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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um ákvörðun Bretlands að segja skilið við Evrópusambandið í 

nýafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu, oft nefnd Brexit. Þá voru þeir vegir sem Bretland 

getur mögulega fetað í samskiptum sínum við Evrópusambandið skoðaðir og styrkir 

þeirra og veikleikar bornir saman við breskar þarfir. Til að varpa ljósi á þetta var farið yfir 

opinberar skýrslur og tölur ásamt því að leita til mannkynssögunnar að rótinni að 

óánægju Breta til að byrja með. Niðurstöður þessarar athugunar voru þær að 

hagsmunum Bretlands hefði líklega verið betur borgið innan raða Evrópusambandsins, 

sér í lagi í ljósi þess hve miklar undanþágur Bretland hefur hlotið í gegnum tíðina. 
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1  Inngangur  

Í ritverki þessu verða áhrif nýafstaðinna kosninga í Bretlandi um útgöngu þeirra úr 

Evrópusambandinu (ESB) skoðuð og reynt að varpa ljósi á hver áhrifin geta orðið er fram 

líða stundir. Bæði verða áhrifin skoðuð út frá breskum bæjardyrum jafnt og hinna 

sambandsríkjanna og álfunnar allrar. Við spá þessa verður notaðast við opinberar tölur, 

spár og skýrslur fagaðila, álit fræðimanna og nú þegar fram komnar afleiðingar Brexit. 

Þá verður miklum hluta ritverksins varið í að skoða mögulegar leiðir Breta til að ná 

samningum við ESB að aðskilnaði loknum. Notast verður við líkön sem nú þegar eru 

þekkt og þau borin saman við veik- og styrkleika bresks efnahags til að meta hentugleika 

þeirra. 

Bretar hafa allt frá upphafi átt í flóknu sambandi við Evrópusambandið, enda voru 

þeir ekki stofnþjóð og sést það til dæmis glögglega í gjaldmiðli þeirra en þeir neituðu að 

fara í myntsamstarf á sínum tíma. Þá varaði Frakklands forseti Charles de Gaulle á sínum 

tíma við inngöngu Breta þar sem hann hafði áhyggjur af því að það myndi auka á 

sundrung í sambandi sem snerist um sameiningu. Út frá þessum forsendum verður 

einnig vikið að sambandi Bretlands og Evrópusambandsins áður en að slitum kom og 

athugað hvort Brexit eigi sér einhverja sögulega skýringu. 
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2 Evrópusambandið og Bretland 

2.1 Frá milliríkjasamstarfi til sambands 

2.1.1 Evrópska kola- og stálbandalagið 

Hugmyndir manna um sameinaða Evrópu eru ævafornar en það var ekki fyrr en eftir 

seinni heimsstyrjöld sem mönnum varð ljóst að nú væri spurningin ekki um vilja heldur 

það að lifa af enda var Evrópa rústir einar eftir hátt nær hálfrar aldar styrjaldir. Þessi 

hugsun náði einnig víðar en bara til Evrópu og ber stofnun Sameinuðu þjóðanna árið 

1945 og Atlantshafsbandalagsins árið 1949, einnig þekkt sem NATO, glögg merki þess. 

Þessi bylgja heimsfriðar og alþjóðlegrar samvinnu gat svo af sér Kola- og stálbandalag 

Evrópu (KSE), undirritað í París 18. apríl 1951. 

 Stofnríki KSE voru sex; Frakkland, Ítalía, Vestur-Þýskaland, Holland, Belgía og 

Lúxemborg. Samningurinn einblíndi þó fyrst og fremst á framleiðslu og sambönd milli 

Frakka og Þjóðverja í ljósi sögunnar. Samningurinn náði, eins og nafnið gefur til kynna, 

aðeins til framleiðslu og sölu á stáli, járni og kolum sem á þessum tíma voru forsendur 

vígvæðingar og stríðsrekstrar. Grundvöllur samningsins var því ekki aðeins að tryggja 

framleiðslu og hagkvæmni heldur að koma í veg fyrir vígvæðingu og vopnuð átök. Með 

þessum samningi, þó skammvinnur væri var þó lagður grundvöllurinn að frekari 

samvinnu milli aðildaríkjanna (Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, 2011). 

2.1.2  Efnahagsbandalag Evrópu 

Í kjölfar KSE var Efnahagsbandalag Evrópu stofnað, EBE, en þar gengu aðildaríki KSE til 

náins samstarfs í efnahags- og viðskiptamálum. Samstarfi var einnig komið á til að 

regluvæða og sameina stjórn og hagnýtingu kjarnorku í álfunni og því til fullnustu var 

stofnað Kjarnorkubandalag Evrópu eða KBE. Stofnsamningar þessara tveggja sáttmála 

voru undirritaðir í Róm 25. mars 1957 og hafa því oft verið nefndir Rómarsamningarnir 

eða Rómarsáttmálinn. Með Rómarsáttmálanum var, með löggjöf, leitast við að 

samræma efnahags- og viðskiptamál aðildaríkjanna. Þótt sáttmálinn væri reistur á 

viðskiptalegum grundvelli var ljóst að félagslegar og stjórnmálalegar hugmyndir manna 

um samruna Evrópu lágu þar einnig að baki. Hins vegar deildu menn um hvert væri hitt 
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eiginlega endaferli samrunans og má til einföldunar skipta því upp í tvær fylkingar. 

Annars vegar hugmyndir manna um að samstarfið eigi aðeins að fela í sér samvinnu milli 

fullvalda ríkja á sviði efnahags- og viðskiptamála og hins vegar um félagslegan og 

stjórnmálalegan samruna aðildaríkja í einhvers konar Evrópuríki (e. European 

Superstate). Yfirleitt voru flestir menn þó einhvers staðar á milli þessara tveggja póla 

(Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, 2011). Því hefur þó verið slegið föstu í 

dómaframkvæmd að sáttmálinn sé meira en venjulegur milliríkjasáttmáli og sást það t.d. 

í dómi Evrópudómstólsins í máli Van Gend en Loos frá 1963 en þar var því haldið fram 

að þegnar aðildaríkja gætu virkjað ákvæði samningsins upp á sitt einsdæmi og væri hann 

því ekki einungis lóðréttur í lagalegum skilningi heldur láréttur einnig. (Euro lex, 2015) 

 Rómarsáttmálinn var því nokkuð frábrugðinn samningunum um KSE og KBE enda 

var hann töluvert almennari í orðalagi með rúmt gildissvið sem gaf aðildaríkjum víðari 

heimildir til túlkunar. Þannig tók hann líka yfir viðskiptalífið í heild sinni en ekki bara 

ákveðin svið þess eins og KSE og KBE gerðu. Rómarsáttmálinn var því í raun 

rammasamningur með yfirgripsmiklum en opnum reglum til að ná ákveðnum 

markmiðum. Aðildaríkjunum var látið eftir að setja sér reglur til að uppfylla skilyrði 

sáttmálans. 

 Segja má að í grófum dráttum hafi megin efni samningsins verið að koma á tolla- 

og markaðsbandalagi milli aðildaríkjanna en slíkt bandalag felur í sér að ríkin reisa 

sameiginlegan tollmúr gagnvart utanaðkomandi ríkjum en fella niður tolla og aðrar 

viðskiptatakmarkanir sín á milli. Í Rómarsáttmálanum var þetta kallað sameiginlegur 

markaður, síðar endurnefndur innri markaður og hvíldu til grundvallar að þessum 

markaði reglurnarnar um frjálst flæði vöru, þjónustu, vinnuafls og fjármagns. En þetta 

átti eftir að verða þrætuefnið sem gat af sér Brexit síðar meir (Sigurður Líndal og Skúli 

Magnússon, 2011). 
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3 Hvað er Brexit 

Brexit er samblanda af ensku orðunum „Britain“ og „exit“ en orðið hefur orðið hið betur 

þekkta nafn þjóðaratkvæðagreiðslu Breta um hvort þeir haldi áfram í 

Evrópusambandinu eða virkji uppsagnarákvæði Evrópusambandssamningsins og verði 

fyrsta sjálfstæða ríkið til að yfirgefa sambandið (Grænlendingar hafa áður yfirgefið 

sambandið sem yfirráðasvæði Danmerkur).  

Að undangenginni kosningu tókust þessar tvær fylkingar á; þeir sem voru fylgjandi 

aðild oft kallaðir „Remain“ og þeir sem vildu yfirgefa sambandið „Leave“  í áróðursstríði 

þar sem sannleikurinn var ekki alltaf í hávegum hafður og hafa sprottið upp ýmsar 

kenningar eða „Euromyths“ í Bretlandi svo sem að Brussels ætli að banna tvöfaldar 

rútur og annað álíka sem vegur að þjóðarheiðri hins almenna Breta. Spennan milli 

þessara tveggja fylkinga náði ef til vill hámarki er Jo Cox, þingmaður og stuðningsmaður 

Remain, var myrt af manni sem hlynntur var Leave. Manni sem síðar gaf upp nafn sitt 

fyrir dómara sem; dauði fyrir svikara, frelsi fyrir Breta. En Jo Cox er fyrsti sitjandi 

þingmaður Breta til að vera myrtur í 20 ár (The New York Times [Nytimes], 2016). 
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4 Undanfari Brexit 

4.1 Vaxandi óánægja 

Eins og áður var drepið á hefur samband Breta við Evrópusambandið alltaf verið flókið 

og Bretar alltaf skipað sér með þeim í blokk sem trúa því að tilgangur sambandsins sé af 

efnahagslegum toga fyrst og fremst og hafna því of mikilli félagshyggju. Þar sem Bretar 

töpuðu ekki seinna stríðinu, það var ekki háð á breskri grundu og nýlendutengsl Breta 

voru ennþá nokkur var ekki sami hvati þar á bak við og hjá öðrum evrópuríkjum svo sem 

Frökkum og Þjóðverjum og því hófst þátttaka Breta seinna og ekki af sama krafti (Council 

on foreign relation [CFR], 2016). 

 Í stækkunum Evrópusambandsins árið 2004 og 2007 (4. og 5. stækkun) fengu 

inngöngu samtals 12 ný ríki, mörg hver fátæk ríki í Austur-Evrópu sem nutu þá fríðinda 

fjórfrelsisins. En það er frítt flæði fjármagns, þjónustu fólks og vara sem minnst var á hér 

að framan. Þetta leiddi af sér stóraukinn straum innflytjenda frá fátækari ríkjum til 

Bretlands mörgum til mikilla ama. Þessi reiði leiddi til þess að í þingkosningum 2014 náði 

hinn nýji breski Sjálfstæðisflokkur, gjarnan nefndur UKIP, góðum árangri með áróðri 

sínum gegn innflytjendum.  

 Til að sefa þessa reiði greip David Cameron, forsætisráðherra Bretlands, á það 

ráð að setjast að nýju við samningaborðið við Brussel. í febrúar 2016 náðu Bretar enn á 

ný samningum sem undanskyldu þá frá ýmsum skyldum svo sem nýjar kvaðir á fríðindi 

innflytjenda, fækkun reglugerða frá Evrópusambandinu og yfirlýsingu þess efnis að hin 

samfélagslegi samruni ætti ekki við Bretland. Þó Cameron hefði í gegnum tíðina talað 

gegn Evrópusambandinu og m.a. lofað að halda kosningu um aðild skyldi hann vinna í 

þingkosningunum 2015, sem og hann gerði, var hann stuðningsmaður áframhaldandi 

aðildar og hefur hann ef til vill haldið að með nýfengnum samningum hefði hann unnið 

meirihluta Breta á sitt band. Svo fór að boðað var til kosninga 23. júní (CFR, 2016). 

