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Útdráttur 
Á undanförnum áratugum hefur orðið töluverð aukning á viðskiptum milli ríkja vegna þeirra 
þróunar sem hefur orðið vegna alþjóðavæðingar. Alþjóðavæðing hefur auðveldað 
milliríkjaviðskipti til muna þar sem dregið hefur úr aðgangshindrunum ríkja og bættar 
samgöngur auðvelda flutning á vörum og þjónustu milli landa. Með alþjóðaviðskiptum urðu til 
ýmsar stofnanir og samtök sem hafa það markmið að stuðla að bættum milliríkjaviðskiptum, 
einkum með lægri tollum og færri aðgangshindrunum. Í nútímasamfélagi spila alþjóðaviðskipti 
mikilvægt hlutverk fyrir hagsmuni þjóða meðal annars vegna þess hversu háðar þjóðir eru 
viðskiptum við hvor aðra. Fríverslunarsamningur er samningur sem þjóðir gera sín á milli með 
því markmiði að auðvelda vöru- og þjónustuviðskipti ásamt því að draga úr kostnaði sem 
myndast vegna milliríkjaviðskipta. Þeir gera þjóðum einnig kleift að stunda óhindruð 
milliríkjaviðskipti og auðvelda þeim aðgang að erlendum mörkuðum. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna áhrif fríverslunarsamninga á íslenskt efnahagslíf. 
Við framkvæmd rannsóknarinnar var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð í formi hálfopinna 
djúpviðtala. Tekin voru viðtöl við fjóra stjórnendur íslenskra stofnana og fyrirtækja, þar sem 
leitast var við að fá innsýn á viðfangsefni rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 
að fríverslunarsamningar hafa gríðarlegt gildi fyrir efnahagskerfi íslensku þjóðarinnar og 
gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að aukinni velferð þjóðarinnar. Aðild að 
fríverslunarsamningum eykur umfang markaðarins og veitir íslenskum fyrirtækjum aukin 
tækifæri á erlendum mörkuðum.  

Lykilorð: Alþjóðaviðskipti, alþjóðavæðing, EES, EFTA, fríverslun, 
fríverslunarsamningar, Ísland, viðskiptahindranir, viðskiptastríð, tollabandalag, innflutningur, 
útflutningur. 
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1. Inngangur  
Viðskiptaumhverfi heimsins hefur tekið gífurlegum breytingum á undanförnum áratugum 
vegna tilkomu alþjóðavæðingar og aukinnar viðskipta milli landamæra. Með alþjóðavæðingu 
er auðveldara fyrir þjóðir að stunda viðskipti sín á milli þar sem hún dregur úr 
viðskiptahindrunum, eykur fjármagnsflæði, auðveldar samskipti og flutning á vörum og 
þjónustu milli þjóða (Hill, 2011). Bandaríski hagfræðingurinn Friedman (2005) gerir grein fyrir 
því í bók sinni The World is Flat að með tilkomu alþjóðavæðingar sé landamærum ríkja að 
hjaðna og markaður heims sé að sameinast í eitt heimsþorp (Friedman, 2005).  
Ísland er fámennt land og býr við þann vanda að vera í mikilli fjarlægð frá helstu mörkuðum 
heims. Að því leyti er Ísland háð flutningi á vörum og þjónustu með loft- og sjósamgöngum 
sem er tilkomið vegna alþjóðavæðingar. Viðskipti milli þjóða varð að miklu leyti til vegna 
skorts á auðlindum og þekkingu landa til þess að framleiða ákveðna vöru eða þjónustu. Til að 
mynda er Ísland háð innflutningi og útflutningi þar sem það leiðir til aukinnar velferðar íslensku 
þjóðarinnar (Utanríkisráðuneytið, e.d.-b).  

Ísland gerðist aðili að hinu almenna samkomulagi um tolla og viðskipti (e. General 
Agreements on tariffs and trades, GATT) árið 1968, Fríverslunarsamtökum Evrópu (e. 
European Free Trade Association, EFTA) árið 1970 og Evrópska Efnahagssvæðinu (e. 
European Economic Area, EEA) EES árið 1993 (Stjórnarráð Íslands, e.d -d). Ofangreindir 
samningar spila lykilhlutverk þegar kemur að fríverslun Íslands. Flestir fríverslunarsamningar 
sem Ísland er aðili að eru stofnaðir á grundvelli fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA). 
Fríverslunarsamningur er samningur milli ríkja sem stjórnvöld stofna til með því markmiði að 
draga úr viðskiptahindrunum og auka frjálst flæði verslunar. Fríverslunarsamningar Íslands 
hafa það hlutverk að auka aðgengi íslenskra fyrirtækja á erlendum mörkuðum til að tryggja 
aukna samkeppnisstöðu þeirra til lengri tíma (Utanríkisráðuneytið, e.d-a). 
Fríverslunarsamningar Íslands eru rúmlega 60 talsins og skiptast upp í annarsvegar tvíhliða 
samninga og hinsvegar marghliða samninga (Utanríkisráðuneytið, e.d-a). Tvíhliðasamningar 
sem Ísland er aðili að er til að mynda, samningur milli Íslands og Færeyja sem var stofnaður 
árið 2005 og samningur Íslands og Kína sem tók gildi árið 2014 (Stjórnarráð Íslands, e.d -a ). 
Marghliða samningar Íslands eru meðal annars samningar sem hafa verið gerðir í gegnum 
EFTA samtökin og EES samningurinn, sem er jafnframt sá mikilvægasti fyrir íslenskt 
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efnahagslíf. Aðild þjóðarinnar að fríverslunarsamningum hefur leitt til þess að umfang íslenska 
markaðarins hefur stækkað.  

Mikil umræða hefur skapast í samfélaginu meðal annars vegna aðgerða Bretlands um 
útgöngu úr Evrópusambandinu og viðskiptastríðs milli Bandaríkjanna og Kína og hafa þær 
aðgerðir leitt til umfjöllunar á fríverslun í heiminum.  

Að þeim sökum var ákvörðun rannsakenda að rannsóknarspurning ritgerðarinnar yrði 
hvaða áhrif hafa fríverslunarsamningar haft á íslenskt efnahagslíf ?  
Til að svara rannsóknarspurningunni verða helstu fríverslunarsamningar sem Ísland er aðili að 
kannaðir, til að mynda samningurinn um Evrópska Efnahagssvæðið (EES), samningur milli 
Íslands og Færeyja, samningur Íslands og Kína ásamt því að gera grein fyrir helstu ákvæðum 
innan fríverslunarsamninga EFTA ríkjanna.  
 Ritgerðin skiptist í ellefu megin kafla auk inngangs sem er fyrsti kaflinn. Í öðrum kafla 
er fjallað um hugtakið alþjóðavæðing á heimsmælikvarða og gerð grein fyrir helstu 
sjónarmiðum alþjóðavæðingar. Í þriðja kafla er farið yfir skilgreiningu alþjóðaviðskipta og gerð 
grein fyrir helstu kostum og ókostum alþjóðaviðskipta. Í fjórða kafla er farið yfir helstu 
kenningar heimsviðskipta, til að mynda kenningar fræðimanna á borð við Adam Smith, David 
Ricardo, Michael Porter, Heckscher og Ohlin. Þessar kenningar leitast við að svara 
spurningunum hvers vegna stunda þjóðir viðskipti við hvor aðra? Hvaða framleiðsla skilar 
þjóðinni mestu skilvirkni? Hvers vegna hagnast sumar þjóðir á alþjóðaviðskiptum en aðrar 
ekki? Í fimmta kafla er fjallað um hlutverk stjórnvalda þegar kemur að alþjóðaviðskiptum. Þar 
er farið nánar í verndarstefnu stjórnvalda sem er sett til þess að efla innlenda framleiðslu og 
útskýrt mikilvægi frjálsar verslunar fyrir efnahagskerfi þjóða. Einnig verður gerð grein fyrir 
helstu viðskiptahindrunum sem stjórnvöld setja, til að mynda viðskiptaþvinganir, tollar og 
kvótar. Í sjötta kafla er farið yfir gjaldeyrismarkaðinn og gengi íslensku krónunnar undanfarin 
10 ár. Þar verður líka fjallað um þróun íslensku krónunnar til ársins 2020. Í sjöunda kafla er 
litið nánar á helstu alþjóðlegu stofnanirnar sem Ísland er aðili að og gerð grein fyrir starfsemi 
þeirra og tengslum við Ísland. Í áttunda kafla verður fjallað um fríverslunarsamninga Íslands. 
Byrjað verður á því að fjalla almennt um hvað fríverslunarsamningar eru, svo verður farið nánar 
í þá tvíhliðasamninga sem Íslands á aðild að og gerður samanburður á tvíhliðasamningum og 
marghliða samningum. Níundi kafli fjallar um stærstu viðskiptaþjóðir Íslands. Árið 2016 voru 
helstu viðskiptaþjóðir Íslands, Bandaríkin, Bretland og Holland og verður því fjallað nánar um 
viðskipti þeirra við Ísland. Þar sem Bandaríkin er stærsta viðskiptaþjóð Íslands er leitast við 
svara á því hvers vegna það hafi aldrei verið gerður fríverslunarsamningur milli þessara ríkja. 
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Einnig verður fjallað nánar um útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og hvaða áhrif það 
gæti haft á íslenskt efnahagskerfi. Tíundi kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem 
skilgreint verður tilgangur rannsóknar, rannsóknaraðferð, þátttakendur, gagnaöflun og greining 
gagna. Að lokum verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar, þar sem svör 
viðmælenda sem talað var við vegna framkvæmdar rannsóknarinnar verða greind og dregið 
saman það mikilvægasta úr viðtölunum sem voru tekin við viðmælendur rannsóknarinnar.   
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2. Alþjóðavæðing  
Alþjóðavæðing (e. Globalization) er víðtækt hugtak sem er gjarnan notað til þess að lýsa 
efnahagsástandi heimsins og útskýrir þá auknu samtvinnun sem hefur myndast í heiminum á 
seinustu áratugum, t.d með auknum samskiptum, frjálsu flæði verslunar, þjónustu og fjármagns 
meðal landa (Stjórnarráð Íslands, 2002). Alþjóðavæðingu má einnig lýsa sem aukningu á 
félagslegri, pólitískri og efnahagslegri starfsemi yfir landamæri, þar sem atburður á einu 
landsvæði getur haft þýðingverð áhrif á einstakling eða samfélög í fjarlægum landsvæðum 
(Held, McGrew, Goldblatt og Perraton,1999). Með tilkomu alþjóðavæðingar hafa 
milliríkjaviðskipti auðveldast til muna. Færri viðskiptahindranir, aukið fjármagnsflæði milli 
ríkja, bættar samgöngur og fjarskipti auðveldar þjóðum að eiga í samskiptum sín á milli (Hill, 
2011). Upphaf alþjóðavæðingar heimsins er fremur óljóst og byggja hugmyndir þess á 
mismunandi skoðunum fræðimanna. Sumir fræðimenn líkt og Friedman (2005) telja að 
alþjóðavæðingu megi rekja allt til ársins 1492 þegar landkönnuðurinn Kristófer Kólumbus 
opnaði fyrir viðskipti milli hins gamla og nýja heims. Í kjölfar þess hófust alþjóðaviðskipti milli 
landa og um allan heim spruttu upp stofnarnir og samtök sem voru með það markmið að 
auðvelda milliríkjaviðskipti á vörum og þjónustu (Bishop, Reinke og Adams, 2011).  

2.2 Sjónarmið alþjóðavæðingar  

Sjónarmið sem beinast að alþjóðavæðingu má skipta í þrjár fylkingar: hnattvæðingarmenn (e. 
hyperglobalists), efasemdarmenn (e. global sceptics) og hófsemdarmenn (e. 
transformationlists) (Bishop, Reinke og Adams, 2011; Held, McGrew, Goldblatt og Perraton, 
1999). Þrátt fyrir mismunandi sjónarmið eiga þeir það sameiginlegt að trúa því að 
alþjóðavæðing sé tilkomin vegna efnahagslegra hvata (Rennen, Martens og Pim 2003). 
Hnattvæðingarmenn telja að alþjóðavæðing sé nýtt skeið mannkynssögurnar þar sem hin 
hefðbundnu þjóðhagkerfi séu orðin úrelt gagnvart viðskiptum á milli ríkja og séu einungis 
efnahagslegt fyrirbæri (Held, o.fl., 1999). Þeir benda einnig á að alþjóðavæðing eyðir 
landamærum þjóðríkja þar sem efnahags- og stjórnmálakerfi heims munu sameinast í eitt kerfi 
(Myint, 2011). Ríkisvald hvers þjóðríkis verður óþarft þar sem stjórnun færist til 
alþjóðastofnanna, fjölþjóðafyrirtækja og samtaka ( Held, o.fl., 1999). Sjónarmið 
hnattvæðingarmanna skiptast í tvennt það er að segja markaðshyggjumenn (e. neo-liberals) og 
sósíalista. Markaðshyggjumenn fagna þróun alþjóðavæðingar og telja að sameiginlegur 
markaður og rýrnun ríkisafskipta hafi góð áhrif á efnahagskerfi heimsins. Sósíalistar líta hins 
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vegar á þróunina sem vaxandi mátt auðvaldsins (Held, o.fl., 1999). Efasemdarmenn berjast á 
móti skoðunum hnattvæðingarmanna og telja að alþjóðavæðing sé goðsögn. Þeir telja að 
alþjóðavæðing sé ekki nýtt fyrirbæri þar sem sagan bendir til að það hafa verið önnur tímabil 
þar sem milliríkjaviðskipti hafa verið í meiri blóma (Erfani og Whitmire, 2008). Samkvæmt 
þeim er alþjóðavæðing einungis samþætting á efnahagskerfum þjóðríkja sem hófst í upphafi 
19. aldar. Einnig telja þeir að ríkisvaldið sé mikilvægur þáttur til þess að halda efnahagslegum 
stöðugleika hjá þjóðríkjum (Myint, 2011). Hófsemdarmenn telja að alþjóðavæðing hafi þróast 
á sjálfum sér í gegnum árin. Þeir benda á að alþjóðavæðing sé tilkomin vegna efnahagslegra, 
pólítískra og félagslegra þátta (Myint, 2011). Sjónarmið hófsemdarmanna gefa til kynna að þær 
breytingar sem hafa verið á efnahagslegum, pólítískum og félagslegum þáttum ríkja séu að 
endurhanna nútíma samfélög (Held, o.fl., 1999).  

