sé tekið tillit til og hverjir eru settir í forgrunn. 

Síðari hluta tilgátunnar um að hagsmunum sjávarútvegsins sé betur borgið innan EES 

en ESB er ekki hægt að hafna eða staðfesta. Þar sem sjávarútvegskaflinn var aldrei 

opnaður í aðildaviðræðunum er ekki hægt að vita með vissu hver samningsafstaða 

framkvæmdastjórnar ESB hefði verið. Miðað við núverandi skipan sjávarútvegsmála 

innan ESB og núgildandi reglna er ekki útilokað að hagstæður aðildarsamningur við ESB 

geti náðst varðandi málefni sjávarútvegins. Þó miðað við tilraunir Breta til að koma í 

veg fyrir kvótahopp er ljóst að erfitt yrði að semja um bann við eignarhaldi erlendra 

aðila í sjávarútvegs fyrirtækjum þar sem bann við mismunun á grundvelli þjóðernis er 

eitt af mikilvægustu atriðum sambandsréttar. Þar sem sjávarútvegskaflin var aldrei 

opnaður í aðildaviðræðunum og þær hafa verið stöðvaðar virðist ekki vera að látið 

verði á það reyna í nánustu framtíð eða allavega fram að næstu kosningum.   
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