4.2 Leave 

Óstjórnanlegur straumur innflytjenda til Evrópu og hryðjuverkaárásir Íslamska ríkisins, 

betur þekkt sem ISIS (Islamic state of Iraq and Syria) í Evrópu dró úr áhrifum nýfenginna 
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samninga og varð sem olía á eld aðskilnaðarsinna. Því varð endurheimt landamæranna 

og fullveldi Bretlands eitt af aðal baráttumálum Brexit kosninganna enda vel yfir 3000 

evrópskir ríkisborgarar sem ferðast höfðu til Sýrlands til að taka upp málstað ISIS en í 

krafti fjórfrelsisins eiga ríkisborgarar Evrópusambandsríkja rétt á frjálsri för milli landa, 

þ.m.t. Bretlands. Þetta ástand var því ekki til þess fallið að liðka fyrir 

innflytjendamálunum sem höfðu verði sífellt vaxandi streitumál, sér í lagi eftir 

Evrópusambandsstækkun númer 4 og 5 en þær stækkanir höfðu það í för með sér að 

innflytjendum í Bretlandi fjölgaði úr um einni milljón í 3 milljónir frá 2004 til 2015. Mest 

var um að ræða innflytjendur úr fátækari ríkjum Austur-Evrópu sem nýverið höfðu 

fengið aðild.  

 Bretar voru einnig lítt hrifnir af þeim fjárútlátum sem þeir þurftu að láta af hendi 

til Evrópusambandsins og voru hræddir um að þeir yrðu látnir hlaupa undir bagga hjá 

ríkjum sem væru í efnahagslegum vandræðum. Þá eru síaukin ítök þjóðverja ekki 

eitthvað sem kann að vekja ónota nostalgíu í hugum Breta. 

Þeir sem kusu að að yfirgefa sambandið voru að mestu eldra fólk en 

kosningarnar sýndu einnig mikið bil á milli þeirra sem sótt höfðu sér æðri menntun og 

þeirra sem minnst voru menntaðir, þeir síðarnefndu verandi líklegri til að kjósa skilnað 

frá Evrópusambandinu. Því getur verið að Brexit hafi ekki eingöngu snúist um útgöngu 

úr Evrópusambandinu heldur drepið á stéttaskiptingu sem á sér langa sögu í Bretlandi. 

Þeir sem kusu Leave hafi þannig verið að láta óánægju sína í garð efstu stéttarinnar og 

ráðamanna í Bretlandi (Pilitico, 2016). 

Innflytjenda deilan og andstaða Breta við síaukinn samruna og félagshyggju í 

boði Brussel ásamt því að hinn almenni borgari vildi láta í ljós óánægju sína á einhvern 

hátt er því líklega ástæða góðs brautargengis Leave-hreyfingarinnar en Bretar kusu að 

yfirgefa sambandið með 52% atkvæða af þeim 72% sem til kjörstaðar gengu (CFR, 2016). 

4.3 Remain 

Remain-liðar byggja sinn málstað á því í grófum dráttum að efnahag Bretlands sé betur 

borgið innan Evrópusambandsins og sá ávinningur sem hlytist af því að yfirgefa 

sambandið og tempra innflytjendastrauminn sé hreinlega ekki þess virði. Áhugavert er, 

að þeir sem eru hlynntir sambandsaðild, hampa sambandinu sjálfu ekki sem einhverri 
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gylltri gæs heldur frekar sem illri nauðsyn. Endurspeglar þetta enn og aftur hið sérstaka 

samband Bretlands við Evrópusambandið.  

 Flestir hagfræðingar voru á sama máli eða að útganga Bretlands myndi hafa mikil 

áhrif á efnahag þeirra, að minnsta kosti til skamms tíma enda Evrópa stærsti 

útflutningsmarkaður Bretlands auk þess að vera þeirra stærsta uppspretta erlendrar 

fjárfestingar. Útganga gæti því mögulega velt Lundúnum úr sessi sem fjármálaborg á 

heimsmælikvarða, slíkt myndi leiða það í för með sér að mikið af hálaunastörfum myndu 

tapast úr bresku efnahagskerfi. 

 Frekar en að svara fullyrðingum aðskilnaðarsinna, til að mynda hvað varðar 

innflytjendur og hvað þeir færa að borðinu, eða hvetja til aðildar með að vekja einhverja 

félagslega samkennd um sameinaða Evrópu, byggðu því sambandssinnar að mestu á 

efnahagslegum rökum fyrir sinni afstöðu. Helstu rökin fyrir sameiningu, 

sameiningarinnar vegna kom frá yngri kynslóð Breta sem sáu fram á að missa tækifæri á 

að geta auðveldlega flutt til, lært og unnið í 27 löndum yrði útganga Bretlands að 

raunveruleika. Betur menntað fólk var einnig líklegara til að kjósa um áframhaldandi 

aðild enda verður að telja að líkur þeirra á atvinnumarkaðinum sé almennt betur borgið 

innan evrópusambandsins og hætt við að sérfræði- og hálaunastörfum í Bretlandi kunni 

að fækka í kjölfar Brexit (Nytimes, 2016). 

 

Mynd 1. Dreifing atkvæða eftir aldri 
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Mynd 2. Dreifing atkvæða eftir menntun 
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5 Breska hagkerfið 

Breska hagkerfið er það fimmta stærsta í heiminum í dag og hefur stærð 

þjónustustarfsemi innan þess farið vaxandi síðustu 25 árin, frá 67% árið 1990 upp í 79% 

árið 2015. Í þessu samhengi má varpa því fram að framleiðsluiðnaður og landbúnaður 

eru aðeins um 10% og 0,7% hvor um sig. Þessi vöxtur þjónustugeirans helst svo í hendur 

við fjölgun starfa innan hans en nú vinna 25 milljónir manna við hann. Innan 

þjónustugeirans er mikið um hámenntað og hálauna störf sem skila miklu til 

samfélagsins og er auðvelt að teygja yfir landamæri. Má í þessu dæmi nefna verkfræði, 

auglýsingar, markaðsfræði og fjármálaþjónustur. Bretland, og London þá sérstaklega, 

eru ekki aðeins leiðandi í þessum þjónustustörfum innan Evrópu heldur eru fyrirtæki í 

Bretlandi sem eru á toppi síns sviðs á heimsvísu (HM Government [HM], 2016). 

 Ef litið er yfir sögu breska hagkerfisins hefur það alltaf verið tiltölulega opið og 

Bretland alltaf verið mikil viðskiptaþjóð, þessi fjölgun í verslun með þjónustu helst í 

hendur við sífellt opnara hagkerfi Breta. Þannig hefur milliríkjaverslun, inn- og 

útflutningur, farið vaxandi jafnt og þétt sem hlutfall af vergri landsframleiðslu Bretlands, 

frá 40% árið 1948 í 58% árið 2014. Til að setja þessi hlutföll í samhengi er þetta meira en 

tvisvar sinnum hærra hlutfall en það sem viðgengst í bandaríska hagkerfinu. 

Útflutningstekjur Breta af þjónustu hafa einnig tvöfaldast á þessum tíma og stóðu í 43% 

af heildar útflutningstekjum Breta árið 2014, það eru svo mikið sem 220 milljarðar 

punda og er þetta hlutfall það stærsta í hinum þróaða heimi. Bretland skiptir jákvætt við 

ESB í þjónustu en neikvætt í varningi, þetta þýðir að ef illa færi og Breskir sérfræðingar 

gætu ekki boðið upp á þjónustu sína til ESB ríkjanna myndi verða stór viðskiptahalli milli 

Bretlands og ESB. Þó iðnaðarkerfið sé mun minna í smíðum en þjónustukerfið, þar vinna 

um þrjár milljónir manna, sinnir það samt sem áður mikilvægu hlutverki í bresku 

efnahagslífi. Bretland flytur út mikið af dýrari háþróaðari útflutningsvöru sem samsett er 

úr nokkrum geirum til að mynda bifreiða- og flugvélabransinn, lyfjabransinn og fleirum. 

Útflutningur þessa varnings ásamt hávöru þeirra til ESB er mikilvægur til að vega á móti 

viðskiptahalla varnings sem nú þegar er enda er slæmt ef slíkur halli verður of mikill. 
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Mynd 3. Útflutningur Bretlands í vöru og þjónustu til ESB, 2014 

Það er því ljóst að hverskonar fyrirkomulag sem myndi hafa það í för með sér að Bretar 

gætu ekki boðið þjónustu sína til Evrópu beint myndi hafa miklar og neikvæðar 

afleiðingar á breskt efnahagslíf og þá sem í þeim geira starfa, einnig er líklegt að allar 

vörur sem innfluttar yrðu tæku á sig einhverja tolla og myndi það skila sér beint til hins 

almenna neytanda í formi hærra vöruverðs (HM, 2016). 

Til að tryggja þjónustugeiranum samkeppnishæfi á Evrópumarkaði og koma í veg 

fyrir tolla þyrftu Bretar að ná samningum við ESB. Eins og er njóta bresk fyrirtæki góðs af 

öllum þeim fríverslunarsamningum sem ESB hefur gert, en þeir samningar ná í heild yfir 

53 markaði, bætum við hinum 27 aðildaríkjum ESB, ríkjanna í Tollbandalagi Evrópu1 og 

EFTA ríkjanna og þá erum við að tala um meira en 80 samninga sem ná yfir þriðjung af 

hagkerfi heimsins. Til að setja þetta í samhengi hafa Bandaríkin 14 slíka samninga sem 

ná yfir 20 lönd og Ástralía 10 sem ná yfir 19 lönd. Þessir samningar eru gríðarlega 

mikilvægir fyrir breskan efnahag enda fór 44% af breskum útflutningi til ESB árið 2014 

                                                      

1
 Tollbandalag ESB samanstendur af aðildaríkjum ESB, nokkrum nýlenduríkjum Bretlands ásamt 

Mónakó, Andorra, San Marínó og Tyrkland. 
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og aukin 12% til ríkja sem þegar var búið að gera fríverslunarsamninga við. Eftir að þeim 

samningum sem þegar eru hafnir verður lokið er líklegt að þessi prósentutala eigi eftir 

að koma til með að rísa upp í 82% af heildar útflutningi Breta. Útganga Breta úr ESB 

þýðir að án þess að tryggja nýja samninga við þessi ríki myndi Bretland missa allan 

forgang inn á þessa markaði  þar til samningar næðust. Líklegt er að þeir samningar sem 

þegar eru á borðinu milli ESB og annarra ríkja yrðu kláraðir áður en þau ríki hefðu áhuga 

á að ganga að samningsborðinu við Bretland. Þar sem Bretland er háðara innflutningi 

varnings frá ESB, samanber áður nefndum viðskiptahalla, gæti líka orðið erfitt fyrir Breta 

að ná jafn hagstæðum samningum við aðildaríki ESB og þau njóta núna enda eru 

trompin á hendi þeirra. Ekki nema 3.1% af vergri landsframleiðslu hinna 27 

aðildaríkjanna er beintengdur við breskan útflutning á meðan 12.6% af vergri 

framleiðslu Bretlands er tengt við útflutning aðildaríkjanna. Það er að minnsta kosti ljóst 

að fyrir höndum Breta er langt og strangt ferli framundan ef þeir ætla að njóta sömu 

kjara eftir útgöngu þeirra úr ESB og þeir njóta í dag (HM, 2016). 
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6 Mögulegar samningsleiðir 

Nú verða skoðaðar þær leiðir sem Bretum eru færar í ljósi úrslita kosninganna, þessu til 

stuðnings verður stuðst við skýrslu breskra stjórnvalda sem var lögð fyrir þingið sem 

undanfari að Brexit kosningunum. 