2.3 Hugtakið Heimsþorp 

Hugtakið heimsþorp (e. global village) er notað til að lýsa þeirri þróun sem hefur orðið í 
heiminum sem hefur leitt til þess að heimurinn er farinn að mynda eitt markaðsþorp með notkun 
stafrænna miðla. Heimsþorp er einnig notað til að útskýra sambandið sem myndast hefur milli 
ríkja heimsins vegna samskipta og alþjóðaviðskipta í nútíma samfélagi (Dictionary, n.d.). 
Alþjóðavæðing hefur leitt til þess að heimurinn er í auknum mæli að verða að einu stóru 
heimsþorpi, þar sem fólk hvaðan af úr heiminum myndar tengsl í gegnum starfræna miðla 
(Rennen og Martens, 2003). Í bók sinni The World is Flat bendir Friedman (2005) á að með 
tilkomu alþjóðavæðingar hefur heimurinn smám saman dregist saman og myndað eina heild 
líkt og hugtakið heimsþorp gefur til kynna. Einnig telur hann að alþjóðavæðing megi skipta 
niður í þrjú tímabil: alþjóðavæðing 1.0, alþjóðavæðing 2.0 og alþjóðavæðing 3.0. 
Alþjóðavæðing 1.0 spannar tímabilið frá árinu 1492 til ársins 1800. Á þessu tímabili var mikil 
þróun landa í hnattvæðingu og yfirráð ríkja voru að stækka. Alþjóðavæðing 2.0 er tímabilið frá 
árinu 1800 til ársins 2000 og er tímabil alþjóðlegar samþættingar og aukinnar útbreiðslu 
fyrirtækja á heimsvísu. Alþjóðavæðing 3.0 er á sviði upplýsingatækni, hefur mikil áhrif á 
efnahagskerfi heimsins í nútíma samfélagi og er talin hafa meiri áhrif heldur en viðskipti á 
vörum og þjónustu milli þjóða (Tyson og Lund, 2017). Áður fyrr var alþjóðavæðing yfirleitt 
mæld út frá innflutningi, útflutningi og fjárfestingu milli þjóða en nú er alþjóðavæðing á sviði 
upplýsingartækni ekki síðri mælieining. Gríðarlega mikið magn upplýsinga eru sendar á milli 
fólks t.d með tölvupósti, samfélagsmiðlum og myndböndum. Stafrænir miðlar tengja heiminn 
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saman og eiga fyrirtæki auðveldara með að hafa samskipti við fólk frá öðrum heimshornum 
(Bughin, Lund, Manyika, Susan og James 2016). Upplýsingatækni hefur áhrif á 
alþjóðavæðingu á þann hátt að hún dregur úr aðgangshindrunum, eykur samkeppni og breytir 
reglum fyrirtækja (Tyson og Lund, 2017).  
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3. Alþjóðaviðskipti 
Hugtakið alþjóðaviðskipti á við um viðskipti milli einstaklinga, fyrirtækja og stofnanna milli 
landamæra (Czinkota, Ronkainen, Moffett, Marinova og Marinov, 2009). Milliríkjaviðskipti 
fela í sér flutning á auðlindum á milli þjóða svo sem hráefni, fjármagn, mannauð, vörum og 
þjónustu (Hill, 2011). Alþjóðaviðskipti eru drifkraftur efnahagskerfi heimsins þar sem flestar 
þjóðir eru háðar viðskiptum við aðrar þjóðir (Czinkota o.fl., 2009). Gjarnan má skipta 
málefnum alþjóðaviðskipta í þrjár meginstoðir, það er að segja, innflutningur, útflutningur og 
beina erlenda fjárfestingu. (Czinkota o.fl., 2009). Innflutningur þjóða á við um kaup á vörum 
og þjónustu frá öðru ríki. Útflutningur þjóða á við um sölu á vörum og þjónustu til annarra ríkja. 
Bein erlend fjárfesting er þegar fyrirtæki fjárfesta í eignum erlendis (Arnór Sighvatsson, 1996). 
Innflutningur og útflutningur þjóða er mikilvægur þáttur af þróun samfélagsins og 
efnahagskerfi þess þar sem þessir þættir auka velferð þeirra (Dollar og Kraay, 2004). 
Alþjóðaviðskipti eru tilkomin vegna skorts á auðlindum og þekkingu þjóða til að framleiða 
vörur eða þjónustu. Til að mynda er Ísland háð innflutningi og útflutningi við aðrar þjóðir. Þar 
sem Ísland skortir auðlindir til framleiðslu á vörum á borð við raftæki og ýmsar matvörur. 
Íslenska þjóðin reiðir sig á viðskipti við aðrar þjóðir sem framleiða þessar vörur. 
Sjávarútvegurinn er ein af mikilvægustu auðlindum íslenskt efnahagslífs og byggir 
efnahagskerfi þjóðarinnar á miklu leyti af útflutningi íslenskra sjávarútvegsafurða 
(Sjávarklasinn, 2012).  

3.2 Kostir alþjóðaviðskipta 

Alþjóðaviðskipti opna hug þjóða og hvetja til þess að þjóðir hugsi á alþjóðavísu (Griffin og 
Pustay, 1999). Helsti kostur alþjóðaviðskipta er aukin hagvöxtur meðal efnahagskerfa þjóða og 
heimsins í heild. Með alþjóðaviðskiptum eykst aðgengi að tækni og þekkingu, nýsköpun og 
flæði fjármagns. Einnig verður nýting á auðlindum þjóða skilvirkari, markaðurinn stækkar og 
vöru og þjónustu úrval eykst. Alþjóðaviðskipti opna markaði þjóða sem leiðir til aukinnar 
velferðar í þjóðfélaginu í heild (Timbur, 2010). Milliríkjaviðskipti leiða til þess að neytendur 
fá aukin aðgang að vörum og þjónustu þar sem ákveðnar þjóðir hafa hvorki auðlindir né 
þekkingu til að framleiða ákveðnar vörur. Til að mynda er Ísland háð viðskiptum við aðrar 
þjóðir þegar kemur að innflutningi á ávöxtum þar sem Ísland hefur litla getu til að framleiða 
ávexti (Hill, 2011). Alþjóðaviðskipti auka einnig samkeppni á markaðnum sem skilar sér í lægra 
vöruverði til neytenda (Timbur, 2010). Fyrir lítið efnahagskerfi eins og Ísland eru 
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alþjóðaviðskipti lífsnauðsynleg fyrir þjóðfélagið. Íslenskur markaður er fremur smár 
samanborið við markaði erlendis þar sem íbúafjöldi Íslands er aðeins um 340.000. Með 
alþjóðaviðskiptum eykst flæði fjármagns til þjóðarinnar og útflutningstekjur Íslands er 
mikilvægur partur af efnahagskerfi þjóðarinnar (Utanríkisráðuneytið, e.d. -b). Alþjóðaviðskipti 
auka framleiðni í heiminum þar sem þjóðir sérhæfa sig í framleiðslu á þeim vörum sem skila 
þeim sem mestu skilvirkni. Það leiðir til aukinna lífskjara á heimsvísu (Griffin og Pustay, 1999).  

3.3 Ókostir alþjóðaviðskipta 

Helstu ókostir alþjóðaviðskipta beinast að neikvæðum áhrifum mengunar, samdrætti á 
vinnumarkaðinum, aukinni samkeppni og misnotkun á ódýru vinnuafli í þróunarlöndum. Með 
alþjóðaviðskiptum eykst notkun samgöngutækja svo sem bíla, skipa og flugvéla sem er notað 
til við flutning á vörum og þjónustu milli þjóða. Aukin flutningur á milli þjóða leiðir til aukinnar 
mengunar í heiminum sem hefur neikvæð áhrif á íbúa jarðarinnar (Timbur, 2010). Með tilkomu 
alþjóðaviðskipta leitast fyrirtæki oft við að færa framleiðslu sína til þjóða þar sem 
framleiðslukostnaður er lægri. Með því skapast auknir atvinnumöguleikar hjá þeirri þjóð sem 
starfsemin færist til en hinsvegar dregst úr atvinnumöguleikum hjá þeirri þjóð þar sem 
starfsemin var upprunalega. Til að mynda ef bandarískt fyrirtæki hyggst að færa starfsemi sína 
til Kína þar sem framleiðslukostnaður er lægri, aukast atvinnumöguleikar fyrir fólk í Kína en 
dregst saman í Bandaríkjunum. Þar sem markaðurinn opnast með alþjóðaviðskiptum, eykst 
samkeppni á fyrirtækjamarkaði sem veldur því að framleiðendur neyðast til að selja vörur sínar 
á lægra vöruverði sem skilar sér í minni hagnaði til fyrirtækja sem verða undir í samkeppni. 
Með alþjóðaviðskiptum eykst geta fyrirtækja til framleiða vörur sínar og þjónustu á erlendum 
mörkuðum sem bjóða upp á ódýrara vinnuafl. Margir hafa gagnrýnt þessa aðferð fyrirtækja til 
að auka hagnað sinn og gæti þetta talist sem brot á mannréttindum fólks þar sem laun 
starfsmanna í framleiðslulöndum eru of lág (Timbur, 2010).  
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4. Kenningar á heimsviðskiptum 
 Fræðimenn hafa sett fram ýmsar kenningar um heimsviðskipti í gegnum tíðina til þess að svara 
spurningum eins og afhverju stunda þjóðir viðskipti við hvor aðra? og afhverju hagnast sumar 
þjóðir af alþjóðaviðskiptum en aðrar ekki? (Hill, 2011). Kenningar um heimsviðskipti hafa 
verið notaðar til móta efnahagsstefnu margra ríkja, ásamt því að vera meginþáttur í myndun 
margra stofnanna og samninga svo sem Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar og 
Evrópusambandsins (Hill, 2012). Hér verður fjallað um fimm helstu kenningar heimsviðskipta.  

4.1 Kaupauðgistefna (e. Mercantilism) 

Kaupauðgisstefna (e. mercantilism) er kenning sem spratt upp í Englandi á miðri 16. öld. 
Kenningin fólst í því að hvetja til útflutnings þjóða en vinna gegn innflutningi. Til að draga úr 
innflutningi voru ýmist settir á tollar eða höft (Gylfi Magnússon, 2005). Á þessum tíma var gull 
og silfur og aðrir eðalmálmar mælieining efnahagslegrar hagsældar þjóðríkja og var einnig 
helsti gjaldmiðill sem notaður var í viðskiptum (Hill, 2011). Þjóðir sem stunduðu útflutning 
umfram innflutning auðguðust af gulli og silfri og náðu þannig að safna upp gull- og silfurforða 
sem var jafnframt tákn um auð og völd þjóðríkja. Einnig var talið að þjóðir sem stunduðu meiri 
útflutning heldur en innflutning væru með hagstæðan vöruviðskiptajöfnuð (Hill, 2011).  

4.2 Kenning um algjöra yfirburði (e. Theory of absolute Advantage) 

 Adam Smith þekktur sem faðir hagfræðinnar gaf út bókina Auðlegð þjóðanna (e. The Wealth 
of the nations) árið 1776. Auðlegð þjóðanna fjallar meðal annars um viðfangsefni á borð við 
verkaskiptingu, uppruna peninga, fjármagn, mannauð, samfélagslega þróun, mikilvægi 
stofnanna fyrir samfélagið, kaupauðgisstefnuna og ríkisvaldið (Þorbergur Þórsson, 2011). Í bók 
sinni útskýrir Adam Smith hvernig markaðir og framleiðsla á vörum og þjónustu virkar í 
samfélögum og neitar þar hugmyndum kaupaugðismanna og telur að þjóðir hafi mismundandi 
hæfni til þess að framleiða vörur á skilvirkan hátt. Adam Smith setti fram kenninguna um 
algjöra yfirburði og var sá fyrsti til að sína fram á mikilvægi þess fyrir þjóðfélag að stunda 
óhindruð milliríkjaviðskipti. Kenningin um algjöra yfirburði felur í sér að þjóð sem getur 
framleitt vöru á skilvirkari hátt en aðrar þjóðir hefur algjöra yfirburði við framleiðslu vörunnar. 
Með skilvirkari hætti er átt við að framleiðslukostnaður sé lægri en hjá öðrum framleiðendum. 
Fyrirtæki sem framleiða vörur á skilvirkari hátt hafa samkeppnisforskot á markaði sökum hærri 
framleiðni. (Hill, 2011). Smith hélt því fram að innflutningur og útflutningur þjóðarinnar ætti 
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að ákvarðast af hinni ósýnilegu hendi markaðarins fremur en ákvörðun stjórnvalda (Hill, 2011). 
Hin “ósýnilega hönd” er kenning Adam Smith sem felur í sér að einstaklingar leitast eftir því 
að hámarka eigin hagnað sem tryggir að niðurstaðan verði sú besta mögulega fyrir samfélagið 
í heild (Smith, 2007). Í bókinni Auðlegð þjóðanna útskýrir Adam Smith að það er ekki vegna 
velvildar slátrarans, bruggarans og bakarans sem þeir veita þegnum þjóðfélagsins mat á borðið 
heldur vegna þeirra eigin hagsmuna (Smith, 2007). Samkvæmt kenningu Smith um algjöra 
yfirburði telur hann að þjóðir eigi að stunda útflutning á þeim vörum sem þjóðin hefur algjöra 
yfirburði í framleiðslu og stunda innflutning á þeim vörum sem hafa ekki algjöra yfirburði í 
framleiðslu. Einnig segir kenningin að alþjóðaviðskipti auki velferð efnahagskerfa þjóða (Hill, 
2011).  

4.3 Kenning um hlutfallslega yfirburði (e. Theory of Comparative 
Advantage) 

Breski hagfræðingurinn David Ricardo skrifaði bókina On the Principles of Political Economy 
and Taxation sem hann gaf út árið 1819. Í bókinni fór hann einu skrefi lengra á kenningu Adam 
Smith um algjöra yfirburði og þrengdi sjónarmiðið. Ricardo setti fram kenninguna um 
hlutfallslega yfirburði (Hill, 2011). Hlutfallslegir yfirburðir er hæfni þjóða til að framleiða vörur 
með lægri fórnarkostnaði en aðrar þjóðir (Þorbergur Þórsson, 2011). Þar sem skortur er á 
auðlindum og framleiðsluþáttum meðal þjóða er hagkvæmast fyrir þjóðir að framleiða vörur og 
þjónustu sem nýtir best þær auðlindir og framleiðsluþætti sem þjóðin hefur nóg af. Í bók sinni 
rannsakaði Ricardo hver áhrifin yrðu ef þjóðríki væri með algjöra yfirburði í framleiðslu á öllum 
vörum. Með kenningu sinni er Adam Smith að gefa til kynna að þjóð sem hefur algjöra yfirburði 
í framleiðslu á öllum vörum hefur enga þörf á viðskiptum við aðrar þjóðir þar sem hún 
framleiðir allar vörur og þjónustu við lægri framleiðslukostnað (Czinkota o.fl., 2009). 
Hinsvegar byggir kenning Ricardo á þeim forsendum að þjóð geti hagnast á því að stunda 
viðskipti við aðrar þjóðir þó hún hafi algjöra yfirburði í framleiðslu á öllum vörum og þjónustu. 
Til að mynda ef við ímyndum okkur þjóð A og þjóð B. Þar sem þjóð A er með hlutfallslega 
yfirburði í framleiðslu á bæði bílum og flugvélum en þjóð B er einungis með hlutfallslega 
yfirburði í framleiðslu á bílum þá er hagstæðast fyrir þjóð A að einbeita sér einungis á 
framleiðslu á flugvélum, flytja út flugvélar og flytja inn bíla. Þjóð B mun einbeita sér á 
framleiðslu á bílum, flytja út bíla og flytja inn flugvélar. Með þessu verður heildar 
framleiðslugeta þjóðanna beggja meiri þar sem þjóð A nýtir alla sína framleiðsluþætti við 



11 
 

 

framleiðslu á einni vöru. Kenning Ricardo sýnir fram á það hvernig þjóð getur aukið velferð 
sína með því að framleiða vörur sem hafa lægri fórnarkostnað í framleiðslu heldur en aðrar 
þjóðir sem hún stundar viðskipti við. Kenningin um hlutfallslega yfirburði gefur einnig til kynna 
að ótakmörkuð viðskipti milli ríkja hafi jákvæð áhrif á heildar framleiðslugetu heimsins (Hill, 
2011).  

4.4 Kenning Heckscher-Ohlin  

Sænsku hagfræðingarnir Eli Heckscher og Bertil Ohlin settu fram Heckscher-Ohlin kenninguna 
og hún byggir á kenningu Ricardo um hlutfallslega yfirburði. Kenningin einblínir á ábata 
alþjóðaviðskipta og hvernig hagkvæmast sé fyrir þjóðir að stunda viðskipti sín á milli. Þeir telja 
að þjóðir séu mismunandi ríkar af auðlindum svo sem landi, mannauð og fjármagni. Samkvæmt 
kenningunni ákvarðast viðskipti á milli ríkja út frá auðlindum landa fremur en út frá framleiðni 
þess. Við framleiðslu á mismunandi vörum þarf ólíka samsetningu framleiðsluþátta og magn 
vinnuafls (Hill, 2011). Líkt og kenningin um hlutfallslega yfirburði gefur Heckscher-Ohlin 
kenningin til kynna að þar sem þjóðir standa frammi fyrir skorti á auðlindum og vinnuafli sé 
þeim best borgið að framleiða og flytja út þær vörur sem byggja á þeim framleiðsluþáttum sem 
landið hefur hvað mest af (Ásgeir Jónsson, Gísli Hauksson, Jón Gunnar Jónsson og Lýður Þór 
Þorgeirsson, 2013). Sumar þjóðir líkt og Kína hafa mikið magn af ófaglærðu og ódýru vinnuafli 
og er því skilvirkast fyrir Kína að framleiða vörur sem eru vinnuaflsfrekar svo sem fatnað, 
skóbúnað og vefnaðarvörur. Hinsvegar eru aðrar þjóðir líkt og Bandaríkin sem eru með töluvert 
minna magn vinnuafls en hafa mikið ræktarland og er því skilvirkast fyrir Bandaríkin að 
framleiða vörur sem þurfa slíkt svo sem hveiti, maís og baunir. Ef við skoðum Ísland með tilliti 
til Heckscher-Ohlin kenningarinnar þá sjáum við að Ísland er auðugt af náttúruauðlindum svo 
sem jarðhita, vatnsorku, fiskmiðum umhverfis landið og náttúru. Þar sem Ísland hefur lítið 
magn vinnuafls samanborið við náttúruauðlindir þess er skilvirkast fyrir Ísland að framleiða 
vörur sem byggja á auðlindum þjóðarinnar svo sem raforku, sjávarútveg og landbúnað. 

4.5 Demantsgreining Porters (e. Porters Diamond) 

Michael Porter er leiðandi og einn sá fremsti í heiminum þegar kemur að kenningum um 
samkeppnishæfni og efnahagsþróun þjóða. Hann hefur starfað sem hagfræðingur, höfundur, 
ráðgjafi, rannsóknarmaður, ræðumaður og kennari við Harvard háskólann í Bandaríkjunum. 
Porter hefur gefið út nokkrar hagfræðikenningar sem snúa að fyrirtækjum, hagkerfum og 
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samfélögum (Harvard Business School, e.d). Meðal verka hans er kenningin Demantsgreining 
Porters (e. Porter´s Diamond) sem hann setti fram í kjölfar rannsóknar sinnar á 
alþjóðaviðskiptum. Með þeirri kenningu sóttist hann eftir því að svara spurningunni afhverju 
sumar þjóðir hagnast á alþjóðaviðskiptum en aðrar ekki. Porter taldi að þær kenningar sem væru 
nú þegar til um alþjóðaviðskipti skilgreindu einungis lítinn hluta af alþjóðaviðskiptum. Hann 
rannsakaði ásamt teymi sínu alls 100 fyrirtæki í 10 löndum og kynnti niðurstöður 
rannsóknarinnar árið 1990. Með kenningunni vildi Porter einnig svara spurningunni af hverju 
sumar þjóðir hagnast meira en aðrar þjóðir á ákveðnum iðnaði. Til að mynda er hægt að spyrja 
sig afhverju hagnaðist Japan svona vel á bílaiðnaðinum (Hill, 2011). Demantsgreining Porters 
er þekktasta og aðgengilegasta aðferðin sem greinir samkeppnishæfni svæða og þjóða. Porter 
telur að samkeppnishæfni fyrirtækja sé háð getu iðnaðarins til þess að stunda nýsköpun og 
endurnýjun (Czinkota o.fl., 2009). Demantsgreining Porters greinir samkeppnishæfni landa út 
frá fjórum þáttum sem eiga að móta samkeppnisumhverfið og auka samkeppnishæfni fyrirtækja 
(Hill, 2011). Þessir fjórir þættir eru framleiðsluþættir, eftirspurnarástæður, stoðþættir, tengdar 
atvinnugreinar, stefna og skipulag fyrirtækja ásamt samkeppni á heimamarkaði. 

 
Mynd 1. Demantsgreining Porters 
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Samkvæmt Michael Porter mun fyrirtæki sem einblínir á þá hlið demantsins sem 
fyrirtækið hefur yfirburði í verða framúrskarandi og skapa samkeppnishæfni á markaðnum. 
Einnig telur hann að hver hlið demantsins hafi áhrif á aðra hlið. Til að mynda mun fyrirtæki 
ekki hafa algjöra yfirburði í eftirspurnaraðstæðum nema að það athugi einnig með ástand 
samkeppnisaðila (Czinkota o.fl., 2009).  
4.5.1 Framleiðsluþættir (e. Factor endowments):  

Framleiðsluþættir eiga við um þá þætti sem eru notaðir við framleiðslu á vöru eða þjónustu. 
Sérþekking, hæfni vinnuafls og almenna inniviði samfélagsins eru dæmi um framleiðsluþætti 
þjóða (Czinkota o.fl., 2009). Auðlindir, fjármagn og regluverk stjórnvalda hafa áhrif á 
framleiðsluþætti fyrirtækja og nauðsynlegt er fyrir fyrirtæki að hafa skilvirka framleiðsluþætti 
til þess að auka framleiðni, gæði og sérþekkingu á ákveðnu sviði. Sérhæfing á 
framleiðsluþáttum er mikilvægur þáttur fyrir samkeppnishæfni og nýsköpun fyrirtækja (Porter, 
1999). Porter telur að það sé mikilvægt fyrir lönd að geta skapað, uppfært og dreift sínum 
framleiðsluþáttum (Czinkota o.fl., 2009).  
4.5.2 Eftirspurnar ástæður (e. Demand conditions):  

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að meta eðli eftirspurnar á innlendum markaði (Czinkota o.fl., 
2009). Til að auka samkeppnishæfni þeirra á alþjóðlegum markaði. Þegar eftirspurn hjá 
neytendum á innlendum markaði er mikil þá eykur sú eftirspurn vilja fyrirtækja til þess að bæta 
sig í rekstri og auka framleiðslu sína svo að þau geti uppfyllt kröfur neytenda. Með aukinni 
eftirspurn þurfa fyrirtæki að betrumbæta framleiðslugæðin til þess að vörur og þjónusta 
fyrirtækisins séu meira virði í augum neytanda heldur en virði á vörum og þjónustu 
samkeppnisaðila þeirra. Kröfuharðir neytendur hafa áhrif á framleiðni og nýsköpun fyrirtækja 
sem leiðir til aukinnar samkeppnishæfni fyrirtækis (Porter, 1999). Fyrirtæki sem geta haldið 
starfsemi sinni og blómstrað í aukinni samkeppni eru líkleg til þess að mynda samkeppnishæfni 
(Czinkota o.fl., 2009). 
4.5.3 Stoðþættir og tengdar atvinnugreinar (e. Relating and supporting industries):  

Stoðþættir og tengdar atvinnugreinar á við þegar fyrirtæki eru í samstarfi við önnur fyrirtæki 
og stofnarnir í svipuðum atvinnugreinum. Fyrirtækin eru þá líkleg til þess að auka 
samkeppnishæfni sína í gengnum viðskiptasambönd (Czinkota o.fl., 2009). Þessi hlið 
demantsins vísar til þess hvort atvinnugreinin njóti nógu mikils stuðnings á tengdum 
atvinnugreinum til þess að efla verðmætasköpun fyrirtækis og atvinnugeirans. Fyrirtæki sem 
eru samkeppnishæf á innlendum markaði eru betur til þess fallinn að skapa atvinnugeiranum 
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forskot á alþjóðamarkaði. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru dæmi um stoðþætti og tengdar 
atvinnugreinar þar sem mörg hver stunda samstarf við önnur fyrirtæki og stofnarnir innan 
sjávarútvegsgeirans. Dæmi um slíkt er Íslenski sjávarklasinn sem er samfélag fyrirtækja í 
haftengdri starfsemi. Íslenski sjávarklasinn heldur úti klasasamstarfi við rúmlega 60 fyrirtæki í 
sjávarútveginum og þessi fyrirtæki eiga formlega aðild að samstarfsvettvangi íslenska 
Sjávarklasans. Umhverfi Sjávarklasans styður einnig við þróun sjávarútvegs á Íslandi 
(Sjávarklasinn, 2012). 
4.5.4 Stefna og skipulag fyrirtækja og samkeppni á heimamarkaði (e. Firm strategy, 
structure and rivalry): 

Þessi hlið demantsins gefur til kynna hvernig fyrirtæki haga sínu skipulagi, stefnumótun, 
uppbyggingu og samkeppni á innlendum markaði. Fyrirtæki sem vilja auka samkeppnishæfni 
sína þurfa að skilja aðstæður á innlendum markaði, svo sem stefnur og regluverk stjórnvalda 
þar sem þau hafa töluverð áhrif á samkeppni á innlendum markaði (Czinkota o.fl., 2009). 
Regluverk stjórnvalda getur hindrað eða aukið samkeppnishæfni fyrirtækja á markaðinum 
(Czinkota o.fl., 2009). Aðstæður á innlendum markaði hafa áhrif á hvernig skipulag fyrirtækja 
og atvinnugreina er háttað. Fyrirtæki þurfa að gera sér grein fyrir styrkleikum samkeppnisaðila 
til þess að skapa samkeppnisforskot (Porter, 1999).  

4.6 Samantekt á kenningum heimsviðskipta  

Kenningar Smith, Ricardo, Hechscher-Ohlin og Porter eiga það sameiginlegt að útskýra 
ávinning alþjóðaviðskipta fyrir efnahagskerfi þjóða. Kenning Adam Smith um algjöra yfirburði 
lagði grundvöllinn að kenningum Ricardo um hlutfallslega yfirburði og seinna meir að 
kenningu Heckscher-Ohlin. Fræðimennirnir Smith og Ricardo gefa til kynna að viðskipti þjóða 
ákvarðast út frá framleiðni þeirra en kenning Hechscher-Ohlin leggur áherslu á að viðskipti 
ákvarðast út frá auðlindum þjóða. Samkvæmt kenningum Smith, Ricardo og Heckscher-Ohlin 
væri hagkvæmast fyrir þjóð að stunda útflutning á þeim vörum sem skilar þeim sem mestri 
skilvirkni í framleiðslu og stunda innflutning á þeim vörum sem aðrar þjóðir eru með meiri 
skilvirkni í framleiðslu. Með þessu eykst ábati þjóðarinnar þar sem hún sérhæfir sig í 
framleiðslu á einni vöru. Demantsgreining Porter er ólík hinum kenningunum að því leyti til að 
hann leggur áherslu á samkeppnishæfni á innlendum markaði þjóða og leggur áherslu á það að 
útskýra hvers vegna sumar þjóðir ná árangri en aðrar ekki. Kenning Porter gefur til kynna að 
það séu ekki allar þjóðir sem hagnast á milliríkjaviðskiptum. Hann telur að þjóðir séu líklegri 
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að ná árangri í alþjóðaviðskiptum í þeim iðnaði þar sem hlið demantsins er þeim mest byrleg. 
Samkvæmt þessum kenningum stunda þjóðir viðskipti hvor við aðra til að auka hagsæld 
þjóðarinnar.  
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5. Hlutverk stjórnvalda í alþjóðaviðskiptum 
Stjórnvöld spila stórt hlutverk þegar kemur að alþjóðaviðskiptum ríkja þar sem stjórnvöld geta 
sett ýmsar viðskiptastefnur og regluverk til þess að efla eða draga úr alþjóðaviðskiptum 
þjóðarinnar (Gamberoni og Newfarmer, 2009). Efnisskipan ríkistjórnar er mikilvægur þáttur í 
alþjóðaviðskiptum þjóðar þar sem viðskiptastefna þjóðarinnar er sett fram af þeirri ríkistjórn 
sem situr í embætti hverju sinni. Til að mynda ef meirihluti ríkisstjórnar aðhyllist að 
alþjóðaviðskiptum þá mun viðskiptastefna þess efla alþjóðaviðskipti þjóðarinnar. Hinsvegar ef 
meirihluti ríkisstjórnarinnar er gegn alþjóðaviðskiptum þá er líklegra að viðskiptastefnan muni 
aðhyllast verndarstefnu sem hindrar alþjóðaviðskipti þjóðarinnar (Milner og Helen, 1999). 
Aðild Íslands að alþjóðlegum samtökum líkt og Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO), 
Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD), Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA), Evrópska 
Efnahagssvæðinu (EES) og öðrum fríverslunarsamningum mynda ramma að viðskiptastefnu 
landsins.  