Það er því ljóst að Bretar eru á leiðinni út úr Evrópusambandinu, þó einhverjar 

raddir hafi verið uppi um að kjósa upp á nýtt hefur nýr forsætisráðherra Breta, Theresa 

May sagt að staðið verði við úrslitin. Bretar koma  því til með að virkja grein 50 í 

sáttmálanum um Evrópusambandið (e. Treaty on the European Union) en samkvæmt 

henni hafa Bretar 2 ár til að semja við Evrópusambandið frá því að þeir formlega virkja 

greinina.  Það er hinsvegar ekki jafn ljóst hvað tekur við er Bretar fara út eða hvernig 

samband þeirra við Evrópusambandið verður. Næsta kafla verður varið í að skoða hvaða 

leiðir eru Bretum færar og möguleg áhrif þeirra á efnahagslíf þar í landi. Í lok hvers 

undirkafla er yfirlitsmynd yfir kosti og galla þeirra leiðar er kaflinn fjallaði um en þeim til 

skýringar er tafla í lokakaflanum (HM, 2016). 

6.1 Staðan í dag 

Eins og staðan er í dag þá hafa Bretar leiðandi hlutverk innan Evrópusambandsins en 

njóta þó mikilla afslátta af skuldbindingunum sem aðrar þjóðir þurfa að sætta sig við. 

Bretland nýtur hámarksfjölda leyfilegra þingmanna inn á Evrópuþinginu og getur því 

verndað sína hagsumi þegar kemur að lagasetningu. Þá borga þeir einnig minna til 

sambandsins en þeir ættu að gera með réttu, njóta samstarfs á sviði öryggismála og 

njóta góðs af innri markað sambandsins auk allra þeirra 53 markaða sem 

Evrópusambandið hefur gert fríverslunarsamninga við.  

Þá náðu Bretar einnig fram frekari undanþágum sem fjallað var um áður, þeir 

taka ekki þátt í Schengen og eru ekki í evrusamstarfinu. Bretar hafa því haft nokkuð 

frjálsræði um hvað og að hve miklu leyti þeir taka þátt í samstarfinu, að minnsta kosti 

meira en nokkur önnur þjóð innan sambandsins en njóta þó allra þeirra fríðinda sem 

sambandsaðild hefur upp á að bjóða. Það verður því að teljast ólíklegt að Bretar nái 
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fram sömu kjörum í samningsviðræðunum og þeir njóta núna en skoðaðar verða fimm 

samningsleiðir sem Bretar geta sóttst eftir og hvað þær bera með sér (HM, 2016). 

6.2 EES/norska-leiðin 

Noregur, líkt og Ísland, Sviss og Liechtenstein er meðlimur í EFTA (European free trade 

agreement) sem er svo meðlimur í EEA (European Economic Area), gjarnan kallað EES á 

íslensku. EES er byggt upp af 28 meðlimaríkjum Evrópusambandsins ásamt áður 

nefndum EFTA ríkjum að Sviss undanskyldu. Með þessu fyrirkomulagi fá EFTA ríkin 

aðgang að innri markaði sambandsins en taka í staðinn á sig ýmsar kvaðir (HM, 2016). 

6.2.1 Aðgengi 

Það aðgengi sem EFTA ríkin njóta að innri markaðnum er ekki jafn veglegt og það sem 

Bretar njóta í dag. Þann mismun má aðgreina í þrennt, EFTA ríkin standa utan 

tollabandalagsins, það eru kvaðir að aðgengi innri markaðarins á sviði landbúnaðar og 

sjávarútvegs og EFTA ríkin njóta ekki góðs af þeim fríverslunarsamningum sem 

Evrópusambandið gerir við önnur ríki (HM, 2016). 

Það að standa utan tollbandalags Evrópusambandsins hefur það í för með sér að 

allur inn- og útflutningur milli EFTA ríkjanna og ESB ber með sér ákveðinn tollkostnað og 

verða útflutningsaðilar að geta sannað að vara þeirra sé búin til innan EES eða uppfylli 

undanþágur til að njóta tollaafslátta. Ef Bretar gengju í EFTA myndu breskir útflytjendur 

því þurfa að ganga þeim skilyrðum á hönd með tilheyrandi skrifræði og kostnaði. Þá 

myndi hinn almenni neytandandi einnig finna fyrir endurupptöku tolla því þá yrðu allar 

vörur sem fólk myndi panta frá ESB, hvort sem það yrðu föt, raftæki eða hvað eina 

annað, koma til með að bera tolla að nýju. EFTA ríkin standa einnig utan innri 

markaðarins þegar kemur að landbúnaðar- og sjávarútvegsvörum, verslun með slíkan 

varning er ekki frjáls. Þetta gæti orðið Bretum dýrkeypt þar sem 64% af útflutningi Breta 

á fiski fer til ESB og 73% af grænmetis útflutningi fer þangað sömuleiðis, undir EFTA 

kerfinu yrði þessi útflutningur tollskyldur og spurning hvort hann gæti enn verið 

samkeppnishæfur á innri markaðnum og ef svo að hve miklu leyti.  

Eins og áður var minnst á njóta EFTA ríkin ekki góðs af þeim 

fríverslunarsamningum sem ESB hefur gert en verða þess í stað að gera slíka samninga 

sjálf sem ríki eða í sameiningu sem EFTA. EFTA hefur, eins og staðan er í dag, gert 25 
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slíka samninga sem ná til 36 landa. ESB hins vegar hefur gert 54 slíka samninga. Þeir 

fríverslunarsamningar sem EFTA hefur gert eru einnig ólíkir að því leyti að undanskilinn 

ákvæðum þeirra er sjávar- og landbúnaður. Þá hefur ESB töluvert meira samningsafl í 

krafti stærðar sinnar og erlend ríki sækjast frekar í að semja við ESB en EFTA, að minnsta 

kosti að byrja á að ná samningum við ESB. ESB hefur til að mynda hafið viðræður við 

nokkur stærstu efnahagskerfi heims t.d. Kína og Bandaríkin en Kína, svo dæmi sé tekið, 

neitaði samningsviðræðum við EFTA ríkin sem heild og hafa EFTA ríkin þurft að semja 

við Kína hvert fyrir sig sem gengið hefur misvel. 

Öll EFTA ríkin eru aðilar í Schengen samstarfinu, en það felur meðal annars í sér 

að ríkisborgarar aðildaríkjanna þurfa ekki að sæta vegabréfaeftirliti er þeir ferðast milli 

landa í samstarfinu, það er því einskonar framlenging á frjálsu flæði fólks sem er ein af 

grunnstoðum ESB en EFTA ríkin þurfa að hlíta fjórfrelsis reglum ESB hvort sem þeim líkar 

betur eða verr (European Commission, 2016). Í krafti Schengen fá EFTA ríkin ákveðið 

takmarkað aðgengi að samstarfi ESB í lögreglu- og öryggismálum þó svo þau fái ekki 

atkvæðisrétt í þeim stofnunum á sama hátt og aðildaríki ESB þá geta þau komið sínum 

sjónarmiðum á framfæri og njóta svo góðs af samstarfinu. EFTA ríkin hafa þannig t.d. 

aðgang að Schengen eftirlits gagnagrunninum en þar inn á er að finna rauntíma 

upplýsingar um grunaða glæpa- og hryðjuverkamenn sem verður að teljast dýrmæt 

vitneskja þegar ástandið er eins og raun ber vitni um í álfunni í dag. EFTA ríkin njóta 

þannig ekki sjálfkrafa aðgangs að öryggisstofnunum ESB en geta upp á sitt einsdæmi 

gert tvíhliða samninga um slíkt, milliríkjasamningar eiga það þó til að vera langfrekir og 

gæti því tekið Breta þó nokkurn tíma að ná fram samningum sem eru eitthvað í líkingu 

við aðgengi þeirra í dag er lítur að öryggis og eftirlitssamstarfi við ESB. 

EFTA ríkin geta heldur ekki haft áhrif á milliríkjastefnu ESB en geta kosið að stilla 

strengi sína saman við ESB eins og raunin var í viðskiptabanni ESB á Rússland vegna 

innlimunar Krímskaga til að mynda. EFTA ríkin, eða þau þeirra sem her hafa, geta svo 

boðist til að taka þátt í aðgerðum ESB þannig hafa norskir hermenn stundum tekið þátt í 

aðgerðum á vegum ESB (HM, 2016). 

6.2.2 Kostnaður og skylda 

Hluti af EES-samningnum er að EFTA ríkin verða að haga innanlandslöggjöfinni sinni á 

þann hátt að hún stangist ekki á við löggjöf Evrópusambandsins. Óháð rannsókn er 
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norsk stjórnvöld létu framkvæma 2012 komst að því að þetta þýddi að Noregur þyrfti að 

innleiða þrjá-fjórðu af allri Evrópusambands löggjöfinni til að njóta aðgengi að innri 

markaðinum. Innifalið í þessum innleiðingum eru ekki bara reglur er skipta ákveðin svið 

markaðarins máli, inni í formúlunni eru einnig ýmsar rammalöggjafir er hafa víðtæk áhrif 

yfir allt viðskiptalífið svo sem á sviði samkeppnisréttar og einkaréttar. EFTA ríkin þurfa 

einnig að innleiða ýmsar reglur sem koma innri markaðnum ekki við, þetta á við ýmsar 

neytendaverndarreglur, vinnuréttarlöggjöf og allskonar umhverfisstuðla sem EFTA ríkin 

þurfa að uppfylla (HM, 2016). 

 EFTA ríkin, eins og áður kom fram, þurfa einnig að samþykkja frjálst flæði fólks, 

bæði frá ESB og EES svæðinu öllu. Ríkisborgarar af þessu svæði hafa því fullan rétt til að 

flytja til EFTA ríkjanna og hefja þar störf á sama grundvelli og innfæddir. Þetta á ekki 

bara við atvinnu- og dvalarréttindi heldur njóta EES ríkisborgarar einnig sömu réttinda 

og innfæddir þegar kemur að atvinnuleysisbótum, veikindarétti og fleiri velferðar 

tengdum réttindum.  

 Þá þurfa EFTA ríkin einnig að taka virkan þátt í fjárútlátum til ESB og fer því 

ákveðið fjármagn frá ríkjum EFTA í þróunaraðstoð til fátækra ríkja Evrópusambandsins. 

EFTA ríkin hafa þó aðeins meira frjálsræði þegar kemur að því að semja um fjölda og 

fjárhæðir þessara styrkja, Noregur til að mynda semur um fjárhæðir og eðli þessara 

styrkja með reglulegu millibili, nú síðast var gerð fimm ára áætlun árið 2014. Noregur, 

ásamt hinum EFTA ríkjunum, getur einnig ákveðið að taka þátt í verkefnum ESB af 

sjálfsdáðum. Noregur hefur þannig kosið að taka þátt í ýmsum rannsóknar- og 

menntunarverkefnum og hefur fjármálaráðherra Noregs talið svo að fjárútlát þeirra til 

ESB séu á pari við sambæranlegt ríki af stærð og velmegun innan raða ESB (HM, 2016). 

6.2.3 Áhrif og fullveldi 

Þrátt fyrir alla þessa þátttöku EFTA ríkjanna í samstarfi ESB þá hafa þau lítið sem ekkert 

um það að segja þegar kemur að lagasetningu. EFTA ríkin eiga ekki fulltrúa á 

Evrópuþinginu, ráðherrar þeirra koma ekki nálægt ráðherraráði ESB, þau eiga enga 

dómara við Evrópudómstólinn og þegnar þeirra hafa ekki rétt til að starfa við stofnanir 

ESB. Þetta þýðir að EFTA ríkin þurfa að sætta sig við að innleiða gróflega þrjár af hverjum 

fjórum reglum er settar eru af ESB án þess að hafa neitt um það að segja eða tækifæri til 

að gæta hagsmuna sinna. Helstu leiðir EFTA ríkjanna til að koma sínum sjónarmiðum á 
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framfæri er í gegnum EES nefndina svokölluðu en hún á að vera samstarfsvettvangur 

milli ESB og EFTA, völd nefndarinnar eru þó aðeins ráðgefandi (HM, 2016). 