Utanríkisráðuneyti Íslands gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að 
alþjóðaviðskiptum landsins. Markmið utanríkisráðuneytis Íslands í alþjóðaviðskiptum er að 
bæta aðgengi að erlendum mörkuðum og auka fríverslun landsins (Stjórnarráð Íslands, e.d - q). 
Meðal hlutverka sem utanríkisráðuneyti Íslands gegnir eru hagsmunamál þjóðarinnar við gerð 
viðskiptasamninga við erlend ríki (Stjórnarráð Íslands, e.d -m ). Viðskiptaskrifstofa 
utanríkisráðuneytisins gegnir meðal annars því hlutverki að auka aðgengi íslensku þjóðarinnar 
að erlendum mörkuðum og vera aðili að samningaviðræðum um fríverslunarsamninga Íslands. 
Viðskiptaskrifstofan sér einnig um framkvæmd EES samningsins, málefni fríverslunarsamtaka 
Evrópu (EFTA), Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) og 
Alþjóðaviðskiptastofnunarninnar (WTO) (Stjórnarráð Íslands, e.d -m) 

5.1 Klassísk frjálshyggja 

Samkvæmt kenningum um heimsviðskipti eftir Adam Smith, David Ricardo, Heckscher og 
Ohlin stundar heimurinn einungis frjáls viðskipti (Hill, 2011). Frjáls viðskipti eiga sér stað 
þegar stjórnvöld setja engar viðskiptahindranir á markaðinn (Czinkota, o.fl., 2009). Kenningar 
þessara fræðimanna fara eftir klassískri frjálshyggju sem er einnig nefnd markaðsfrjálshyggja. 
Klassísk frjálshyggja er ein elsta stjórnmálastefna nútímans og leggur áherslu á frelsi 
einstaklingsins, frjálsa verslun og takmörkuð afskipti ríkisvaldsins. Kenningin felur í sér 
ótakmarkaða samkeppni á markaðinum þar sem það er algjört frelsi í viðskiptum. Samkvæmt 
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klassískri frjálshyggju verða heildarverðmæti í þjóðfélaginu meiri og verðmætin myndu nýtast 
öllum til góðs ef einungis frjáls verslun á sér stað í þjóðfélaginu (Magnús Gíslason, 2007).  

5.2 Sjónarmið stjórnvalda 

Verndarstefna (e. protectionism) og viðskiptafrelsi (e. trade liberalisation) eru tvö sjónarmið 
sem snúa að skoðunum um hlutverk stjórnvalda gagnvart alþjóðaviðskiptum. Verndarstefna 
leggur áherslu á hversu gagnleg og mikilvæg stjórnvöld eru til þess að vernda frelsi 
einstaklingsins og þjóðfélagsins. Með verndarstefnu er átt við vísvitandi hindranir sem er beitt 
gegn erlendri samkeppni. Markmiðið með verndarstefnunni er að vernda innlenda framleiðslu 
gegn innflutningi erlendis frá og koma í veg fyrir að innlendir framleiðendur þurfi að lækka 
verð á framleiðslu sinni vegna samkeppnisáhrifa. Stjórnvöld vernda innlenda framleiðslu með 
því að setja viðskiptastefnur, í þeim stefnum eru settar strangar markaðskröfur og reglur um 
innflutning og útflutning landsins. Viðskiptahindranir eru hluti af verndarstefnu stjórnvalda og 
eru meðal annars í formi tolla, innflutningskvóta, banna eða verndaraðgerða (Gamberoni og 
Newfarmer, 2009). Verndarstefnan skiptist upp í annars vegar verndarstefnu í vögguiðnaði og 
hinsvegar pólitíska verndarstefnu. Vögguiðnaði er lýst sem iðnaði á frumstigi. Verndarstefna í 
vögguiðnaðinum hjálpar iðnaði á frumstigi að vaxa og dafna þar sem iðnaðurinn er verndaður 
með viðskiptastefnum og reglum stjórnvalda gegn innflutningi (Howse, Eliason og Trebilcock, 
2005). Viðskiptastefnur og reglur stjórnvalda hjálpa vögguiðnaðinum að auka sjálfstæði í hinu 
alþjóðlega hagkerfi (Daly, 2007). Pólítísk verndarstefna er þegar stjórnvöld setja ýmsar 
viðskiptahindranir inn á markaðinn með því markmiði að vernda innlenda framleiðslu og draga 
úr milliríkjaviðskiptum. Ísland er með verndarstefnu á íslenskan landbúnað í gegnum 
Evrópusambandið og með stefnunni eru evrópskum bændum veittir styrkir og niðurgreiðslur 
(Tryggvi Þ. Herbertsson, Halldór B. Þorbergsson og Rósa B. Sveinsdóttir, 2005). Undanfarin 
misseri hefur verið mikil umfjöllun í þjóðfélaginu þar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti 
hefur sett á ýmsar verndarstefnur til að vernda innlenda framleiðslu Bandaríkjanna. Donald 
Trump aðhyllist verndarstefnunni og hefur hótað alheims viðskiptastríði með því að draga úr 
innflutningi til Bandaríkjanna. Hann hefur meðal annars sett verndartolla á vörur frá 
Evrópusambandinu, Kína, Mexíkó, Kanada og það hefur haft neikvæð áhrif á alþjóðaviðskipti 
heimsins. Einnig hefur hann sett auknar viðskiptaþvinganir á Íran í kjölfar aðildar þeirra í 
hernaðarstríðum (Lim, 2018). Trump hefur hótað Alþjóðaviðskiptastofnunninni að draga aðild 
Bandaríkjanna til baka þar sem hann vil semja sína eigin viðskiptasamninga við önnur lönd. 
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Samkvæmt Peter Altmaier efnahagsmálaráðherra Þýskalands hafa viðskiptaþvinganir og 
verndartollar Trump haft slæm áhrif á hagvöxt á heimsvísu. Altmaier telur að neytendur finni 
mest fyrir því þar sem viðskiptaþvinganir og verndartollar leiða til hærra vöruverðs (Jóhann 
Hlíðar Harðarson, 2018). Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn spáði því í júlí árið 2018 að verndarstefna 
Trump muni valda samdrætti í hagvexti efnahagskerfi heimsins upp á hálft prósentustig fram 
til ársins 2020 (Jóhann Hlíðar Harðarson, 2018). Verndarstefnan er andstæða viðskiptafrelsis 
þar sem hún hefur strangar markaðskröfur og viðskiptareglur gagnvart alþjóðaviðskiptum 
(Kenton, 2018). Viðskiptafrelsið hvetur til fríverslunar á vörum og þjónustu þar sem fríverslun 
leggur áherslu á frelsi í viðskiptum milli þjóða. Viðskiptafrelsi á sér stað þegar frjáls 
milliríkjaviðskipti eru ríkjandi á markaðnum, það er gert með því að takmarka afskipti 
ríkisvaldsins (Santos-Paulino og Thirlwall, 2004). Markmiðið með viðskiptafrelsi er að efla 
hagvöxt efnahagskerfis heimsins og undanfarin ár hefur hagvöxtur heimsins aukist með tilkomu 
aukins viðskiptafrelsis á milli þjóða (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2011).  

5.3 Viðskiptahindranir  

Viðskiptahindranir eru aðgerðir stjórnvalda til að draga úr innflutning með því markmiði að 
vernda innlenda framleiðslu. Viðskiptaþvinganir, tollar og kvótar eru dæmi um 
viðskiptahindranir sem stjórnvöld setja. Í þessum kafla verður fjallað nánar um þessar hindranir 
stjórnvalda (Hill, 2011). 
5.3.1 Viðskiptaþvinganir  

Viðskiptaþvinganir eru hluti af viðskiptahindrunum sem stjórnvöld ríkja setja. 
Viðskiptaþvinganir (e. Sanctions) eru refsiaðgerðir stjórnvalda sem beinast að öðrum ríkjum, 
einstaklingum og fyrirtækjum. Markmið viðskiptaþvinganna er að vernda hagsmuni 
þjóðarinnar og viðhalda friði og öryggi í heiminum. Viðskiptaþvinganir eru flestar í formi kvóta 
og tolla, frystingu fjármuna, viðskiptabanns og ferðabanns (Haufbauer, Schott og Elliott, 2009).  
Ísland hefur framfylgt viðskiptaþvingunum gegn 27 löndum í heiminum og eru þær ákveðnar í 
samráði við alþjóðastofnarnir, ríkjahópa eða samstarfsríkja samkvæmt gildandi lögum 
utanríkismálanefndar Alþingis. Stofnarnir sem ákveða þvingunaraðgerðir sem Ísland styður við 
eru Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, Evrópusambandið og Öryggis- og samvinnustofnun 
Evrópu (Stjórnarráð Íslands, e.d - r). Árið 2014 gerðist Ísland aðili að þvingunaraðgerðum gegn 
Rússlandi vegna hernaðar Rússlands í Úkraínu. Meðal þjóða sem eru aðilar að þessum 
aðgerðum eru Bandaríkin og lönd Evrópusambandsins. Viðskiptaþvingun gegn Rússlandi 
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leiddu til þess að Rússland lagði viðskiptabann á Ísland og fleiri lönd vegna stuðnings þeirra 
við refsiaðgerðir Evrópusambandsins og Bandaríkjanna gagnvart Rússlandi árið 2015. Með 
tilkomu viðskiptabannsins dró verulega úr útflutning á íslenskum sjávarafurðum og hafði það 
verst áhrif á íslensk sjávarútvegsfyrirtæki. Af þeim þjóðum sem styðja viðskiptaþvinganir gegn 
Rússlandi, hefur vöruútflutningur Íslands komið hvað verst út (Samtök Atvinnulífsins, 2015).  
5.3.2 Tollar og Kvótar 

Tollar og kvótar er hluti af viðskiptahindrunum sem stjórnvöld setja til að hafa áhrif á 
innflutning og útflutning þjóða (Hill, 2011). 
Tollur (e. tariff): er skattur sem er eingöngu innheimtur við innflutning á vöru (Tollstjóri, e.d. 
-c) og reiknast út frá virði vörunnar (Hill, 2011). Skipta má tollum upp í tvo flokka, annars 
vegar verðtollur og hinsvegar magntollur. Verðtollur er lagður á eftir verðgildi vörunnar en 
magntollur er lagður á eftir magni vörunnar (Tollstjóri, e.d. - c). Með tilkomu tolla dregst úr 
innflutningi þjóða á vörum og þjónustu þar sem verðlag á innfluttum vörum hækkar (Tryggvi 
Þ. Herbertsson, Halldór B. Þorbergsson og Rósa B. Sveinsdóttir, 2005). Stjórnvöld og innlendir 
framleiðendur hagnast á tollum þar sem tekjur stjórnvalda aukast og innlendir framleiðendur fá 
vernd frá stjórnvöldum gagnvart erlendri samkeppni. Tollar hafa hins vegar neikvæð áhrif á 
neytendur þar sem þeir skila sér í hærra vöruverði á innfluttum vörum. Með innleiðingu tolla 
eru stjórnvöld að hvetja til aukinnar framleiðslu á innlendum markaði en það getur leitt til 
óhagkvæmnar nýtingar auðlinda þjóða þar sem aukin innlend framleiðsla er ekki endilega 
hagkvæmasta lausnin fyrir þjóðir. Tollar geta einnig dregið úr skilvirkni efnahagskerfis þjóðar 
(Hill, 2011).  
Kvótar (e. quotas): eru settir af stjórnvöldum til þess að stjórna magni sem einstaklingar eða 
fyrirtæki mega nýta af ákveðinni auðlind. Kvótar eru notaðir þegar hópur einstaklinga nýtir 
sameiginlega auðlind (Gylfi Magnússon, 2000). Til dæmis ákvarða stjórnvöld hversu mikið 
magn er veitt á ákveðnum tíma og á ákveðnu svæði. Kvótum er gjarnan skipt upp í tvo flokka, 
annarsvegar innflutningskvóta (e. tariff -rate quotas) og hinsvegar sjálfvalin útflutningshöft (e. 
voluntary export restraint). Innflutningskvótar eru settir á vörur með þeim tilgangi að takmarka 
magn innfluttra vara. Ef innflutt magn er umfram leyfilegan kvóta verða tollarnir á innfluttu 
magni hærri (Hill, 2011). Með innflutningskvótum getur skapast ákveðin renta (e. qouta rent) , 
sem er ávöxtun sem verður til vegna mismunur á tolli innan kvóta, tolli utan kvóta, magni 
kvótans og markaðverði án innflutnings. Innflutningsaðilar eiga það til að leggja fram kostnað 
til að komast yfir viðkomandi rentu (Þórólfur Matthíasson og Örn Ágústsson, 2016). Sjálfvalin 
útflutningshöft er samkomulag á milli aðila sem stunda viðskipti á innflutning og útflutning og 
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felur í sér takmörkun á útflutningi. Sjálfvalin útflutningshöft er kvóti sem lagður er á 
útflutningsþjóðina oftast vegna beðni stjórnvalda innflutningsþjóðarinnar. Árið 1981 óskuðu 
Bandarískt stjórnvöld eftir því að japönsk stjórnvöld skyldu setja útflutningshöft á japanska 
bílaframleiðslu, þar sem bílaútflutningur Japans var að hafa slæm áhrif á innlenda 
bílaframleiðslu Bandaríkjanna (Hill, 2011). 
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6. Gjaldeyrismarkaður og Íslenska krónan 
 Gjaldmiðill er almennt viðurkenndur sem greiðsla í viðskiptum og er form peninga sem er 
oftast ráðandi í hverju landi. Gengi gjaldmiðla er verðmæti þeirra gagnvart öðrum gjaldmiðlum 
og er skráð til þess að einfalda viðskipti á milli þjóða. Verðmæti gjaldmiðla ræðst af framboði 
og eftirspurn þeirra (Hill, 2011). Gjaldeyrisviðskipti eiga sér stað þegar innlendum gjaldmiðli 
er skipt út fyrir erlendan gjaldmiðil (Seðlabanki Íslands, e.d -b). Gjaldeyrisviðskipti fara fram 
á gjaldeyrismörkuðum og hlutverk gjaldeyrismarkaða er að umbreyta gjaldmiðli frá einu landi 
yfir á gjaldmiðil annars lands. Án gjaldeyrismarkaða væru alþjóðaviðskipti ómöguleg þar sem 
viðskipti milli þjóða eru háð því að umbreyta gjaldmiðlum (Hill, 2011).  

Íslenska krónan er afar smár gjaldmiðill í samanburði við aðra gjaldmiðla heimsins og 
er því fremur óstöðugur í alþjóðaviðskiptum (Viðskiptaráð Íslands, 2018). Samkvæmt 
Seðlabanka Íslands er “Gengi íslensku krónunnar ákvarðað á gjaldeyrismarkaði sem er opinn á 
milli 09:15 og 16:00 hvern virkan dag,, (Seðlabanki Íslands, e.d. -d). Eftir fjárhagskreppuna 
árið 2008 veiktist íslenska krónan gríðarlega, það leiddi til þess að verð á innfluttum vörum og 
þjónustu hækkaði umtalsvert. Á tímabili kreppurnar féll virði krónurnar um 50% sem leiddi til 
þess að verðbólga varð 18,6%. Fall krónunnar leiddi til þess að erlendir fjárfestar fóru, sem varð 
til þess að innflutningur dróst saman og útflutningur jókst. Frá tímum eftir kreppu hefur krónan 
verið að styrkjast og árið 2016 var gengi krónurnar á svipuðum stað og fyrir kreppu 
(Viðskiptaráð Íslands, 2018). Í nóvember 2018 veiktist krónan alls um 10% gagnvart öðrum 
gjaldmiðlum. Í kjölfar þess hafa viðskiptakjör Íslands versnað en það má sjá með minnkandi 
útflutningi frá Íslandi. Gengishorfur íslensku krónurnar eru frekar óljósar, spáð er að gengi 
krónurnar muni fara lækkandi allt til ársins 2020 (Seðlabanki Íslands, 2018). 
Lánsmatsfyrirtækið S&P Global gaf út skýrslu um stöðu efnahagsmála á Íslandi í júní 2018, 
samkvæmt henni er spáð að íslenska krónan muni veikjast gagnvart erlendum myntum um 13% 
á árunum 2018-2021. Ástæðan fyrir því að S&P Global spá því er sú að það verður lítill vöxtur 
í íslenskri ferðaþjónustu á komandi árum og er það tilkomið vegna hækkandi verðlags á Íslandi 
sem leiðir til kólnunar á íslensku efnahagskerfi (Standard and Poor, 2018). 

7. Þátttaka Íslands í alþjóðlegu efnahagsstarfi 
Fyrir lítið land eins og Ísland þykir það lífshagsmunamál að vera þátttakandi að 
alþjóðasamningum og alþjóðlegum skuldbindingum þar sem alþjóðalegt samstarf hjálpar 
Íslandi að viðhalda góðum samskiptum við aðrar þjóðir (Utanríkisráðuneytið, 2016). 
Utanríkisþjónustan sér um hagsmunamál Íslands í utanríkisviðskiptum og gerir 
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viðskiptasamninga við erlendar þjóðir. Megin markmið viðskiptasamninga er að afnema 
viðskiptahindrarnir og bæta samkeppnistöðu íslenskra fyrirtækja á erlendum markaði 
(Stjórnarráð Íslands, e.d -m). Ein af grundvallarstoðum utanríkisstefnu Íslands er að virða 
alþjóðalög og sáttmála sem þjóðin er hluti af (Utanríkisráðuneytið, 2016). Þátttaka Íslands í 
alþjóðlegu starfi er fjölbreytt og er Ísland aðili að fjölmörgum samtökum og sáttmálum. Fjallað 
verður um helstu alþjóðlegu samtökin og stofnarnir sem Ísland sem er aðili að.  

7.1 Sameinuðu Þjóðirnar 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna var undirritaður þann 26. júní árið 1945 en tók gildi 24. október 
sama ár og voru stofnríki þess alls 51 (Stjórnarráð Íslands, e.d, - j). Stofnsáttmáli Sameinuðu 
þjóðanna byggist á nokkrum grundvallargildum, það er að segja að viðhalda friði og öryggi í 
heiminum, stuðla að góðum samskiptum milli þjóða, veita aðstoð við lausnir alþjóðlegra mála, 
auka virðingu gagnvart mannréttindum og vera samráðsvettvangur þjóða. Í inngangsorðum 
sáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram eitt af meginmarkmiðum stofnunarinnar sem er ,,að 
bjarga komandi kynslóðum undan hörmungum ófriðar, sem tvisvar á ævi vorri hefur leitt 
ósegjanlegar þjáningar yfir mannkynið" (Stjórnarráð Íslands, e.d -j). Undanfarna áratugi hefur 
aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna farið fjölgandi og telja í dag 193 ríki (Sameinuðu þjóðirnar, 
e.d). Stofnanir Sameinuðu þjóðanna eru sex talsins, allsherjarþing (e. General assembly), 
öryggisráð (e. Security Council), efnahags- og félagsmálaráð (e. Economic and Social Council), 
gæsluverndarráð (e. Trusteeship Council), alþjóðadómstóll (e. International Court of Justice) 
og aðalskrifstofan (e. Secretariat) (United Nations, e.d). Ísland varð aðili að sáttmálanum þann 
19. nóvember árið 1946. Sáttmálinn er mikilvægur vettvangur fyrir Ísland og byggist 
utanríkisstefna þjóðarinnar á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Ísland er einnig aðili að 
allsherjarþingi og leggur þar áherslu á störf á sviði mannréttinda, jafnréttis, sjálfbærra nýtingu 
á orku, hafs og landgræðslu (Stjórnarráð Íslands, e.d -j). 

7.2 Alþjóðabankinn 

Alþjóðabankinn (e. World Bank) var stofnaður árið 1944 á alþjóðlegri ráðstefnu í Bretton 
Woods, Bandaríkjunum. Aðildarríki bankans eru 189 talsins og eru höfuðstöðvar hans í 
Washington D.C. (World Trade Organization, e.d.-b). Upprunalegt markmið bankans var að 
veita fjárhagsaðstoð til uppbygginga á innviði evrópskra ríkja sem komu hvað verst út úr seinni 
heimstyrjöldinni. Hlutverk alþjóðabankans er að stuðla að efnahagslegum framförum í 



23 
 

 

þróunarlöndunum og draga úr fátækt í heiminum (World trade Organization, e.d.-b). Þátttaka 
Íslands innan alþjóðabankans er margþætt og hefur verið í gildi allt frá aðild Íslands að 
bankanum árið 1944. Ísland, Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin mynda eitt kjördæmi innan 
bankans og stunda víðtækt samráð um stefnumótun innan bankans. Einnig deila þessi átta ríki 
sæti í stjórn bankans og samræma því málflutning sinn og afstöðu til mála. Samstarf Íslands og 
alþjóðabankans hefur aukist á undanförnum árum og er lögð áhersla á samstarf á sviði 
jarðhitamála, sjávarútvegsmála, jafnréttis- og mannréttindamála. Meðal verkefna 
alþjóðabankans sem Ísland veitir stuðning til eru sjóðir á sviði: sjávarútvegsmála (PROFISH), 
orkumála (ESMAP), jafnréttinda (UFGE), norræna mannréttindamála (NTF) og því til viðbótar 
fjármagnar Ísland starf sérfræðings á sviði fiskimála í Gana. Ísland veitir fjárframlög til þessara 
sjóða sem hafa það markmið að stuðla að efnahagslegum og félagslegum framförum. 
Fjárframlag Íslands til bankans fer að mestu leyti til Alþjóðaframfarastofnunarinnar sem síðan 
sér um að veita fátækustu löndum heims ráðgjöf og fjárframlög í formi lána. Lánin sem bankinn 
veitir þróunarlöndum eru hagstæðari en önnur lán og bera lága vexti. Alþjóðabankinn er stærsta 
þróunarstofnun heims og samanstendur af fimm stofnunum. Markmið stofnanna er að draga úr 
fátækt í heiminum, auka hagsæld og stuðla að sjálbærri þróun (World Trade Organization, e.d.-
b). Alþjóðabankinn samanstendur af fimm stofnunum: Alþjóðabanki til endurbyggingar og 
framþróunar (IBRD), Alþjóðaframfarastofnunin (IDA), Alþjóðalánastofnunin (IFC), 
Fjölþjóðlega fjárfestingaábyrgðarstofnunin (MIGA) og Alþjóðastofnunin um lausn 
fjárfestingadeilna (IFSID). 

7.3 Samkomulag um tolla og viðskipti 

GATT samningurinn (e. General Agreement on Trade in Tariffs- GATT) var undirritaður þann 
30. október árið 1947 í Genf í Sviss og voru aðildarríki þess alls 23. Þó að flestum ríkjum heims 
hafi verið kleift að verða hluti af þessu samkomulagi, þá kusu kommúnísk og sósíalísk ríki að 
sniðganga þetta bandalag (Stjórnaráðið, e.d -m). Ísland gerðist aðili að GATT samningnum 21. 
apríl árið 1968. GATT samningurinn er samkomulag um viðskipti og tolla milli ríkja en 
meginmarkmið hans er að leggja grundvöll fyrir viðræður um milliríkjaviðskipti meðal 
aðildarríkja. GATT samningurinn er fyrsti og eini alþjóðlegi samningurinn um 
þjónustuviðskipti (Stjórnarráð Íslands, e.d -m). Samkomulagið lagði grundvöll að viðræðum 
milliríkjaviðskipta í nær hálfa öld eftir að það var endurnýjað árið 1994. Úrúgvæviðræðurnar 
( e. Uruguay Round) hófust í kjölfar endurnýjunar samkomulagsins og voru á milli 
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samningsríkja. Þær fólust í því að víkka út samkomulagið til þess að ná til viðskipta með 
þjónustu, fjármagni, hugverki, textílvörum og landbúnaðarvörum. Mikilvægustu viðbætur 
GATT samningsins árið 1994 fólu í sér frelsi í viðskiptum með landbúnaðarvörur (Evrópuvefur, 
2012).  

7.4 Alþjóðaviðskiptastofnunin 

Alþjóðaviðskiptastofnunin (e. World Trade Organization -WTO) var stofnuð 1. janúar árið 
1995 í kjölfar Úrugvæviðræðnanna. Úrugvæviðræðurnar voru víðamikil málefni innan GATT 
bandalagsins allt frá stofnun þess árið 1947. Aþjóðaviðskiptastofnunin tók við af GATT 
samningnum þar sem GATT samningurinn fjallaði að mestu leyti um vörusviðskipti en 
Alþjóðaviðskiptastofnunin leggur einnig áherslu á þjónustuviðskipti og hugverkaréttindi. Með 
stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar var einnig lagður grundvöllur að 
málsmeðferðarreglum til að leysa úr deilum milli aðildarríkja (World Trade Organization, e.d.-
c). Alþjóðaviðskiptastofnunin myndar sameiginlegt þak yfir alþjóðlega samninga eins og 
GATT samninginn, almenna samninginn um þjónustuviðskipti (e. WTO-Agreement on Trade-
Related Aspects) og samninginn um hugverkarétt í viðskiptum (e. Intellectual Property Rights, 
TRIPS) (Evrópuvefur, 2012). Með alþjóðaviðskiptastofnuninni er settur á lagalegur og 
stofnanalegur rammi utanum hið fjölþjóðlega viðskiptakerfi. Stofnunin sér um alls 29 samninga 
og eru þeir samningar á sviði landbúnaðar, þjónustuviðskipta, hugverkaréttinda og lausn 
deilumála (Stjórnarráð Íslands, e.d-m). Hlutverk stofnunarinnar er að hafa eftirlit með þessum 
samningum, vera vettvangur fjölþjóðlegra samningaviðræðna á viðskiptasviði, leysa 
viðskiptadeilur á milli ríkja og skoða viðskiptastefnur ríkjanna með reglubundum hætti 
(Stjórnarráð Íslands, e.d -m). Aðildarríki stofnunarinnar eru alls 164 frá 29. júlí árið 2016 
(World Trade Organization, e.d-a). Markmið stofnunarinnar er að afnema viðskiptahindrarnir, 
auka frjálsfræði og tryggja réttaröryggi í heimsviðskiptum og stuðla þar með hagvexti og 
efnahagslegri þróun heimsins (Stjórnarráð Íslands, e.d -m ). Í nóvember árið 2001 var haldin 
ráðstefna meðal aðildarríkja Alþjóðastofnunarinnar og hún fór fram í Doha, Katar. Þessar 
samningsviðræður kallast Doha-samningslotan (Iceland, e.d.) Á ráðstefnunni var samþykkt að 
hefja nýjar samningsviðræður um alþjóðaviðskipti í því skyni að draga úr viðskiptahindrunum 
og fella fleiri svið viðskipta undir alþjóðlegar reglur. Alls eru 150 samningsnefndir ríkja og eiga 
umræður samningsins til tuttugu ólíkra þætti fríverslunar. Samningsviðræðurnar hafa dregist á 
langinn en þeim átti að ljúka árið 2004 en ekki tókst að standa við þá tímaáætlun vegna ýmsra 
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ágreiningsmála (Evrópuvefur, 2013). Á ráðstefnu sem var haldin í Hong Kong árið 2005 var 
ákveðið að reyna að ljúka samningsviðræðunum árið 2006 en raunin var ekki sú og hafa 
viðræðurnar legið niðri um nokkurt skeið. Ef það næst að ljúka samningsviðræðunum munu 
viðskipti á milli ríkja stóraukast með iðnvarning, þjónustuviðskipti og landbúnaðarvörur 
(Evrópuvefur, 2013).  

Ísland á aðild í Doha-samningslotunni gegnum Alþjóðaviðskiptastofnunina. Stefnt er að 
því að opna markað þróaðra ríkja fyrir landbúnaðarafurðir frá ríkjum þriðja heimsins (Samtök 
Iðnaðarins, e.d). Í tengslum við Doha viðræðurnar lagði Ísland fram endurskoðað GATT tilboð 
árið 2005. Eins og áður var nefnt hafa Doha viðræðurnar dregist í langinn og því er ekki reynt 
að endurskoða tilboð Íslands (Stjórnarráð Íslands, e.d - l).Þann 21. október árið 2016 gerði 
Ísland samning við Alþjóðaviðskiptastofnunina um viðskiptaliprun (e. Trade Facilitation 
Agreement). Ísland var 96. ríkið til þess að gerast aðili samningsins. Samningum er ætlað að 
stuðla að aukinni skilvirkni og hraða í tollframkvæmd. Því markmiði skal ná með því að greiða 
fyrir samvinnu á milli tollayfirvalda og annara yfirvalda sem fara með málefni tengd 
samningsins (Stjórnarráð Íslands, 2016).  

7.5 Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn  

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var stofnaður í kjölfar alþjóðabankans árið 1945 og hlutverk 
sjóðsins er að efla alþjóðlega samvinnu í gjaldeyrismálum og stuðla að stöðugu gengi 
gjaldmiðla (Seðlabanki Íslands, e.d. -c). Markmið sjóðsins er að stuðla að peningalegri 
samvinnu milli ríkja, tryggja fjárhagslegan stöðugleika, draga úr atvinnuleysi og fátækt ásamt 
því að auðvelda viðskipti meðal ríkja. Aðildarríkjum sjóðsins hefur farið fjölgandi undanfarin 
ár en upprunalega voru aðildarríkin 28 og eru nú orðin 189 (International monetary fund, e.d). 
Höfuðstöðvar sjóðsins eru í Washington D.C. í Bandaríkjunum. Starfsemi sjóðsins er þrenns 
konar: hafa eftirlit með efnahagsmálum aðildarríkja sjóðsins og alþjóðahagkerfinu í heild, veita 
tæknilega aðstoð til aðildarríkja og lánveitingar til aðildarríkja sem eru í greiðsluerfiðleikum. 
Eitt meginverkefni sjóðsins er að hafa almennt eftirlit með efnahagslífi aðildarríkjanna. Eftirlit 
sjóðsins er með tvennum hætti, það er að segja að aðildarríkin eru heimsótt reglulega af 
sérfræðingum sjóðsins sem gera úttekt á stöðu og horfum efnahagslífsins. Einnig er gerð 
heildstæð úttekt á stöðu og horfum á heimsbúinu og í alþjóða fjármálakerfinu. Úttektir á 
íslensku efnahagslífi eru gerðar á eins til tveggja ára fresti. Í viðræðum við aðildarríkin er fjallað 
um gengismál, ríkisfjármál, peningamál, greiðslujöfnuð og fjármálastöðugleika. Fjármagn 
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sjóðsins kemur aðallega frá kvótaframlögum sem lönd borga til þess að fá inngöngu í sjóðinn. 
Kvótinn er áætlaður með tilkomu verg landsframleiðslu og umfangs alþjóðaviðskipta landanna. 
Seðlabanki Íslands er fjárhagsaðili að alþjóðagjaldeyrissjóðnum fyrir íslenska ríkið. Ísland á 
samstarf við Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin á vettvangi sjóðsins, saman mynda þessi ríki eitt 
af 24 svokölluðum kjördæmum. Kvótahlutur Íslendinga í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum er 117,6 
milljónir SDR eða 0,05% af heildarkvóta sjóðsins. Ísland hefur alls hlotið fimm sinnum 
fjárhagsaðstoð frá sjóðnum. Fyrsta lánið sem Ísland fékk frá sjóðnum var veitt árið 1960 í 
tengslum við efnahagsumbætur stjórnvalda (Seðlabanki Íslands, e.d. - c). Hin þrjú láninn eftir 
það voru veitt vegna greiðsluhalla Íslands. Fimmta lánið var vegna fjárhagshrunsins í október 
árið 2008. Eftir hrunið óskuðu stjórnvöld formlega eftir samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. 
Lánafyrirgreiðsla var samþykkt 19. nóvember árið 2008. Lánasamkomulagið var gert á 
grundvelli efnahagsstefnu sem hafði í meginatriðum þríþætt markmið fyrir Ísland. Í fyrsta lagi 
að koma stöðugleika á gjaldeyrismarkaðinn. Í öðru lagi að móta stefnu í ríkisfjármálum með 
því að koma á sjálfbærri skuldastöðu. Í þriðja lagi að endurreisa fjármálageirann og 
viðurkenndar leikreglur. Áætlunin var gerð innan tveggja ára. Samkvæmt áætluninni skyldi 
Ísland fá 2,1 milljarða Bandaríkjadala á láni frá sjóðnum í áföngum. Einnig fengum við 
viðbótarlán sem nam allt að 2,3 milljörðum Bandaríkjadala frá Danmörku, Finnlandi, Noregi, 
Svíþjóð og Póllandi. Svo lánuðu Færeyjar Íslandi 50 milljóna Bandaríkjadala. Lánið átti að 
greiðast til baka á árunum 2012-2016. Lánið var greitt á fullu í október árið 2015 (Seðlabanki 
Íslands, e.d - c).  