 Þessar skuldbindingar eru þó ekki órjúfanlegar og geta EFTA ríkin, t.d. Noregur, 

ákveðið að loka á frjálst flæði fólks, fjár eða þjónustu. Þessar lokanir yrðu þó tvíhliða og 

myndu þýða að Noregur væri ekki bara að útiloka flæði annarra ríkja til Noregs heldur 

einnig að takmarka réttindi norskra ríkisborgara verulega enda myndi slíkt loka hurðinni 

á öll 28 ríki ESB. EFTA ríkin eru þó gerð ábyrg fyrir brotum sínum gegn ESB löggjöfinni í 

gegnum EFTA dómstólinn sem uppbyggður er af dómurum úr aðildaríkjum EFTA. Sá 

dómstóll sker úr um ágreining sem upp kann að spretta af evrópulöggjöf ESB. Vert er að 

minnast á að EFTA dómstóllinn fylgir fordæmum Evrópudómstólsins og því hægt að 

færa rök fyrir því að um sé að ræða nokkurskonar framlengingu á þeim dómstól. 

 Árið 2012 létu norsk stjórnvöld frammkvæma veigamikla skýrslu sem átti að 

varpa ljósi á ávinning EES samstarfsins. Sú skýrsla leiddi í ljós að Noregur hlyti vissulega 

efnahagslegan ávinning af því að hafa aðgang að innri markaðnum en varhugavert væri 

hve lítið Noregur hefði um það að segja hvað gengur á innan stofnana ESB. Sú vaxandi 

þróun að EFTA ríkin þyrftu í síauknum mæli að innleiða tilskipanir sem ekki hafa 

beintengingu við innri markaðinn heldur stuðla að frekari samruna álfunnar, án þess að 

hafa nokkuð um þær tilskipanir að segja, hlyti að velta upp spurningum um lýðræðislegt 

eðli samstarfsins (HM, 2016). 

6.2.4 Hentugleiki fyrir Bretland 

EFTA ríkin eru öll frekar smá í smíðum, Bretland býr á hinn bóginn yfir fjórða stærsta 

hagkerfi heimsins. Því er ólíklegt að Bretar sætti sig við að sitja jafn mikið á hliðarlínunni 

þegar kemur að ákvarðanatöku fyrir innri markaðinn og ESB í heild sinni.  Eins og fyrrum 

ráðherra Noregs, Vidar Helgesen komst að orði (HM, 2016):  

 

‘‘Norway’s trade with EU countries accounts for a greater share of our foreign trade than is the 

case for the UK. We are part of Schengen, and in relative terms we have more EU labour 

immigrants than the UK. We regularly align ourselves with EU positions on foreign and security 

policy. And our financial contributions are on a par with comparable EU member-states. 

Basically, with the exception of our agricultural policies, we are part of the same European 

integration process as the UK. But we do not have the right to vote in Europe. I find it difficult to 
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imagine the UK, with your global ambition, dedication and contributions, being comfortable 

with such an arrangement.‘‘ (The Telegraph, 2015) 

EFTA ríkin, og þá sérstaklega Ísland og Noregur sem eru ríki sem reiða sig 

aðallega á eina til tvær hávörur í útflutningi geta frekar kyngt því að taka við reglum ESB 

án þess að fá að móta þær. Ástæður þess eru að sökum smægðar sinnar hefðu þau 

aldrei sömu ítök innan Evrópuþingsins og Bretar, þá skipta upprunareglur (e. Rule of 

origin) minna máli þar sem um hrávörur er að ræða, einnig getur verið mikilvægara fyrir 

svo smá og norðarleg ríki að vernda landbúnað sinn með því að halda honum utan við 

innri markaðinn. 

Efnahagur Breta er töluvert öðruvísi uppbyggður og á EES líkanið því verr við þá. 

Efnahagur Bretlands er töluvert fjölbreytilegri en hjá Íslandi og Noregi og byggir ekki 

aðallega á einum til tveimur sterkum greinum. Þá er mikið af vöru sem framleidd er í 

Bretlandi afleiðing af langri birgðakeðju milli nokkra landa. Má í þessu samhengi nefna 

til að mynda geira eins og bifreiðaiðnaðinn. Þar eru bílar seldir undir breskum merkjum 

en oft settir saman úr hlutum hvaðanæva af úr heiminum og yrði endurupptaka 

upprunareglunnar því slíkum geirum dýrkeypt. Í það heila eru breskar útflutningstekjur 

að 23% fengnar úr hlutum sem undir upprunaregluna myndi heyra samkvæmt tölum 

OECD frá 2011 (HM, 2016). 

Ef EES leiðin yrði að raunveruleika fyrir Bretland myndu Bretar hætta að njóta 

góðs af öllum þeim fríverslunarsamningum sem ESB hefur náð fram, 53 talsins. Þá yrðu 

þeir einnig undanskyldir þeim samningum sem þegar eru í bígerð til að mynda 

veigamiklum samningum sambandsins við Bandaríkin og Japan. Bretland þyrfti því að 

ganga aftur að samningsborðinu ef þeir vilja halda fríverslunarsamningum sínum á lofti 

en alls er óvíst að þeir myndu ná jafn góðum samningum upp á sitt einsdæmi og þeir 

gerðu í krafti ESB, eitt er þó víst að ferlið yrði kostnaðarsamt og tímafrekt. 

Eitt af helstu þrætueplum Brexit voru ríkisstyrkir Breta til ESB sem fara í hin ýmsu 

verkefni innan ESB, oftar en ekki lenda meiri fjárútlát í hagkerfum fátækari ríkja, sem þá 

á móti láta minna af hendi til sambandsins. Ef Bretar fara EFTA leiðina losna þeir ekki 

undan þessari fjárskyldu sinni. Bretar myndu þó spara sér útgjöldin til sameiginlega 

landbúnaðarsjóðs sambandsins en ekki er víst hve mikið myndi sparast í heildina enda 

fær breskur landbúnaður umtalsverða styrki úr þeim sjóði, nánar tiltekið 3,5 milljónir 
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evra árið 2013. Annað helsta þrætueplið, frjálst flæði fólks, er eitthvað sem EFTA ríkin 

þurfa einnig að sætta sig við og yrði Bretland engin undantekning þar á enda hefur ESB 

staðfastlega haldið því fram að þeir sem ekki sinna því njóti ekki góðs af innri 

markaðinum. Þetta hefði í för með sér að ekki aðeins þyrftu Bretar að halda til haga 

frjálsu flæði fólks heldur myndu þeir einnig verða af þeim undantekningum sem 

Cameron náði að knýja fram svo sem bremsu á bótarétt nýtilkominna innflytjenda.  

Aðild Breta að innri markaðinum undir EES leiðinni yrði því haldin nánast sömu 

kvöðum og áður, þrátt fyrir það hefði sú leið í för með sér mikla takmörkun á áhrifum 

Breta innan ESB. Bretar hefðu þannig lítið um það segja hvaða reglur yrðu setta og gætu 

því gætt hagsmuna sinna mun verr nú en áður, til að byrja með myndi slíkt hafa minni 

áhrif en í takt við þróandi heim breytast löggjafir og markaðir með. Í þeim 

umbreytingum gætu Bretar ekki verndað hagsmuni sína og gætu til að mynda ekki barist 

gegn lögleiðingu ESB sem gætu haft neikvæð áhrif á bresk útflutnings fyrirtæki. Bretar 

eru leiðandi innan ESB í fjármálaþjónustu, en sá geiri er mikið regluvæddur, bresk 

fjármálafyrirtæki gætu þannig orðið illa úti ef þau ættu engan aðila til að gæta hagmuna 

þeirra innan Evrópusambandsins. Aðrir regluvæddir útflutningsgeirar gætu einnig orðið 

illa úti ef enginn talaði þeirra máli, til að mynda lyfja- og bifreiðaiðnaðurinn en bæði eru 

stór útflutningsvarningur fyrir breskan efnahag og í harðri samkeppni við önnur fyrirtæki 

innan ríkja ESB, fyrirtækja sem þá nytu aðild að Evrópuþinginu og gætu gætt hagsmuna 

sinna betur en þau bresku.  

Á heimsmælikvarða myndi EES leiðin hafa mikil áhrif á alþjóðleg ítök Breta, þó 

Bretar yrðu aldrei neinir viðvaningar þegar kæmi að alþjóðarsamfélaginu sökum 

fastasætis þeirra í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna og stærðar hagkerfis þeirra, yrði að 

telja ansi líklegt að áhrif þeirra myndu líða fyrir útgöngu úr ESB. Bretland gæti ekki 

lengur haft áhrif á utanríkisstefnu ESB og gæti því ekki beitt sér í málum með vigt allra 

aðildaríkjanna sér að baki. Enn fremur myndu Bretar missa sérstöðu sína innan ESB þar 

sem þeir höfðu sitt hvað um það að segja hvaða öryggis- og dómsmálasamvinnu þeir 

ákveða að taka þátt í. Ef EES leiðin yrði fyrir valinu yrðu allar refsiaðgerðir Breta gegn 

öðrum ríkjum því bitlausari, ef Bretar til að mynda hefður einir beitt Rússa 

þvingunaraðgerðum sökum Krímskagans þá hefði það ekki haft jafn mikil áhrif og ef öll 

hin ESB ríkin hefðu fylgt lit. Á slíkum óvissu tímum innan álfunnar gæti líka verið 

varhugavert að draga sig úr öllu sameiginlega öryggissamstarfi ESB þó Bretar gætu reynt 
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að sem sig inn í slíka samninga með tvíhliða gjörningum en líkt og Noregur hefur rekið 

sig á er slíka bæði erfitt og tímafrekt (HM, 2016). 

 

Mynd 4. Yfirlit yfir EES/EFTA leiðina 

6.3 Tvíhliðasamningar 

Tvíhliðasamningar milli ríkja eru bæði tímafrekir og erfiðir viðureignar, 

fríverslunarsamningurinn milli ESB og Kanada til dæmis er búinn að vera í bígerð í 7 ár 

og hefur ekki enn tekið fullt gildi.  Tvíhliða samningur við ESB gæti þannig tekið langan 

tíma og er einnig þeim kvöðum bundinn að öll 27 aðildaríkin verða að samþykkja 

saminginn ásamt Evrópuþinginu.  Nú til dags er ekki til neinn tvíhliðasamningur sem 

veitir ríki sömu réttindi og þau sem Bretland nýtur nú, á þetta sérstaklega við 

þjónustugeirann sem er ábyrgur fyrir 80% af efnahagsveltu Bretlands. Aðgangur að innri 

markaðinum yrði alltaf háður ákveðnum kvöðum enda hefur ESB talað mjög skýrt hvað 

varðar fjórfrelsið og aðgang að innri markaðnum. Hins vegar væri hægt að fara sömu 

leið og Kanada og semja ekki um aðgang að innri markaðnum, þá þyrftu Bretar ekki að 

sætta sig við fjórfrelsið né styrkja starf ESB með beinum fjárútlátum. Sviss hefur meiri 

aðgang að innri markaðnum en þarf í staðinn að taka á sig frekari skuldbindingar en 

Kanada. Þessi tvö ríki ásamt mörgum öðrum hafa gert sína samninga við ESB og verða 

nokkrar útfærslur þeirra skoðaðar í næsta kafla og þær bornar við Breskt efnahagslíf og 

þarfir þess (HM, 2016). 