7.6 Efnahags- og framfarastofnunin 

 Efnahags- og framfarastofnunin (e. Organisation for Economics Co-operation and 
Developmnet) var stofnuð árið 1961 og hefur aðsetur í París. Stofnunin tók við af 
Efnahagsstofnun Evrópu (e. Organisation for European Economic Co-operation) sem var 
stofnuð árið 1948 í kjölfar Marshall-aðstoðarinnar. Markmið Efnahagsstofnunar Evrópu var að 
úthluta Marshall-aðstoð við uppbyggingu samfélaga í ríkjum Vestur-Evrópu eftir seinni 
heimstyrjöldina (OECD, e.d-b). Stofnríki Efnahags- og framfarastofnunarinnar voru alls 20 
talsins, en þeim hefur farið fjölgandi undanfarin ár. Í dag eru aðildarríki stofnunarinnar 34 
talsins og eru flest frá Evrópu. Meðal aðildarríkja eru Austurríki, Bandaríkin, Japan, Mexíkó, 
Sviss og Ísland. Hlutverk efnahags- og framfarastofnunarinnar er að stuðla að jákvæðri þróun 
efnahagsmála í heiminum, stuðla að bættum lífskjörum aðildarríkja og viðhalda 
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fjárhagsstöðugleika (Stjórnarráð Íslands, e.d -k). Stofnunin leggur einnig áherslu á vöxt og 
þróun viðskipta auk þess að stuðla að sanngjörnum heimsviðskiptum (Ívar Daði Þorvaldsson 
og Þorvarður Kjerulf Sigurjónsson, 2012). Ísland var eitt af stofnríkjum OECD árið 1961, nánar 
tiltekið þann 5. júní árið 1961. Þátttaka Ísland innan stofnunarinnar er margþætt og nær yfir 200 
ólíka efnisþætti. Meðal efnisþátta eru: samskipti á sviði verslunar, vísindi og tækni, 
landbúnaður, stjórnsýsla, umhverfismál og samgöngur (Stjórnarráð Íslands, e.d - k). Þann 14. 
mars árið 2013 varð Ísland aðili að þróunarsamvinnunefnd efnahags- og framfarastofnunarinnar 
OECD (DAC). Hlutverk þróunarsamvinnunefndarinnar er að veita þróunaraðstoð sem byggir á 
sameiginlegum viðmiðum til aðildarríkja (Stjórnarráð Íslands, e.d -e).  

7.7 Fríverslunarsamtök Evrópu 

EFTA stendur fyrir Fríverslunarsamtök Evrópu (The European Free Trade Association). 
Samningurinn var undirritaður í Stokkhólmi 20. nóvember árið 1950 og tók í gildi 3. maí árið 
1960 (Iceland, e.d.). EFTA var stofnað til þess að efla frjáls viðskipti og auka samþættingu milli 
aðildarríkja EFTA (EFTA, e.d -d). Meginmarkmið EFTA samningsins er að auka fríverslun 
með iðnaðarvörur, sjávarafurðir og að vissu marki með landbúnaðarvörur. EFTA voru 
upphaflega samtök sjö ríkja í Vestur-Evrópu, þau voru Austurríki, Bretland, Danmörk, 
Noregur, Portúgal, Sviss og Svíþjóð (Evrópuvefur, 2012). Ísland gerðist meðlimur EFTA 1. 
mars árið 1970. Núverandi aðildarríki eru aðeins fjögur þau eru Ísland, Noregur, Sviss og 
Liechtenstein. EFTA hefur gert fríverslunarsamninga við lönd fyrir utan Evrópusambandsins 
til þess að auka viðskiptakjör aðildarríkja EFTA (Stjórnarráð Íslands, e.d - h). EFTA eru 
fríverslunarsamtök en ekki tollabandalag. Tollar hafa ekki verið felldir niður af öllum vörum á 
milli ríkjanna og tollar eru lagðir á ýmsar landbúnaðarvörur. Fríverslunarsamningur EFTA 
hefur reynst Íslandi vel með því að tryggja íslensku þjóðinni fyrir mikilvægustu 
útflutningsvörum svo sem framleiðsluvörur, sjávarafurðir og iðnaðarvörur (Stjórnarráð Íslands, 
2018). Markmið með EFTA samningnum var að tryggja samkeppnisstöðu íslenskra útflytjanda 
á erlendum mörkuðum. Einnig er EFTA samningurinn mikilvægur til að tryggja 
samkeppnisstöðu atvinnulífs í EFTA ríkjunum. Ísland hefur fastanefnd í Genf þar sem Ísland 
tekur þátt í viðræðum varðandi málefni EFTA. EFTA er æskilegur vettvangur fyrir Ísland vegna 
mikilvægra markaða og til þess að sameinast öðrum ríkjum (Stjórnarráð Íslands, 2018). 
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7.8 Evrópusambandið  

Evrópusambandið (e. European Union) er efnahagslegt og pólítískt samband á milli 28 landa. 
Helsta markmið Evrópusambandsins er að halda friði á meðal ríkja í Evrópu, styrkja innviði og 
auka skilvirkni á innri markað Evrópu. Kola og stálbandalagið sem var stofnað árið 1950 er 
undirstaða Evrópusambandsins. Í Kola og stálbandalaginu byrjuðu evrópsk ríki að sameinast 
efnahagslega og stjórnfræðilega til þess að viðhalda frið innan ríkja Evrópu eftir seinni 
heimsstyrjöldina (Europa, e.d). Evrópska efnahagssamfélagið (e. European Economic 
Community) var stofnað árið 1957 í kjölfar Rómarsáttmálans. Megin markmið Evrópska 
efnahagssamfélagsins var að stofna sameiginlegt efnahagsvæði og lagði áherslu á hið fjórþætta 
frelsi. Hið fjórþætta frelsi gengur út frjálst flæði fólks, fjármagns, vöru og þjónustu milli 
aðildarríkja (Baldwin og Wyplosz, 2012). Evrópusambandið tók við af Evrópska 
Efnahagssvæðinu árið 1993. Evrópusambandið var stofnað í kjölfar Maastricht sáttmálans sem 
var undirritaður árið 1992 en tók ekki í gildi fyrr en árið 1993. Samkvæmt Maastricht 
sáttmálanum mun aðild að Evrópusambandinu að lokum leiða til frjáls flæðis á vörum, 
þjónustu, vinnuafli og fjármagni (Katsioloudes, Þórðardóttir og Balsmeie, 1996).  
 Árið 2009 var fyrsta skiptið þar sem íslenska ríkistjórnin kaus um að sækja um aðild að 
Evrópusambandinu (Eíríkur Bergmann, 2009). Eftir fjármálahrunið árið 2008 fór íslenska 
þjóðin að íhuga hvort íslensku þjóðinni væri betur borgið innan Evrópusambandssins (Eiríkur 
Bergmann, 2008). Margar kannanir hafa verið gerðar um þetta málefni. Til að mynda hefur 
fyrirtækið Gallup gert könnun sem kannaði viðhorf almennings gagnvart því hvort Ísland ætti 
að gerast aðildarríki Evrópusambandsins. Niðurstöður könnunarinnar sýndu að 60% voru á 
móti aðild og 26% vildu að Ísland yrði aðildarríki Evrópusambandsins, 14% voru ekki viss , 
7% vildu ekki velja hlið á málinu og 2% vildu ekki svara (Capacent, 2010).  
Árið 2013 tók ný ríkisstjórn við og vegna þess voru umræður varðandi aðild Ísland og 
Evrópusambandsins settar á hlé. Hins vegar árið 2015, var umsókn aðildar Ísland að 
Evrópusambandinu dregin til baka og umræðum lauk á Alþingi (Stjórnarráð Íslands, 2015).
  

7.9 Evrópska efnahagssvæðið  

EES stendur fyrir Evrópska efnahagssvæðið (e. European Economic Area) og eru aðildarríki 
þess alls 32 talsins og samanstanda af EFTA ríkjunum og ríkjum Evrópusambandsins.  
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Með EES samningnum fengu aðildarríki EFTA aðild af innri markaði Evrópusambandsins þar 
með talið á sviði opinberra innkaupa. Grundvöllur EES samningsins er hið fjórþætta frelsi sem 
gefur til kynna frjálst flæði vöru, fólks, þjónustu og fjármagns meðal landa. (Baldwin og 
Wyplosz, 2012). Markmið EES samningsins er að ,,stuðla að stöðugri og jafnri eflingu 
viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu 
reglum með það fyrir augum að mynda einsleitt Evrópskt efnahagsvæði’’ (Þórhildur Hagalín, 
2012).  
EES samningurinn bygggist á einsleitnimarkmiði þar sem sömu reglur gilda milli EES ríkja á 
þeim sviðum sem samningurinn nær yfir. Samkvæmt þessu eiga ríki innan EES að innleiða þær 
reglur sem samþykktar hafa verið á vettvangi EES samstarfsins inn í sína löggjöf (Stjórnarráð 
Íslands, e.d - k). EES samningurinn var settur á laggirnar til þess að EFTA ríkin myndu ná fram 
kjarna markmiðum samnings Evrópusambandsins án þess að framselja fullveldisréttindum 
sínum í hendur sameiginlegra stofnanna. Með aðild að EES samningnum þurftu EFTA ríkin að 
innleiða lög og reglur Evrópusambandsins til að mynda um fjórfrelsið, samkeppni, ríkisaðstoð 
og hugverkaréttindi (Alþjóðamálastofnun og rannsóknarsetur um smáríki, 2007). Með aðild 
sinni að EES samningnum fengu aðildarríki aðild að innri markaði á sviði opinberra kaupa. 
Með aðildinni eru opinberir aðilar skyldugir til að fara að þeim reglum sem gilda varðandi gerð 
samninga á kaupum á vörum, þjónustu og verkum sem fara yfir ákveðið lágmarkverð. Það gefur 
til kynna að opinberir aðilar þurfa að auglýsa verkefni á Evrópska Efnahagssvæðinu til að 
tryggja jafnan aðgang birgja, verktaka og veitenda þjónustu að þeim verkefnum. Helsti 
ávinningur af þessum reglum fyrir Ísland er sá að íslensk fyrirtæki fá aukna möguleika til að 
keppa við önnur evrópsk ríki um verkefni. Þann 2. maí árið 1992 undirritaði þáverandi 
utanríkisráðherra Íslands Jón Baldvin Hannibalsson EES samninginn fyrir hönd Íslands í 
Portúgal en tók samningurinn ekki gildi fyrr en árið 1993 (Stjórnarráð Íslands, 2018). Aðild 
Íslands að EES samningnum leiddi til þess að gera þurfti fjölmargar breytingar á íslenskri 
löggjöf, til að mynda breytingar á verkaskiptingu Stjórnarráðs Íslands og endurskipulagningu á 
bankakerfi landsins. Endurskoðun á íslensku gjaldeyrisreglunum var einnig þörf þar sem aðlaga 
þurfti íslenska bankakerfið að þeim reglum sem giltu í ríkjum EFTA til þess að styrkja 
samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja erlendis (Hugrún Ösp Reynisdóttir, 2009). EES 
samningurinn er grundvöllur að lögum og reglum íslenska ríkisins (Alþjóðamálastofnun og 
rannsóknarsetur um smáríki, 2007). EES samningurinn er einn umfangsmesti og jafnframt sá 
mikilvægasti í sögu alþjóðsamstarfs Íslands, þar sem samningurinn er brú á milli landa EES og 
Evrópusambandsins. Á síðasta aldarfjórðungi hefur EES samningurinn aukið hagsæld íslensku 
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þjóðarinnar og gefið íslensku atvinnulífi og almenningi traustara réttarumhverfi (Stjórnarráð 
Íslands, 2018). Þátttaka Íslands í innri markaði gerir íslenskum fyrirtækjum kleift að stunda 
starfsemi sína hindrunarlaust hvarvetna á Evrópska efnahagssvæðinu. Íslendingar geta einnig 
aflað sér menntunar og starfað í öllum EES ríkjum samkvæmt samningnum (Stjórnarráð 
Íslands, e.d- k). Sendiráð Íslands í Brussel og viðskiptaskrifstofa utanríkisráðuneytisins sjá um 
hagsmunamál fyrirtækja, íslenskra ríkisborgara og stofnanna gagnvart EES samningnum í 
samráði við Alþingi, önnur ráðuneyti, samtök og stofnarnir ólíkra hagsmunaðila (Stjórnarráð 
Ísland, e.d - k).   



31 
 

 

8. Fríverslunarsamningar Íslands 

8.1 Hvað eru fríverslunarsamningar  

Fríverslunarsamningur er samningur sem ríki stofnar til við annað ríki eða hóp annarra ríkja til 
að auka aðgengi að viðkomandi mörkuðum og efla viðskipti meðal aðildarríkjanna. Stjórnvöld 
þjóða sjá um gerð fríverslunarsamninga. Fríverslunarsamningur felur í sér að stjórnvöld lækka 
eða fella niður tolla og draga úr eða afnema aðrar hindranir sem hafa áhrif á viðskipti milli 
ríkjanna. Með fríverslunarsamningum skapast samráðsvettvangur milli aðildaríkjanna sem 
auðveldar samskipti og viðskipti milli þjóða. Fríverslunarsamningar sem gerðir eru milli ríkja 
og fríverslunarsamtaka koma til viðbótar við þær viðskiptareglur og viðskiptakjör sem eru innan 
ákvæða Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) (Utanríkisráðuneytið, e.d -a.). Skipta má 
fríverslunarsamningum í tvo flokka: marghliða- og tvíhliða samninga. Marghliða samningur er 
samningur sem hefur verið gerður meðal fleiri en tveggja þjóða. Flestir marghliða samningar 
Íslands eru í gegnum fríverslunarsamtök EFTA. Tvíhliða samningur er aðeins milli tveggja 
þjóða og eru fríverslunarsamningar Kína og Íslands, Færeyja og Íslands dæmi um tvíhliða 
samninga (Tollstjóri, e.d. -a). EFTA eru fríverslunarsamtök sem Ísland er aðili að ásamt Noreg, 
Sviss og Lichenstein. Fríverslunarsamningar EFTA ríkjanna eru dæmi um marghliða samninga, 
þar sem þeir eru á meðal fleiri en tveggja þjóða. Í stofnsáttmála EFTA er kveðið á um að 
aðildarríki hafi sjálfstæða viðskiptastefnu og eigin tollaskrá (Utanríkisráðuneytið, 2017). EFTA 
hefur gert 29 fríverslunarsamninga við 39 ríki en aðeins 26 þeirra hafa tekið gildi. Skipta má 
fríverslunarsamningum EFTA í þrjá flokka: fyrstu kynslóðar samninga, annarar kynslóðar 
samninga og þriðju kynslóðar samninga (EFTA, e.d. - d). Fyrstu kynslóðar samningar telja til 
vöruviðskipta, samkeppnismála og vernd hugverkaréttinda og annarar kynslóðar samningar 
snúa að viðbættum þjónustuviðskiptum, fjárfestingum og opinberum innkaupum. Nú er gjarnar 
talað um þriðju kynslóðar samninga, þar sem bæst hafa í þættir eins og umhverfismál og 
vinnuvernd (Viðskiptasvið Utanríkisráðuneytisins, e.d). Tollabandalag er annað dæmi um 
samkomulag milli ríkja sem felur í sér niðurfellingu á tollum og öðrum viðskiptahindrunum. 
Evrópusambandið er dæmi um tollabandalag. Grundvöllur tollabandalaga er sá að aðildarríki 
þess bera sameiginlega viðskiptastefnu og sameiginlega tollskrá. Sem gefur til kynna að allir 
tollar í viðskiptum meðal aðildaríkjanna hafa verið felldir niður og settir á ytri tollar vegna 
innflutnings frá ríkjum utan bandalagsins (Utanríkisráðuneytið, 2017). Tollabandalag og 
fríverslunarsamtök hafa það sameiginlegt að viðskipti milli aðildaríkjanna byggja á tollfrelsi og 
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niðurfellingu á viðskiptahindrunum sem auðveldar viðskipti meðal þjóða (Stjórnarráð Íslands, 
e.d. -m). Víðtækasti og jafnframt mikilvægasti fríverslunarsamningur sem Ísland er aðili að er 
EES samningurinn. Grundvöllur EESsamningsins er hið fjórþætta frelsi sem gefur til kynna 
frjálst flæði vöru, fólks, þjónustu og fjármagns meðal landa (Stjórnarráð Íslands, e.d -k). 

8.2 Fríverslunarsamningar Íslands 

 
Mynd 2. Fríverslunarsamningar Íslands (Stjórnarráð Íslands, e.d.-i)  

Myndin að ofan er yfirlit yfir þá fríverslunarsamninga sem Ísland er aðili að. Myndin sýnir 
gildandi fríverslunarsamninga EFTA, núverandi viðræður sem eru í gangi hjá EFTA og 
sameiginlegar samstarfslýsingar EFTA. Einnig tvíhliðasamningar Íslands og aðra 
viðskiptasamninga sem Ísland er aðili að. 

8.3 Tvíhliðasamningur Íslands og Færeyja 

Ísland gerði fríverslunarsamning við Færeyjar þann 31. ágúst árið 2005 og tók samningurinn 
gildi 1. nóvember árið 2006. Sá samningur er kallaður Hoyvíkur-samningurinn. Mörg ákvæði 
Hoyvíkur-samningsins eru samin á grundvelli EES samningsins. Hoyvíkur-samningurinn er 
talin vera víðtækasti fríverslunarsamningur sem Íslensk stjórnvöld hafa gert að því leyti til að 
hann tekur tillit til allra landbúnaðarvara en landbúnaður er oftast undaskilin í 
fríverslunarsamningum Íslands. Með samningnum er komið á sameiginlegu efnahagssvæði 
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milli Íslands og Færeyja (Stjórnarráð Íslands, e.d-a). Ákvæði samningsins ná yfir frjálst flæði á 
vörum, þjónustu, fólki og fjárfestingum. Samningurinn markaði tímamót í gerð 
fríverslunarsamninga fyrir Ísland þar sem hann var sá fyrsti sem tók tillit til fullrar fríverslunar 
á landbúnaðarvörum. Eftirspurn á landbúnaðarvörum er mikil í Færeyjum sem skapar tækifæri 
fyrir Ísland þar sem aukin markaður er fyrir íslenskar landbúnaðarvörur. Samkvæmt ákvæðum 
samningsins er mismunum á grundvelli ríkisfangs, staðfestustaðar eða upprunastaðar vöru 
bönnuð sem gefur til kynna að sú regla gildir að Íslendingar og íslensk fyrirtæki njóta sömu 
réttinda í Færeyjum og á það einnig við um Færeyinga á Íslandi (Þingskjal 999, 2005-2006).  

8.4 Tvíhliðasamningur Íslands og Kína  

Fríverslunarsamningurinn á milli Íslands og Kína var undirritaður þann 15. apríl árið 2013 en 
tók ekki í gildi fyrr en 1. júlí árið 2014. Samningsviðræðurnar á milli ríkjanna hófust í apríl árið 
2007 og voru í hléum allt til ársins 2013. Össur Skarphéðinsson þáverandi utanríkisráðherra 
Íslands og Gao Hucheng þáverandi utanríkisráðherra Kína skrifuðu undir 
fríverslunarsamninginn í Peking. Samningurinn felur í sér niðurfellingu á tollum á helstu 
útflutningsafurðum Íslendinga ásamt því að fella niður tolla Íslands að undanskildum 
landbúnaðarvörum (Stjórnarráð Íslands, e.d -c). Samningurinn inniheldur kafla um vöru- og 
þjónustuviðskipti, upprunareglur, fjárfestingar, hugverkavernd, samkeppnismál, samvinnu á 
ýmsum sviðum, stofnanaákvæði og ákvæði um lausn ágreiningsmála (Þorvaldur Kjerulf 
Sigurjónsson, 2013). Fríverslunarsamningurinn milli Íslands og Kína er tvíhliða 
fríverslunarsamningur sem er í meginatriðum byggður á ákvæðum EFTA samninga sem Ísland 
hefur gert við önnur ríki. Með samningnum skapast tækifæri fyrir íslensk og kínversk fyrirtæki 
þar sem samningurinn inniheldur samstarfsverkefni á milli fyrirtækja á Íslandi og Kína 
(Stjórnarráð Íslands, e.d-c). Ísland er fyrsta Evrópuríkið sem setti á stofn fríverslunarsamning 
við Kína. Í kjölfarið hafa mörg önnur lönd sýnt áhuga sinn á mögulegum viðskiptum við Kína 
og því er Ísland í harðri samkeppni við önnur lönd á útflutningsvörum (Evrópuvefur, 2012). 
Kína er fjölmennasta ríki heims og þar búa 1,42 milljarður manna (World Population Review, 
2018). Kína er einnig með annað stærsta hagkerfi heims á eftir Bandaríkjunum (Stjórnarráð 
Íslands, 2018). Samkvæmt spám Efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD er spáð því að 
Kína muni hafa mestu hagvaxtaraukningu allra helstu iðnvelda heims til ársins 2020 (Þorvaldur 
Kjerulf Sigurjónsson, 2013). Vegna aukins aðgangs að samgöngum og vaxandi millistéttar í 
Kína er kínverski markaðurinn áhugaverður fyrir íslensku þjóðina. Áætlað er að millistétt Kína 
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sé yfir 400 milljónir manna sem er meira en heildaríbúafjöldi Bandaríkjanna (Stjórnarráð 
Íslands, 2013). Alls 90% af útflutningi Íslands á sjávarafurðum fer til Kína. Algengt er að tollar 
á sjávarafurðum séu á bilinu 10-12%, en með tilkomu samningsins hafa þessir tollar fallið niður 
á fimm ára aðlögunartíma samningsins. Myndast hefur vöruviðskiptahalli á viðskiptum milli 
Íslands og Kína, þar sem innflutningur Íslands er meiri en útflutningur þess til Kína (Stjórnarráð 
Íslands, e.d-c).   

Með tilkomu fríverslunarsamnings milli Íslands og Kína hefur útflutningur Íslands til 
Kína aukist um 11% milli áranna 2015-2016. Stjórnvöld Íslands og Kína eiga hins vegar í 
reglulegum fundum til þess að greiða fyrir viðskiptum á milli landanna (Þingskjal 671, 2016-
2017). 

8.5 Samanburður á tvíhliða- og marghliða samningum 

Hagfræðingar eru tvídrægir í skoðunum um gildi tvíhliða fríverslunarsamninga fyrir þróun 
alþjóðaviðskipta og áhrif þeirra á hagsmuni þjóða. Sumir hagfræðingar telja að tvíhliða 
fríverslunarsamningar séu síðri kostur þar sem þeir geta virkað letjandi eða hindrandi gagnvart 
marghliða samningum. Að þeirra mati veita tvíhliðasamningar ívilnandi viðskiptakjör þar sem 
samningarnir eru einungis staðbundnir milli fárra ríkja sem getur virkað eins og lokaður 
klúbbur.  
Prófessorinn Bhagwati við Columbia háskóla gaf til kynna að viðskiptasamningur NAFTA 
samtakanna hefði þá tilhneigingu til að útiloka verslun við þjóðir aðrar en aðildarríkjanna og að 
samningurinn sé aðeins hagstæður fyrir aðildarríki hans. Það getur leitt til þess þróun alþjóðlegs 
viðskiptafrelsis hamlast. Hins vegar telur Robert Lawrance prófessor við Harvard-háskóla að 
tvíhliða samningar hafi ekki hindrandi áhrif gagnvart marghliða samningum. Hann telur að það 
sé óhjákvæmilegt að rannsaka einstaka tvíhliða og marghliða samninga um viðskiptafrelsi og 
bera saman hvort slíkir samningar eigi vel saman til lengdar (Ólafur Klemensson, 2005).  

Ísland gerðist aðili að fríverslunarsamtökum EFTA árið 1970 og tóku þá í gildi 
fríverslunarsamningar milli Íslands og þáverandi aðildarríkja samtakanna, þau voru Austurríki, 
Portúgal, Svíþjóð, Noregur og Sviss. Í kringum aldamótin 1970 var gerður tvíhliða 
fríverslunarsamningur milli aðildarríkja EFTA og aðildarríkja Evrópska Efnahagssamfélagsins 
(EEC) (EFTA, e.d. - a). Eins og áður var nefnt lagði Evrópska Efnahagssamfélagið 
grundvöllinn að stofnun Evrópusambandsins og er því ekki ekki sjálfstætt starfandi samfélag í 
dag (BBC News, e.d.). Í kjölfar aðildar Íslands að fríverslunarsamtökum EFTA opnuðust dyr 
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fyrir íslenskt efnahagslíf og í dag hefur Ísland gert alls 29 fríverslunarsamninga og á í viðræðum 
við 13 önnur ríki í samvinnu við EFTA samtökin. Ísland er einnig aðili að fríverslunarsamning 
EES í gegnum EFTA sem nær til alls 32 ríkja víðsvegar um heiminn. Ísland hefur einungis gert 
þrjá samninga fyrir utan EFTA samtökin, þeir eru við Grænland, Færeyjar og Danmörk. 
Ísland hefur gert tvíhliðasamning við tvö ríki, þau eru Færeyjar og Kína. Að auki hefur verið 
settur á laggirnar samningur um viðskipti milli Íslands og Grænlands en sá samningur er á milli 
Íslands og Danmerkur um viðskipti Íslands við Grænland. Aðild Íslands að 
fríverslunarsamtökum EFTA hefur reynst íslensku þjóðinni vel og hefur opnað fyrir viðskipti á 
mikilvægustu útflutningsvörum Íslands (Stjórnarráð Íslands e.d -h). Í tenglsum við þá 
marghliða samninga sem EFTA ríkin hafa gert, hafa einstaka ríki innan fríverslunarsamtaka 
EFTA gert sérstakan tvíhliða samning sem kemur til viðbótar fríverslunarsamningi EFTA við 
tilteknar þjóðir og felur í sér viðskipti á óunnum landbúnaðarvörum (Þingskjal 979, 1999-
2000.). Tvíhliðasamningar Íslands í gegnum fríverslunarsamtökin EFTA eru við Albaníu, 
Bosníu og Hesegóvínu, Makedóníu, Svartfjallaland, Serbíu, Tyrkland, Úkraínu, Egyptaland, 
Samstarfsráð Persaflóaríkja (e. Gulf Opertaion Council), Ísrael, Jórdaníu, Líbanon, Marokkó, 
Palestínu, Tollabandalag Suður- Afríkuríkja (e. South-Africa Custom Union), Túnis, Kanada, 
Síle, Kólumbíu, Mexíkó, Perú, Hong Kong, Suður-Kóreu og Singapúr.  

Ísland hefur fyrstu kynslóðar fríverslunarsamning við Egyptaland, Ísrael, Jórdaníu, 
Kanada, Líbanon, Makedóníu, Marokkó, Palestínu, Túnis, Tyrkland , og ríki í tollabandalaginu 
SACU þau eru Botsvana, Lesótó, Nambía, Suður- Afríka og Svasíland. Ísland hefur annarar 
kynslóðar fríverslunarsamninga við Síle, Kólumbíu, Sádí Arabíu, Sameinuðu arabísku 
furstadæmin, Barein, Óman, Katar, Kúveit, Mexíkó, Kostaríka, Panama, Gvatemala, Perú, 
Singapúr, Suður-Kóreu, Svartfjallaland og Úkraínu. Ísland hefur þriðju kynslóðar 
fríverslunarsamning við Albaníu, Bosníu-Hersegóvínu, Filippseyjar, Georgíu, Hong Kong og 
Serbíu (Utanríkisráðuneytið- e.d -b ).  