6.4 Svissneska-leiðin 

6.4.1 Aðgengi 

Samskipti Sviss við ESB byggjast á mörgum tvíhliða samningum. Á miðjum níunda áratug 

síðustu aldar hófust í þáverandi mynd ESB og EFTA ríkjanna viðræður um að koma á fót 

nýrri fylkingu ríkja sem myndi stækka innri markaðinn, seinna varð þetta að EES. Sviss 

hins vegar hafnaði inngöngu í EES í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1992. Í staðinn hefur 
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Sviss byggt upp sinn aðgang að innri markaðinum í yfir tvo áratugi með því að gera yfir 

100 sjálfstæða tvíhliða samninga við ESB yfir hin ýmsu svæði innri markaðarins og njóta 

þannig að hluta til aðgengis að innri markaðnum. Sviss hefur þannig ekki fullt aðgengi að 

innri markaðnum, þeir njóta nánast fulls aðgengis þegar kemur að vöru en 

landbúnaðarvarningur er þó að vissu marki undanskilinn. Sviss hefur þó ekki jafn gott 

aðgengi þegar kemur að þjónustu, tvíhliða samningar þess við ESB ná aðeins yfir 

takmarkaðan hluta þess geira. Þannig eru sumar tegundir tryggingarstarfsemi 

starfsræktar yfir landamærin meðan fjármála og lögfræðigeirinn nýtur takmarkaðari 

réttinda til að starfa innan ESB. Sérfræðingar innan þessara greina mega til dæmis ekki 

veita sína þjónustu innan ESB svæðisins nema í 90 daga á ári, þetta fyrirkomulagt heftir 

mjög möguleika Sviss á að flytja út þjónustu sína. Ef fjármálafyrirtæki eins og bankar vilja 

bjóða út þjónustu sína á innri markaðnum þurfa þeir því að koma upp dótturfyrirtækjum 

í hverju landi fyrir sig og starfa innan þess lagaramma sem þar er settur, þetta er bæði 

tímafrekara og gífurlega kostnaðarsamt. Bankar staðsettir í Bretlandi þyrftu því einnig 

að koma upp dótturfyrirtækjum undir sömu kvöðum í Evrópuríkjunum sem þeir vildu 

bjóða út þjónustu sína ef svissneska leiðin yrði raunin fyrir Bretland eftir Brexit (HM, 

2016). 

6.4.2 Kostnaður og skyldur 

Samningar Sviss við ESB eru í eðli sínu endanlegir, það er það hvílir ekki sama skylda á 

Sviss og EFTA ríkjunum til þess að innleiða reglugerðir frá Evrópuþinginu. Ef Sviss hefur 

lög þvert á það er ESB hefur getur ESB lokað aðgangi Sviss að þeim hluta markaðsins 

sem sú löggjöf snýr að. Þetta hefur það í för með sér að í gegnum tíðina hefur Sviss 

oftast hagað sinni löggjöf á pari við það sem viðgengst í ESB. Þetta þýðir að þó að 

fræðilega liggi engin skylda á Sviss að innleiða reglur ESB er raunin önnur. Sviss neyðist 

því þannig til að taka upp reglur sem það hefur ekki tekið þátt í að móta en þetta gengur 

þvert á þjóðarsál Svisslendinga sem hafa ætíð verið mjög lýðræðislegir í hugsun og þjóða 

duglegastir að beita beinu lýðræði. 

 Sviss stendur utan Evrópska tollabandalagsins sem þýðir að þeim er frjálst að 

semja um fríverslunarsamninga við önnur ríki heims en á móti njóta þeir ekki góðs af 

þeim samningum sem ESB hefur gert. Sviss hefur gert 29 fríverslunarsamninga sem 

dekka 41 ríki, Sviss er töluvert minni leikmaður á alheimsvísu en ESB og getur því ekki 
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alltaf náð jafn hagstæðum samningum og ESB hefði getað gert, til að mynda er 

samningur Sviss og Kína þess efnis að Sviss verður að fella niður nánast alla tolla á 

kínverskar vörur en Kína fellir aðeins niður um 84% af tollum á vörum frá Sviss. 

 Sviss hefur svipaðar ráðstafanir í öryggismálum og EFTA ríkin og kaus að vera 

aðili að Schengen 2008 og hefur því aðgang að Schengen gagnagrunninum. Sviss tekur 

þátt í samstarfi ESB varðandi hælisleitendur undir merkjum Dublinarsamþykktarinnar og 

starfar með Europol en líkt og EFTA ríkin hefur það samstarf ekki í för með sér rétt til að 

móta eða kjósa um stefnu þess. 

6.4.3 Áhrif og fullveldi 

Í gegnum mannkynssöguna hefur Sviss alltaf haldið í hlutleysi sitt, sagnfræðilega sökum 

landslegu þeirra innan Alpanna en í seinni tíð sökum pólitískra ástæðna. Sviss til að 

mynda stóð utan beggja heimsstyrjalda síðustu aldar sem tættu í sundur álfuna. Sviss er 

ekki í Norður-Atlantshafs varnarbandalaginu (NATO) og gekk ekki í Sameinuðu þjóðirnar 

fyrr en árið 2002. Sviss tekur því ekki þátt í sameiginlegri utanríkisstefnu álfunnar en 

hefur þó stundum kosið að stilla sér upp með þeim.  Til að mynda studdu Svisslendingar 

viðskiptaaðgerðir ESB gegn Rússum. Sviss hefur einnig sent hermenn til að sinna ýmsum 

verkefnum á vegum ESB. 

 Sviss á enga fulltrúa í stofnunum ESB og hefur því ekkert um það að segja hvað 

verður að lögum og hvað ekki. Þar sem Sviss er ekki aðili að EEA hefur það heldur ekki 

rétt á að vera ráðfært eða koma áhyggjum sínum varðandi mál á framfæri í gegnum 

sameiginlegu EES nefndina. Sviss þarf að svara fyrir Evrópudómstóllinum á sumum 

sviðum byggt á samningum sínum við ESB. Á samningsborðinu milli ESB og Sviss eru þó 

samninga sem stuðla að því að gera Sviss meira almennt ábyrgara gagnvart dómstólnum 

vilji þeir halda áframhaldandi samstarfi. 

 Sem hluti af tvíhliðasamningum Sviss og ESB þarf Sviss að greiða styrki til 

sambandsins, hvert og hve mikið fer eftir hverjum samningi fyrir sig en Sviss hefur þó 

greitt mikið til þeirra nýrri aðildaríkja ESB sem gengi til liðs við sambandið 2004 og 2007, 

þá aðallega fátækari ríki Austur-Evrópu. Sviss hefur einnig kosið að styrkja ýmiss 

sameiginleg verkefni svo sem menntun og gervihnattaþróun.  

 Eins og er ríkir ágreiningur milli ESB og Sviss er kemur að frjálsu flæði fólks milli 

aðilda ríkja ESB og Sviss. Í Sviss, eins og víðar í Evrópu, hafa hælisleitenda og innflytjenda 
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mál orðið mikið hita efni í innlandspólitík. Árið 2015 voru hátt nær 16% af íbúum Sviss 

ríkisborgarar annarra Evrópuríkja. Í febrúar 2014 kusu Svisslendingar um að setja upp 

kvóta á innflutning þessara ríkisborgara en ESB hafði áður sagt að slíkt væri klárt brot á 

tvíhliðasamningum þeirra er varðar frjálst flæði fólks. ESB sagði í kjölfarið að frjálst flæði 

fólk væri eitt af undirstöðum sambandsins og ekki kæmi til greina að velja og hafna í 

þeim efnum. Setti ESB því hömlur á möguleika Sviss að sækja styrki til mennta og 

rannsókna úr sjóðum sambandsins ásamt því sem sambandið setti upp á hillu allar 

umræður um frekari aðgang að innri markaðinum þangað til málið væri útkljáð. Það 

verður því að teljast ansi líklegt að ef Sviss heldur kvótanum til streitu að ESB loki 

aðgang Svisslendinga að innri markaðinum að öllu leiti. 

6.4.4 Hentugleiki fyrir Bretland 

Jafnvel þótt Bretlandi tækist jafn vel til og Sviss við að ná fram tvíhliðasamningum við 

ESB fylgja því líkani, líkt og EES líkaninu, töluvert margir og sömu kvillar. Það sem meira 

er, er að aðgangur Svisslendinga að innri markaðinum er takmarkaðari en EES leiðin, 

aðallega þegar kemur að verslun í formi þjónustu með geira eins og fjármála- og 

bankaþjónustur sem eru undanskyldar í tvíhliðasamingum. Það kemur sér einkar illa fyrir 

fjölbreyttan efnahags eins og raunin er í Bretlandi en þjónustustarfsemi er ábyrg fyrir 

80% af efnahagveltu Bretlands, allar takmarkanir á þennan geira myndu skaða hann 

gífurlega. Undir þessu líkani myndu Bretar líka verða af öllum þeim fríverslunar 

samningum sem sambandið hefur gert í gegnum árin. 

 Ef Bretland væri í sömu sporum og Sviss þyrftu þeir að breyta innanlandslöggjöf 

sinni í hvert skipti sem ESB breytti sinni löggjöf til þess að endurspegla reglur innri 

markaðarins og halda aðgengi að honum. Til lengdar myndi þetta hafa slæm áhrif á 

breskan efnahag þar sem Bretar hefðu ekkert um það að segja hvernig reglur 

markaðarins kæmu til með þróast og gætu því ekki vernda sína hagsmuni en þyrfti samt 

sem áður að lögleiða þær reglur sem ESB kæmi til með að setja. Eins og staðan er núna 

hefur Bretland mikil áhrif á löggjöf á sviðum laga, viðskipa og bankasviðs sökum stærðar 

sinnar og sérfræði kunnáttu. Með tímanum yrði einnig erfiðara fyrir breska 

útflutningaðila að flytja inn á Evrópumarkaðinn flókna samsetta útflutningsvöru svo sem 

vélar, lyf eða önnur efni enda líklegt að breskir staðlar og evrópskir staðlar kunni að 

stíast í sundur með tímanum. 
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 Líkt og með EES leiðina myndi Bretland tapa mikið af áhrifum sínum á heimsvísu 

og takmarka aðkomu Breta að öryggissamstarfi ESB. Þá er einnig mjög ólíklegt að 

Bretland nái fram svipuðum samningum og Sviss þótt viljinn stæði til þess. ESB-Sviss 

samningarnir eru flóknar lagalegar langlokur sem ólíklegt er að ESB og aðildaríki þess 

séu tilbúin að endurtaka, sér í lagi í ljósi þess ágreinings sem nú er upp milli 

samningsaðilanna. Bæði Sviss og ESB hafa bæði haft upp efasemdaraddir um ágæti þess 

líkans og árið 2010 lýsti Evrópuráðið samningunum sem: 

 ‘‘a complex and unwieldy to manage and [it] has clearly reached its limits” (HM, 2016).  

Hvað sem því líður eru samningarnir streituverk margar ára vinnu og því verður að 

teljast hæpið að Bretar leggi í svo langa vegferð (HM, 2016). 

 

Mynd 5. Yfirlit yfir Svissnesku leiðina 

6.5 Tyrkneska-leiðin 

6.5.1 Aðgengi 

Samband Tyrklands við ESB er byggt bæði á efnahagslegum sáttmálum ásamt aðildar 

umsókn þeirra að ESB. Síðan 1963 hefur við í gildi svo kallaður Ankara-sáttmáli sem er 

efnahagssáttmáli auk þess sem Tyrkir hafa verið hluti að Evrópska tollabandalaginu 

síðan 1995. Síðan árið 1999 hefur Tyrkland svo haft stöðu umsóknarríkis að aðild að 

Evrópusambandinu og hófust viðræður af alvöru árið 2005 og eru enn í gangi. Líklegt er 

þó að þær komi til með að taka mjög langan tíma, en til dagsins í dag er aðeins búið að 

semja um 1 kafla af 35 köflum sem semja þarf um áður en Tyrkland getur gengið í 

sambandið. Þar að auki verður að teljast enn ólíklegara að Tyrkjum takist að klára 

aðildarviðræðurnar í ljósi stjórnarástandsins í Tyrklandi þessa stundina enda hafa öll 

aðildarríki sambandsins neitunarvald á hvern kafla viðræðanna og ef Erdogan Tyrklands 

forseti dregur tyrki ekki úr viðræðunum er líklegt að einhver af lýðræðislegri ríkjum 

álfunnar beiti neitunarvaldi sínu sökum framferði hans síðast liðin misseri (HM, 2016). 
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 Tyrkland hefur takmarkað aðgengi að innri markaðnum, sáttmálar þess við ESB 

dekka iðnaðarvarning og unnar landbúnaðarvörur sem hefur það í för með sér að 

tollstopp og upprunareglur gilda ekki um þennan varning. Hins vegar ná þessir 

samningar ekki yfir hrávörur og þjónustu. Á þeim sviðum sem Tyrkland hefur aðgang að 

innri markaðnum eru þeir skuldbundnir því að fylgja reglum ESB og þetta á ekki bara við 

markaðslöggjöf heldur einnig framleiðslu og umhverfislöggjöf sambandsins. Tyrkir verða 

einnig að haga löggjöf sinni svo að hún eigi samleið með reglum ESB um ríkisaðstoð 

fyrirtækja. Þessi sáttmáli gefur tyrkneskum ríkisborgurum svo takmörkuð réttindi til 

innflutnings til Evrópusambandslanda fram yfir ríkisborgara annarra þjóða. 

6.5.2 Kostnaður og skyldur 

Þó Tyrkland geti gert fríverslunarsamninga við lönd utan ESB hefur aðild þess að 

Tollabandalaginu það í för með sér að ytri tollar þess verða að vera á pari við ESB. Þetta 

hefur mjög temprandi áhrif á samningsmátt Tyrkja. Enda hefur það með sér í för að 

þegar ESB gerir nýjan fríverslunarsamning við þriðja ríki verður Tyrkland að gefa því ríki 

aðgang að sínum markaði eftir sömu skilmálum en þetta er ekki virkt á báða bóga, því 

þarf Tyrkland að semja sérstaklega um skilmála er varða aðgang þeirra að markað þriðja 

ríkisins.  

6.5.3 Áhrif og fullveldi 

Tyrkland hefur mjög takmarkað samstarf við ESB er kemur að öryggismálum. Tyrkland 

getur stillt sér samhliða utanríkisstefnu ESB og sent hermenn til að taka þátt í verkefnum 

ESB en hefur engan rétt til að taka þátt í umræðunni eða ákvarðatökunni er kemur að 

því að ákveða stefnur eða aðgerðir. Tyrkland hefur heldur ekkert um það að segja hvað 

fer fram inn á Evrópuþinginu en þarf heldur ekki að borga neitt til sambandsins, sem 

umsóknar ríki hins vegar nýtur það góðs af styrkjum frá sambandinu til að ná fram þeim 

umbótum sem sambandið setur umsóknaríkjum skilyrði að ná til að mynda á sviðum 

réttarríkis og mannréttinda. 

6.5.4 Hentugleiki fyrir Bretland 

Samband Tyrklands við ESB er byggt að miklu leyti á þeim hornsteinum að Tyrkland sé 

markaður á hraðri uppleið með vonir um að færast nær og nær Evrópu, frekar en Asíu. 

Tyrkneskur efnahagur hefur í gegnum tíðina verið sjálfum sér nægur þegar kemur að 
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landbúnaðar- og iðnaðarvarningi og hefur ekki flutt út mikið af varning í formi þjónustu. 

Þetta er oftar en ekki raunin með ríki og markaði sem styttra eru komin í þróunarkerfi 

vesturveldanna. Bretland á hinn bóginn er þar meðal fremstu manna og byggir 

efnahagur þeirra, eins og áður hefur komið fram, minna á hrávöru og meira á þjónustu 

og myndi því Ankara samningurinn henta Bretum illa. 

 Þó svo að Tyrkland sé hluti af tollabandalaginu hafa þeir takmarkaðan aðgang að 

innri markaðnum og verða að fylgja reglum ESB að því marki sem þær skarast við 

snertifleti Tyrklands við innri markaðinn. Enn fremur myndi þetta líkan hafa það í för 

með sér að Bretar myndu ekki hafa neitt um það að segja hvernig þeir myndu hátta 

sínum ytri tollum gegn ríkjum sem ESB hefði þegar samið við. Þau ríki yrðu síðan ekki 

skyldug að gefa Bretlandi sama aðgang að þeirra markaði og þau nytu að 

Bretlandsmarkaði, þetta kæmi til með að veikja samningsstöðu Bretlands á 

fríverslunarmarkaðinum mikið (HM, 2016). 

 

Mynd 6. Yfirlit yfir Tyrkneskuleiðina 

6.6 Kanadíska-leiðin 

6.6.1 Aðgengi 

Fríverslunarsamningar ESB fela í sér að samningsríkið hefur ekki jafn náin tengsl við 

sambandið en ella.  Þetta þýðir færri skyldur en jafnframt minni aðgang að innri 

markaðnum. Samningslöndin semja um hve mikinn aðgang að markaði hvers annars skal 

veita og einnig er samið um hve háir ef einhverjir tollar eiga að vera og kvótar settir á 

viðskiptin milli ESB og landanna. Útflytjendur sem hyggjast herja á innri markaðinn þurfa 

að fylgja sömu reglum og gilda á markaðinum líkt og önnur líkön sem skoðuð hafa verið 

(HM, 2016). 

 Til dagsins í dag hefur ESB gert fríverslunarsamning við 53 markaði og eru þeir 

jafn mismunandi og þeir eru margir. Fyrir hönd ESB er það Evrópuráðið sem semur fyrir 

hönd sinna umbjóðenda en bæði aðildaríkin og Evrópuþingið verða síðar að samþykkja 
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þá. Sá fríverslunarsamningur sem gengur hvað lengst í þessum málefnum er 

samningurinn milli ESB og Kanada sem tók sjö ár að ganga frá. Áður en hann tekur gildi 

verður hann samt að fara áður nefnda leið, í gegnum aðildaríkin og þingið, en er það 

hefur verið gert kemur samningurinn til með að þurrka út alla iðnaðartolla og nánast 

alla landbúnaðartolla, samningurinn tæklar líka þætti sem gera fyrirtækjum ESB eða 

Kanada erfiðara fyrir að fóta sig á nýjum markaði með því að banna alls kyns hindranir 

sem erlend fyrirtæki gætu lent í, svo sem ríkisaðstoðir eða kvóta. Með þessu er reynt að 

gera fyrirtækum beggja megin hafs jafnt undir fótum er kemur að mörkuðum hvers 

annars. 

 Samt sem áður nær þessi samningur ekki jafn langt í að bjóða aðgang að innri 

markaðinum og Bretar njóta nú í þökk aðildar sinnar að ESB. Til dæmis kemur verslun 

undir ESB-Kanada samingnum til með að þurfa uppfylla upprunaregluna. Þetta þýðir að 

fyrirtæki í Kanda þurfa að geta sanna það að varan þeirra sé að nægum hluta framleidd í 

Kanada. Slík sönnun  hefur í för með sér tímatöf og aukna skriffinnsku sem sjaldan er 

ókeypis. Skýrsla frá 2013 gerð á vegum CEPR (Centre for Economic Policy Reserch) 

komst að því að ef upprunareglan væri í gildi í Bretlandi myndi það hafa með sér í för 

kostnað uppá 3 milljarða punda á ári. 

 Þá er einnig auðveldara að fá reglum innri markaðarins framfylgt innan ESB 

heldur en samkvæmt sáttmálanum. Eins og er geta bresk fyrirtæki höfðað mál telji þau 

sig hafa verið fyrir mismunun eða öðru ranglæti, í innanlands rétti þess lands er brotið 

átti sér stað. Sem dæmi gæti breskt fyrirtæki sem telur sig hafa orðið fyrir broti á reglum 

ESB í Frakklandi höfðað mál því til lyktar fyrir almennum dómstólum í Frakklandi. Þá er 

einnig hægt að höfða málið beint fyrir Evrópudómstólnum en dómar hans eru svo 

fordæmis gildandi yfir alla álfunna. Stórt fyrirtæki sem finnst það beitt ranglæti í 

nokkrum aðildaríkjum gæti því slegið nokkrar flugur í einu með að fara þá leið. Ef  

fyrirtæki frá Kanada vildi njóta atbeini dómstóla til að útkljá deilumál er dæmið flóknara. 

Ef brotið yrði á kanadísku fyrirtæki þyrfti það fyrirtæki að fá kanadísk stjórnvöld til að 

höfða mál fyrir gerðadómi fyrir hönd þess samkvæmt ákvæðum sáttmálans. 

 Innan ESB geta fjármálafyrirtæki staðsett í Bretlandi boðið þjónustu sína um alla 

álfuna, slíkt er ekki hægt samkvæmt Kanada fríverslunarsamningnum eða nokkrum 

öðrum fríverslunarsamningi sem nú er til. Ef Kanadískt fjármálafyrirtæki vildi herja á 
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evrópskan markað þyrfti það fyrirtæki að stofna dótturfyrirtæki innan ESB svæðisins og 

starfrækja það eftir lögum þess lands sem það er í.  

 Sem aðildarríki geta bresk fyrirtæki selt þjónustu innan ESB og eru alltaf að verða 

sífellt færri takmarkanir á slíkri sölu. Samningurinn við Kanada er einnig nokkuð opinn 

þegar kemur að verslun með þjónustu þó svo að hann gangi ekki jafn langt og innri 

markaðurinn. Þar eru því undanskyldir nokkrir stórir geirar, til dæmis fjarskipta- og 

flugfargjaldageirinn en bresk lággjaldaflugfélög hafa til að mynda notið góðs af ESB 

aðildinni síðast liðin ár og hefur bæði fjöldi fluga og áfangastaða sem standa Bretum til 

boða fjölgað þetta hefur svo skilað sér í verði flugfargjalda sem sjaldan hafa verið lægri. 

Eins og er njóta Bretar jákvæðra viðskipta á þjónustu við ESB og var um að ræða 17 

milljarða punda árið 2014, undir skilmálum Kanada fríverslunarsamningsins er hætt við 

að þessi tala myndi lækka töluvert. 

 Í ESB eru rammareglugerðir sem gilda yfir allar vörur framleiddar og seldar í 

öllum aðildaríkjunum. Þessar reglur eru til staðar til að vernda neytendur og til að 

tryggja að fyrirtækjum sé ekki mismunað. Ef við tökum leikföng og raftæki sem dæmi þá 

verða þau að uppfylla ákveðna staðla varðandi öryggi og annað. Hvert aðildaríki hefur 

samþykkt að virða ákvörðun annars aðildaríkis hvort fyrirtæki eða vara uppfylli þessa 

staðla, þetta gerir verslun með þessar vörur mun auðveldari innan álfunnar þar sem 

hvert ríki fyrir sig þarf ekki að meta hverja vöru. Sem aðili að ESB getur Bretland haft 

áhrif á hvernig þessir staðlar eru og dæmt um hvort sínar vörur uppfylli þá eður ei. Þar 

sem ESB hagkerfið telur til fjórðungs af heimshagkerfinu hafa mörg önnur lönd, svo sem 

Ástralía  kosið að taka upp ESB staðla til að einfalda viðskipti sín við ESB. Samkvæmt 

ESB-Kanada samningnum hefur ESB aðeins tekið á sig að samþykkta mat Kanada á 

þessum stöðlum í fáum geirum. Þetta þýðir að það eru margar kanadískar vörur, svo 

sem lækningatæki, sem þurfa að fá samþykki ESB yfirvalda áður en þau fá að fara í sölu 

á innri markaðinum með tilheyrandi kostnaði. Ef þetta yrði raunin fyrir Bretland er ljóst 

að þetta myndi leggja stein í götu breskra fyrirtækja sem hyggðu á útflutning en væru 

undanskilin í samningnum. 

 Þó svo að ESB-Kanada samningurinn nái yfir vel flesta tolla er tollfrelsið þó ekki 

algilt. Ákveðin svæði sem eru viðkvæmari en önnur njóta ennþá tollaverndar. Til að 

mynda verða kvótar á útflutning Kanada á sjávarútvegs og landbúnaðarafurðum. Meira 
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en 90% af útflutningi Bretlands á lamba- og nautakjöti er til ESB og því má búast við að 

sá útflutningur þyrfti að sæta einhverjum kvótum undir ESB-Kanada samkomulaginu.  

 ESB er ávallt að opna dyrnar er kemur að möguleikum sérfræðinga til að ferðast, 

starfa og setjast að hvar sem er innan sambandsins. Þannig geta læknar, lögfræðingar, 

arkitektar og fleirri stundað atvinnu sína hvar sem er innan sambandsins byggt á 

menntun þeirra úr sínu heimalandi. Þetta er kjarninn í því að aðildaríkin viðurkenna ekki 

bara staðla hvers annars þegar kemur að vöru heldur einnig menntun. Í ESB-Kanada 

samningnum er þessu sviði sett töluvert þrengri skorður. Samningurinn setur frekar upp 

viðmiðunarreglur um hvernig lönd geti farið að því að fullgilda starfsréttindi þegna hvors 

annars frekar en að þegnarnir hljóti þau réttindi sjálfkrafa. Í raun hefur það í för með sér 

að fyrirtæki í Kanada þurfa að stofna dótturfyrirtæki í því aðildaríki er þau ætla bjóða 

þjónusta eftir reglum þess lands er við á í hvert sinn. Þetta hefur í för með sér aukinn 

tíma og kostnað og getur leitt til þess að bresk fyrirtæki standi öðrum aftar. 

6.6.2 Kostnaður og skyldur 

Fríverslunarsamningar eru erfiðir í smíðum og innihalda oft miklar málamiðlanir og 

erfiðar ákvarðanir. Þannig þurfa báðir aðilar að gefa eftir sumt til að sækja annað, ef 

Bretland myndi setjast að samningaborðinu líkt og Kanada gerði þyrftu þeir að vera 

gífurlega vel undirbúnir þar sem báðir samningsaðilar sækjast eftir sem mestum aðgangi 

að markaði hins án þess að opna sinn eigin markað of mikið. Þegar kemur að 

samningborðinu skiptir oft miklu máli stærð hagkerfanna, ESB hafði til að mynda 

yfirhöndina í viðræðum sínum við Kanada enda með tíu sinnum stærra hagkerfi. Þó 

Bretland sé stærra en Kanada er efnahagskerfi Breta ekki nema fimmtungur af því 

Evrópska og því stæðu ESB líklegar betur að vígi er að samnings borðinu kæmi. Þá gæti 

einnig verið að ESB taki einkar hart á Bretum til að vera öðrum þjóðum sem hugnast 

aðskilnaður víti til varnaðar. 

6.6.3 Hentugleiki fyrir Bretland 

Fríverslunarsamningur líkt og sá sem hér fjallar um veitir Bretlandi samt sem áður ekki 

sama aðgang að innri markaðinum og þeir njóta núna. Þetta á aðalega við um verslun 

með þjónustu frekar en vöru sem getur reynst Bretum drjúgt því eins og áður hefur 

komið fram byggist 80% af breskum efnahag upp á þjónustustarfsemi. Öll fjarskipti og 
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mest megnið af loftfarageiranum eru þannig undanskilin í  ESB-Kanada samningnum, 

bresk fyrirtæki undir ESB-Kanada samningnum þyrftu einnig að stofna dótturfyrirtæki í 

viðkomandi landi til að geta boðið upp á þjónustustarfsemi sína þar. Bretland sem er 

einn stærsti útflytjandi viðskipta- og fjármálaþjónustu myndi finna fyrir því þar sem 

Evrópumarkaðurinn er þeirra stærstu kaupandi, útilokun frá honum myndi eflaust hafa 

neikvæð áhrif á breskt efnahagslíf. 

 Undir þessu líkanimyndu breskir landbúnaðarútflytjendur einnig sæta töluvert 

verri kjara en þeirra sem þeir njóta núna enda kvótar notaðir í samningnum. 

Útflytjendur myndu einnig þurfa lúta upprunareglunni og evrópskum stöðlum til að 

skipta við innri markaðinn, þetta yrðu þeir að gera án þess að hafa áhrif á þá staðla, 

þetta myndi hafa minni áhrif á útflytjendur hrávöru en útflytjendur á flóknari varningi 

svo sem bifreiðum eða lyfjum kæmu verr út. Þá ættu þessir útflytjendur mun erfiðara 

með að vernda sína hagsmuni og sækja rétt sinn enda væru þeir upp á náð breskra 

stjórnvalda kominn bara við það að sækja málið fyrir sérstökum gerðarrétti, undir 

núverandi kerfi stendur fyrirtækjum greiðari aðgangur að dómstólum og öðrum 

lagalegum úrræðum.  

 Bretum til bóta þarf Kanada ekki að borga til sambandsins og tekur ekki þátt í 

neinum af verkefnum þess. Þar sem Kanada er ekki opinberlega aðili að hinum innri 

markaði þá þurfa þeir heldur ekki að sætta sig við frjálst flæði fólks þó samningurinn 

kveði á um tímabundin réttindi sérfræðinga til að flytjast á milli samningsaðilanna. Enn 

fremur þá felur kanadíska líkanið ekkert meira en efnahagslegt bandalag. Það þýðir að 

undir þeirri leið myndu Bretar ekki njóta góðs af öryggissamstarfi sambandsins. Sökum 

stærðar sinnar og stöðu í alþjóðarsamfélaginu yrði Bretland aldrei áhrifalaust en það má 

með vissu segja að aðgerðir Breta á alþjóðavettvangi bæru meiri vigt ef 

Evrópusambandið stæði einnig að baki því. Þannig yrðu aðgerðir eins og refsiaðgerðir 

ESB og fleiri ríkja gegn Rússlandi vegna Krímskagamálsins ekki jafn áhrifamiklar ef Bretar 

sætu einir að borði. Líkt og með EES líkanið þá hefðu Bretar ekki aðgang að 

lögreglustamstafi ESB og gæti það orðið þeim dýrkeypt í ljósi innflytjenda krísunnar sem 

núna herjar á álfuna, Bretar standa líka utan Schengen þannig þeir hefður ekki heldur 

aðgang að þeim gagnagrunni. Bretar gætu þó reynt að semja sig inn í samstarfið með 

tvíhliða samningum en slíkt gæti tekið tíma og eru engar tryggingar fyrir því að þeir 
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samningar skyldu takast sem skyldi. Heilt yfir litið myndi Kanadíska leiðin ekki bjóða upp 

á sömu kjör og sambandsaðild, þá sérstaklega á sviði þjónustu (HM, 2016). 

 

Mynd 7. Yfirlit yfir Kanadísku leiðinna 

6.7 WTO-leiðin 

Alþjóðaviðskiptastofnunin, WTO (e. World Trade Organization) hefur gefið út 

rammaáætlun fyrir viðskipti milli ríkja. Þar sem bæði aðildaríki ESB og Bretland eru 

aðilar að WTO og ef ekki næðust samningar milli þeirra innan tveggja ára frá því að 50. 

greinin hefur verið virkjuð og hún ekki framlengd yrðu þetta því það líkan sem tæki við í 

samskiptum Breta og ESB (HM, 2016). 

 WTO leiðin felur í sér mesta sundrun af öllum þeim leiðum sem áður hafa verið 

skoðaðar, Bretland myndi um leið finna fyrir miklum auka kostnaði á öll viðskipti bæði 

við ESB og restina af heiminum, ef Bretar tækju upp innflutningstolla sem 

endurspegluðu þá tolla sem útflutningurinn þeirra þyrfti að hlíta myndi þetta skila sér í 

hærra vöruverði innan Bretlands. Hin almenni Breti myndi einnig finna fyrir heftu frelsi 

þar sem hann myndi ekki mega ferðast, dvelja og vinna í ESB ríkjunum að vild.  

6.7.1 Aðgengi 

Ríki sem hátta viðskiptum sín á milli byggð á WTO módelinu hafa miklu minna aðgengi 

að innri markaðnum heldur en nokkur leið sem áður hefur verið skoðuð. ESB, sem 

tollabandalag, setur upp sameiginlega ytri tolla á allan varning sem kemur inn á svæði 

þess. Í töflunni hér að neðan er yfirlit yfir ytri tolla ESB eftir flokkum eins og þeir voru 

árið 2014, ef WTO leiðinn yrði að veruleika myndu þessir tollar eiga við alla breska vöru. 
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Mynd 8. Yfirlit yfir ytri tolla ESB árið 2014 

 Innan WTO er í gildi svo kölluð „Most Favoured Nation“ regla, það felur í sér að 

ríki innan sambandsins verður að bjóða öllum hinum aðildaríkjum WTO sömu tollkjör. 

Þetta þýðir að án fríverslunarsamnings getur Bretland ekki lækkað tolla sína á vörur frá 

ESB án þess að sú lækkun gildi gegn öllum hinum WTO ríkjunum en vel flest ríki eiga 

aðild að því sambandi eða 161 talsins. WTO, eins og nafnið gefur til kynna, nær bara til 

samstarfs á sviði viðskipta og verslunar, ef sú leið verður raunin yrði Bretland því eitt á 

báti er kemur að samstarfi er varðar öryggi og önnur ríkismál á alþjóðarvettvangi. 

6.7.2 Kostnaður og skyldur 

Undir WTO módelinu yrðu skyldur Bretlands við ESB nánast að engu, WTO ríki sem ekki 

hafa í gildi fríverslunarsamninga eru ekki tilneydd til að innleiða ESB reglugerði og 

Evrópudómstóllinn hefur ekki lögsögu yfir þeim. Þau þurfa ekki að borga til sambandsins 

eða taka þátt í frjálsu flæði fólks. Einu reglurnar sem ná yfir þau ríki eru að þau verða að 

fylgja þeim stöðlum sem ESB hefur sett sér til að fá að versla við innri markaðinn, þetta 

eru staðlar á sviðum eins og vinnuöryggi og umhverfisvernd. 
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6.7.3 Áhrif og fullveldi 

Undir WTO reglunum myndi Bretland ekki hafa neitt um það að segja hvað gerist í 

höfuðbúðum ESB, Bretar gætu mögulega komið sínum sjónarmiðum fram eftir öðrum 

diplómatískum leiðum svo sem í gegnum stofnanir eins og G20 eða Sameinuðu 

Þjóðirnar. Þegar kemur að því að semja eða umbæta reglurnar sem gilda milli WTO 

ríkjanna hefur hefðin verið að þau ríki sem hafa stærsta efnahaginn hafa meira um 

málin að segja en þau minni, þó svo að Bretland sé tiltölulega stórt á heimsmælikvarða 

eru þeir samt aftar í goggunarröðinni heldur en ríki eins og Bandaríkin, Kína og svo 

auðvitað ESB. Þá getur verið erfitt fyrir fyrirtæki að leita réttar síns eftir reglum WTO en 

eins og með kanadíska módelið þá eru þau uppm á náðir ríkja sinna komin til að leiða 

málið fyrir dómstóla. WTO ágreiningslausnar líkanið er bæði frekt er kemur að tíma og 

fjármunum. Þar sem Bretland myndi verða af öllum þeim fríverslunar samningum sem 

ESB hefur gert í gegnum tíðina þyrfti þeir að semja við ríki upp á nýtt. Í þetta sinn myndu 

þeir gera það upp á sínar eigin spýtur en Evrópusambandsmarkaðurinn, sem telur til 

fjórðungs af alheimsmarkaðinum, er töluvert góð gulrót í slíkum viðræðum. Þá getur 

stærð og samheldni sambandsins einnig ýtt undir hlýðni samningsríkjanna, til að mynda 

með viðskiptaþvingunum, slíkar þvinganir myndu ekki hafa sömu vigt ef Bretland stæði 

eitt að baki þeim. 

6.7.4 Hentugleiki fyrir Bretland 

WTO leiðin myndi hafa gífurlega mikil og neikvæð áhrif á breskan efnahag, þá helst það 

að bresk fyrirtæki myndu missa allan forgang inn á innri markaðinn ásamt því að verða 

af öllum þeim 53 mörkuðum sem ESB hefur náð fríverslunarsamningum við. Þetta hefði 

ekki bara áhrif á útflutningsgreinar, heldur myndu einnig önnur störf finna fyrir áfallinu 

auk þess sem að erlendar fjárfestingar í bresku efnahagslífi myndu hljóta skaða af.  

 Án þess að hafa gert fríverslunarsamninga við önnur ríki yrði Bretland einnig 

bundið af Most Favoured Nation (MFN) reglunni sem hefði það í för með sér að Bretland 

þarf að bjóða öllum WTO ríkjunum sömu tollakjör. Þetta hefði svo með sér í för að 

Bretland er verr í stakk búið til að vernda sína viðskiptahagsmuni og hefur ekkert um 

reglusetningu innri markaðsins að segja. Ef WTO leiðin yrði að veruleika færi líka í gang 

sú erfiða vinna fyrir breska hagfræðinga að finna út hvaða tollakjör Bretland ætlar að 

hafa á sínum markaði, þetta fæli í sér heildar yfirferð yfir hvern einasta tollaflokk en þeir 
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eru yfir 5000 og gæti ferlið því orðið bæði langt og kostnaðarsamt. Meira en helmingur 

af breskum innflutningi kemur frá ESB, ef Bretland færi þá leið að setja litla sem enga 

tolla á þennan varning gætu þeir haldið vöruverði á þessum varningi aðeins niðri, þetta 

myndi hinsvegar hafa þau áhrif að Bretar kæmu töluvert laskaðari að samningsborðinu 

við önnur ríki er kemur að fríverslunarsamningum. Undir MFN reglu WTO verður 

Bretland að bjóða öllum aðildaríkjunum sömu tollakjör og gæti því ekki farið þá leið að 

lækka bara tolla á vörur fluttar inn frá ESB. Ef Bretland hinsvegar fær þá leið að setja á 

innflutning tolla þá stæðu þeir betur að vígi þegar kæmi að því að gera 

fríverslunarsamninga við önnur ríki, þetta myndi þó þýða að vöruverð á öllum 

innflutningi frá ESB myndi hækka og eins og áður kom fram kemur rúmlega helmingur 

alls innflutnings til Bretlands frá ESB. Þetta myndi hinn almenni neytandi í Bretlandi 

finna mikið fyrir í formi hærra vöruverðs. Þá yrði verslun í formi þjónustu fyrir miklum 

áhrifum enda eru þau forréttindi sem í  boði eru undir reglum WTO miklu mun 

takmarkaðari en þau sem Bretar njóta í dag. 

 WTO myndi einnig hafa mikil áhrif á Breta á ferðalagi innan ESB svo dæmis sé 

tekið féllu til að mynda síma og netgjöld um 73% milli 2005-2011 og í spilunum hjá ESB 

er að fella þær niður með öllu fyrir júní á næsta ári. Þá njóta ríkisborgarar aðildaríkja ESB 

einnig ákveðinna réttinda sem aðrir gera ekki, til dæmis er kemur að seinkun fluga o.fl. 

Þá myndi Bretland missa allan rétt sinn til að taka þátt í lögreglu- og öryggismálum þó 

tvíhliða samningar gætu veitt þeim einhver þau réttindi aftur eins og áður var komið á. 

Með WTO leiðinni gæti Bretland þó tekið fyrir frjálst flæði fólks og krafið ESB og EFTA 

ríkisborgara um vegabréfsáritun en Bretar yrðu líklega að búa sig undir sömu kvaðir 

þegar þeir ferðast til þessara ríkja (HM, 2016). 

6.8 Yfirlit yfir leiðirnar 

Hér að neðan er yfirlitsmynd yfir leiðirnar fimm, fyrir neðan hana er tafla sem útskýrir 

flokka hennar til hlítar.  
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Mynd 9. Yfirlitsmynd yfir leiðirnar fimm 

a) Samkvæmt undanþáguákvæðum Breta geta þeir beitt svokallaðari 
neyðarbremsu á réttindi nýtilkominna innflytjenda í allt að 4 ár, sú heimild 
gildir til 2023. 

b) Bretland hlýtur afslátt á fjárlögum sínum til ESB. 

c) Nema þar sem ESB hefur skuldbundið sig til að fella niður tolla samkvæmt 
ákvæðum WTO. 

d) Nema þar sem ESB hefur skuldbundið sig til að jafna leikvöllinn samkvæmt 
ákvæðum GATS-kafla (General Agreement on Trade and Services) WTO. 

6.8.1 Skýringar á flokkum yfirlitsmyndarinnar 

Votes on EU law: Að hve miklu leiti ríki hefur réttinn til að kjósa um, eða í sumum 

tilfellum beita neitunarvaldi, löggjafir og stefnumyndanir. 

Tariff-free trade: Fullur forgangsréttur, Þýðir að öll verslun milli ríkjanna sem um ræðir 

og ESB er laus við tolla með öllu. Takmarkaður forgangsréttur, þýðir að ríkin hafa að 

mestu tollfrjáls viðskipti þó sumar vörur, oftast landbúnaðarvörur, beri með sér 

einhverja tolla. 

Customs Union membership and aligned external trade policy: Aðild að ESB 

tollabandalaginu sem felur í sér frjálst flæði varnings milli landanna með að afmá 

þörfina á tollstoppum og aðilar hafa sameiginlega ytri tolla gagnvart þriðju aðilum. 

Access to the level playing field for business: Þátttaka þýðir að:  
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1. Sett er rammareglugerð fyrir viðskiptalífið og passað að öðrum sé ekki gert 
betur undir höfuð en hinum, til dæmis með ríkis styrkjum. 

2. Fjarlægðar eru aðrar viðskiptahindranir sem ekki eru tolleðlis, svo sem 
mismunandi reglur við framleiðslu eða öryggi og þær samræmdar í staðinn.  

3. Opnar ekki eingöngu markaðina fyrir viðskipti með vöru heldur einnig 
þjónustu og tryggir að þegar fyrirtæki eru kominn inn á nýja markaði sé þeim 
ekki mismunað sökum þess. 

Ever closer union: Aðgerðir innan sáttmála ESB vitna til enn frekari samruna 

Evrópuríkjanna, sem hluti að undanþáguákvæðum Breta á þessi klausa ekki við Bretland. 

Justice and Home Affairs (JHA): Eiginleikinn til að taka þátt og/eða skyldan til að taka 

þátt í Evrópsku öryggis- og lögreglu samstarfi svo sem Europol, Evrópska 

handtökuheilmildarbandalaginu og samstarfi er snýr að hælisleitendum svo eitthvað sé 

nefnt. 

Free movement of people: Skylda aðila til að koma eins fram við ríkisborgara annarra 

aðildaríkja og ríkisborgara sína og passa upp á að ekki séu í vegi þeirra hindranir sem 

gera þeim erfiðara fyrir að ferðast, vinna eða búa innan sambandsins. Þetta felur í sér 

skyldu til að veita þeim sömu réttindi að velferðarkefinu en Bretland fekk þó ákveðna 

undanþágu frá þeim skilyrðum.  

Schengen borderfree area: Schengen sambandið eru landamæralaus samtök þar sem 

vegabréfseftirlit og aðrar landamæraaðgerðir hafa verið afmáðar. 

Contribution to EU financing: Þátttaka í verkefnum ESB með beinum fjárstuðningi, 

Bretland fær afslátt af sínum fjárútlátum samkvæmt undanþáguákvæðum. 

Eurozone membership: Evrusvæðið er orðtak notað yfir þau 19 af 28 

Evrópusambandsríkjum sem hafa tekið upp Evruna sem sinn gjaldmiðil. Öll þau lönd, 

nema Bretland og Danmörk, sem ekki þegar hafa tekið upp Evruna eru skyldu til að gera 

svo í framtíðinni. Ekki bara er enginn skylda á Bretlandi til að taka upp Evruna heldur 

náði Cameron því í gegn að Bretlandi skyldi ekki á nokkurn hátt verið mismunað vegna 

þess að það ákvað að halda Sterlingspundinu, ekki að það skipti máli í dag (HM, 2016). 
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7 Lokaorð 

Það er ljóst að Bretar og ESB hafa löngum haldið uppi streitusömu sambandi ef sagan er 

skoðuð og engin önnur þjóð innan ESB sem nýtur sömu undanþága og Bretland. Eftir að 

grein 50 verður virkjuð reyna bresk stjórnvöld eflaust að ná sem bestum samningum 

fyrir sína þjóð, fyrst við Evrópusambandið og svo við alla þá markaði sem þeir missa 

aðgang  að verði slík leið fyrir valinu. Það verður hins vegar að teljast ólíklegt að Bretar 

nái svipuðum fríðindum og þeir njóta núna, enda setur 50. grein pressu á 

samningsviðræður með tæpum tímaramma sínum. Þá eru alþjóðarsamningar venjulega 

tímafrekir, því er ljóst að þegar Bretar eru að semja við ekki aðeins við Evrópuþingið 

heldur allar 27 þjóðir sambandsins geta slíkar viðræður tekið tíma.  

 Bretum bíður því sú sársaukafulla vegferð að finna sitt jafnvægi milli þess að hafa 

aðgang að innri markaðnum og gefa eftir ESB þegar kemur að skyldum og kostnaði. 

Munurinn núna yrði hins vegar að Bretar þyrftu að taka á sig reglur ESB án þess að hafa 

nokkuð um þær að segja, en eins og staðan í dag hefur Bretland, ásamt Þýskalandi og 

Frakklandi, mest um það að segja hvað fer í gegnum gólfið í Evrópuþinginu, eftir 

útgöngu þeirra er það liðin tíð. Þá missar Bretar einnig allan sinn afslátt af fjárútgjöldum 

til ESB ásamt öðrum undanþágum. 

 Ef Bretar myndu fara þá leið að sækjast eftir fríverslunarsamningi þá eru ekki 

einu sinni framsæknustu samningar með tærnar þar sem sambandsaðild Breta er með 

hælana þegar kemur að aðgengi að innri markaðnum. Slíkur samningur hefði í för með 

sér stórfelldar takmarkanir á verslun með þjónustu en slíkt væri Bretum dýrkeypt enda 

stendur slík verslun undir 80% af efnahagi Bretlands.  

 Ef ekki tekst að komast að samkomulagi áður en tímarammi 50. greinar rennur 

út án þess að fresturinn sé framlengdur myndu samskipti ríkjanna falla sjálfkrafa undir 

reglur WTO, og víst að slíkt myndi hafa gríðarlega áhrif á Bretland og því gífurlega 

mikilvægt fyrir Bretland að halda rétt á spilunum, höfundur veltir því fyrir sér hvort ekki 

hefði verið betra fyrir breskan almúga að hlusta betur á Remain-sinna fyrir kosningar.  
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