Fríverslunarsamningar sem Ísland er aðili að eru bæði tvíhliðasamningar og marghliða 
samningar sem gegna mikilvægu hlutverki í þróun efnahagskerfis þjóðarinnar. Með 
fríverslunarsamningum er Íslandi kleift að stunda óhindruð viðskipti við stærri og fjölmennari 
erlenda markaði. Þar sem Ísland er lítið land er mikilvægt að efna til góðra viðskiptasambanda 
við önnur ríki og ná þannig að efla hagsæld þjóðarinnar. Aðild Íslands að fríverslunarsamtökum 
EFTA á sínum tíma gerði það að verkum að fríverslunarnet Íslands hefur styrkst gífurlega og 
hafa angar þess samnings verið að aukast á undanförnum árum til ríkja í Asíu og Ameríku 
(Utanríkisráðuneytið, e.d.-b). Til að mynda hafa íslensk stjórnvöld stofnað til 
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fríverslunarsamnings við Kína sem er ört vaxandi markaður og skapar mikil tækifæri fyrir 
íslenskan útflutning. Þegar Íslensk stjórnvöld efla til fríverslunarsviðræðna við aðrar þjóðir er 
mikilvægt að átta sig á því hvernig fríverslunarsamningur mun hafa sem mestan ávinning í för 
með sér fyrir hagsmuni þjóðarinnar. Til að mynda eru tvíhliðasamningar betri að því leyti að 
stjórnvöld hafa aukið frelsi þegar kemur að samningaviðræðum á þeim heldur en á marghliða 
samningum, þar sem einungis er stuðst við hagsmuni tveggja þjóða við gerð tvíhliðasamninga.  
Þegar hagsmunir fleiri þjóða eru i húfi eru settar fram ákveðnar reglur og staðlar sem aðildarríki 
samningsins þurfa að innleiða í sína löggjöf líkt og gerðist með aðild EFTA samtakanna að EES 
samningnum og getur það leitt til minna sjálfstæðis hjá aðildarríkjum. Með 
fríverslunarsamningum skapast sameiginlegur vettvangur um viðskipti og samskipti við tiltekna 
þjóð. Marghliða samningur er samningur sem myndast milli hóp ríkja og með þeim samning 
verður aðgangur að erlendum mörkuðum umfangsmeiri en ef einungis er settur á laggirnar 
tvíhliðasamningur við einstaka ríki. Sökum stærðar og umfangs marghliða samninga getur það 
tekið lengri tíma að komast að samkomulagi milli aðildarríkja í samanburði við 
tvíhliðasamninga (Kagen, 2018).   
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9. Stærstu viðskiptaþjóðir Íslands 
Viðskipti milli ríkja hafa aldrei verið eins margþætt og mikilvæg fyrir hagsmuni þjóða líkt og 
nú til dags (Stjórnarráð Íslands, e.d. - d). Helstu viðskiptaþjóðir Íslands eru Bandaríkin, Bretland 
og Holland en samanlagt hlutfall af heildarútflutningi Íslands til þeirra árið 2016 var alls 36% 
(Viðskiptaráð Íslands, 2018). Holland og Bretland eru aðildarríki Evrópusambandsins en er það 
einn mikilvægasti viðskiptaaðili Íslands þar sem stór hluti af öllum útflutningstekjum Íslands 
kemur frá ríkjum innan Evrópusambandsins (Forsætisráðuneytið, 2007).  

9.1 Viðskipti við Bandaríkin 

Bandaríkin er með stærsta efnahagskerfi heims (World Economic Forum, 2018) og þar búa 
rúmlega 328 milljónir íbúa (World Population Review, 2018). Bandaríkin er stærsta 
viðskiptaþjóð Íslands, er einnig helsta útflutningsþjóð þjóðarinnar og er að því leyti mikilvægur 
markaður fyrir Ísland. Samskipti milli ríkjanna á sér langa sögu og Bandaríkin er mikilvæg 
samstarfsþjóð Íslands (Þingskjal 671, 2016-2017).  

 
Mynd 3. Innflutningur og útflutningur á vöruviðskiptum Bandaríkjanna árin 2010-2018 (Heimild: 
Hagstofa Íslands, 2018). 
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Mynd 4. Innflutningur og útflutningur á þjónustuviðskiptum Bandaríkjanna árin 2013-2017. (Heimild: 
Hagstofa Íslands, 2018).  

Samkvæmt mynd nr. 3 er innflutningur á vörum frá Bandaríkjunum meiri en útflutningur á 
vörum Íslands til Bandaríkjanna. Ef þjónustuviðskipti eru borin saman við vöruviðskipti milli 
þjóðanna á árunum 2013-2017, er útflutningur Íslands á þjónustu meiri heldur en innflutningur 
á þjónustu frá Bandaríkjunum eins og sjá má á mynd nr. 4. Heildarútflutningur til Bandaríkjanna 
árið 2015 nam 161 milljörðum króna (Hagfræðideild Landsbankans, 2016). Af því voru 
þjónustuviðskipti til Bandaríkjanna 78% og vöruútflutningur 22% af heildarútflutningi. 
Þjónustuviðskipti við Bandaríkin jukust á milli ára og árið 2016 voru heildartekjur vegna 
þjónustuviðskipta við Bandaríkin alls 175 milljarðar króna (Stjórnarráð Íslands, e.d -b). 
Meirihluti af útflutningi Íslands til Bandaríkjanna er í formi þjónustu, svo sem ferðaþjónustu. 
Bandaríkin eru meðal mikilvægustu viðskiptavina íslenskrar ferðaþjónustu, til að mynda voru 
tekjur vegna kaupa bandarískra ferðamanna á íslenskri ferðaþjónustu árið 2015 alls 95,5 
milljarðar króna. Vöruútflutningur til Bandaríkjanna er einnig mikilvægur fyrir íslenskt 
efnahagslíf. Árið 2015 nam vöruútflutningur til Bandaríkjanna 35 milljöðrum króna sem var 
5,7% af heildarútflutningi landsins. Rúmlega helmingur af vöruútflutningi til Bandaríkjanna 
eru íslenskar sjávarafurðir og námu þær 18,4 milljörðum króna á árinu 2015. Helsti útflutningur 
sjávarafurða til Bandaríkjanna er þorskur (Hagfræðideild Landsbankans, 2016). Vöru- og 
þjónustuviðskipti Íslands við Bandaríkin byggjast að öllu leyti á skuldbindingum sem ríkin hafa 
undirgengist á vettvangi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar.  

Þrátt fyrir að Bandaríkin sé ein helsta viðskiptaþjóð Íslands er engin virkur 
fríverslunarsamningur milli þjóðanna. Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) gerðu tilraun til 



39 
 

 

samningarviðræðna varðandi fríverslunarsamning milli EFTA ríkjanna og Bandaríkjanna, sem 
tók ekki gildi þar sem Bandaríkin voru með auknar kröfur á niðurfellingu tolla á 
landbúnaðarvörur sem EFTA var ekki reiðubúið að uppfylla. Evrópusambandið og Bandaríkin 
hófu viðræður um gerð samnings vegna viðskipta og fjárfestinga (e. Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, TTIP) um mitt árið 2013. Sá samningur getur haft veruleg áhrif á Ísland 
vegna aðildar Íslands að EES samningum og þeirra viðskipta sem Ísland á við báða 
samningsaðila. Ríkistjórnin myndaði samráðshóp innan Stjórnarráðsins sem fékk það verkefni 
að meta áhrif samningsins á viðskiptahagsmuni Íslands og samkeppnisstöðu íslenskra 
fyrirtækja. Skýrslan var afhent í október 2015 og gaf meðal annars til kynna að samningurinn 
muni hafa víðtæk áhrif hér á landi og áhrifin eru að mörgu leyti jákvæð. Þar er nefnt að líklega 
mun samningurinn hafa jákvæð áhrif á landsframleiðslu í Bandaríkjunum og ríkjum innan 
Evrópusambandsins, auk þess mun hann auka atvinnu og velmegnun ríkja heimsins. Einnig er 
líklegt að eftirspurn á vörum og þjónustu frá Íslandi muni aukast. Í kjölfar viðræðnanna við 
Evrópusambandið hafa ríki EFTA samkomulagsins átt í formlegu samráði um viðskipti við 
Bandaríkin þar sem meðal annars var fjallað um framgang TTIP samningsins (Gunnar Bragi 
Sveinsson, 2015). Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sett hlé á viðræður TTIP samningsins 
og ekki er ljóst hvort stjórn hans muni bjóða upp á áframhaldandi viðræður á samningnum 
(Larres, 2017). Fríverslunarviðræður milli Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar og Bandaríkjanna 
munu hafa umtalsverð áhrif á viðræður um viðskiptasamninga á næstu árum þar sem það á eftir 
að skýrast hvort samningur myndast milli Bandaríkjanna og Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar 
(Gunnar Bragi Sveinsson, 2015). Donald Trump hefur hótað að draga aðild Bandaríkjanna að 
Alþjóðaviðskiptastofnunni tilbaka þar sem hann telur að stofnunin sé ósanngjörn í garð 
Bandaríkjanna (Rúv, 2018). Ísland hlýtur sömu viðskiptakjara frá Bandaríkjunum eins og frá 
öðrum ríkjum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (Þorvaldur Kjerulf Sigurjónsson, 2013). 
Möguleiki á samningaviðræðum vegna fríverslunarsamnings milli Bandaríkjanna og Íslands 
hefur á undanförnum árum verið kannaður bæði í gegnum EFTA samtökin og einnig sem 
tvíhliðasamningur milli ríkjanna tveggja. Í apríl árið 2014 fór þáverandi utanríkisráðherra 
Íslands á fund við bandaríska ráðamenn um tvíhliðasamskipti ríkjanna, eitt af umræðuefnum 
fundarins voru viðskipti á milli ríkjanna. Einnig fór utanríkisráðherra á fund í október árið 2015 
vegna ársfundar alþjóðabankans þar sem fjallað var um fríverslunarviðræður Bandaríkjanna og 
Evrópusambandsins (Gunnar Bragi Sveinsson, 2015). Hægt er að segja að það séu nokkrar 
ástæður fyrir því að Ísland sé ekki með fríverslunarsamning við Bandaríkin.  
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Annars eru tollar á íslenskum framleiðsluvörum sem eru fluttar til Bandaríkjanna að jafnaði 
lágir (Gunnar Bragi Sveinsson, 2015). Tollar eru ekki lagðir á fjölmargar af helstu 
útflutningsvörum Íslands svo sem landbúnaðarvörur, iðnaðarvörur og langflestar sjávarafurðir. 
Einnig setja bandarísk yfirvöld miklar kröfur á markaðsaðgang fyrir landbúnaðarvörur. Kröfur 
um niðurfellingu á tollum á landbúnaðarvörum gerir íslenska stjórnvaldinu torvelt að ná 
samningi sem samræmist stefnu íslenskra stjórnvalda í landbúnaðarmálum. Vegna smæðar 
íslenska markaðarins er Ísland ekki ofarlega á lista Bandaríkjanna þegar kemur að því að gera 
tvíhliða fríverslunarsamning og einnig vegna takmarkaðra viðskiptahagsmuna fyrir Bandaríkin. 
Ef Ísland myndi samþykkja kröfur Bandaríkjanna um niðurfellingu tolla á landbúnaðarvörum 
myndi það skila sér í lægra vöruverði á auknu úrvali á vörum fyrir neytendur. Einnig myndi 
það leiða til aukinnar samkeppni fyrir innlenda framleiðendur (Þorvaldur Kjerulf Sigurjónsson, 
2013).  

9.2 Tollastríð milli Bandaríkjanna og Kína og áhrif þess á Ísland 

Donald Trump Bandaríkjaforseti tók við forsetaembætti sínu 20. janúar árið 2017. Eitt af hans 
meginmarkmiðum var að endurskoða þá viðskiptasamninga sem Bandaríkin eru aðilar að sem 
hann taldi vera ósanngjarna fyrir hagsmuni Bandaríkjanna. Á þeim tíma sem Trump hefur gegnt 
embætti Bandaríkjaforseta hefur hann boðað viðskiptastríð við fjöldann allan af ríkjum, þar á 
meðal við Kína. Þar sem Bandaríkin og Kína eru tvö stærstu efnahagskerfi heims er mikil ólga 
milli þeirra sem hefur efnt til viðskiptastríðs milli þessara þjóða. Viðskiptastríð Bandaríkjanna 
og Kína mun að öllu leyti hafa mikil áhrif á efnahagskerfi heimsins, þar sem viðskiptastríðið 
dregur úr hagvexti á heimsvísu (Nicolaci da Costa, 2018). Meginástæða fyrir viðskiptastríðinu 
er sú að Bandaríkin hefur ásakað Kína að standa ekki við skuldbindingar sínar gagnvart 
Alþjóðaviðskiptastofnunni ásamt því að brjóta í bága við mannréttindi kínversks vinnuafls með 
of lágum launum. Bandaríska þjóðin telur einnig að Yuanið, gjaldmiðill Kína, sé að veikja gengi 
bandaríska dollarans og Kína sé að auka verðbólgu með því að selja vörur á ósanngjörnu verði 
(Hughes, 2005).  
 Viðskiptastríð milli Bandaríkjanna og Kína hefur leitt til þess að Bandaríkin hafa lagt 
aukin toll á innfluttar vörur frá Kína. Í heildina hefur Bandaríkin sett tolla á innfluttar vörur frá 
Kína að andvirði 250 milljarða Bandaríkjadala, tollarnir eru frá 10%-25%. Vegna þessara miklu 
tollhækkana hefur Kína ásakað Trump fyrir að koma af stað stærsta viðskiptastríði í sögu 
heimsins. Kína svaraði fyrir sig og setti tolla á innfluttar vörur frá Bandaríkjunum sem 
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samsvarar 110 milljarða Bandaríkjadala, tollar Kína eru frá 5%- 25% (BBC News, 2018). 
Fundur G20 ríkjanna í Buenos Aires í Argentínu hófst 30. nóvember og lauk 1. desember árið 
2018. Donald Trump Bandaríkja forseti og Xi Jinping forseti Kína ræddu saman um viðskipti 
milli landanna tveggja á þeim fundi. Um ræðir fyrsta fund leiðtogana tveggja síðan að 
viðskiptastríðið hófst. Í þeim viðræðunum sömdu forsetar ríkjanna um að semja 90 daga hlé á 
viðskiptastríðinu. Ef samkomulag mun nást á milli forseta Bandaríkjanna og Kína leiðir það til 
þess að tollar munu ekki aukast hjá ríkjunum tveimur. Á fundinum var einnig samið um það að 
Kína myndi auka innflutning á vörum frá Bandaríkjunum á sviði landbúnaðar, iðnaðar og orku 
sem er til þess gert að draga úr ójafnvægi á viðskiptajöfnuði milli ríkjanna. Ef samningur mun 
ekki nást milli aðildarríkjanna tveggja mun Trump Bandaríkjaforseti auka tollastig 
Bandaríkjanna úr 10% yfir í 25% og viðskiptastríði mun því halda áfram (BBC News, 2018).  

Viðkskiptastríð milli Bandaríkjanna og Kína dregur úr myndun hagvaxtar þjóða á 
heimsvísu og leiðir til þess að velferð ríkja minnkar. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn spáir því að 
með viðskiptastríðinu muni hagvöxtur heims dragast saman um alls 0,5% fyrir árið 2020 
(Nicolaci da Costa, 2018). Viðskiptastríðið hefur neikvæð áhrif á neytendur þar sem tollarnir 
leiða til hærra vöruverðs fyrir neytendur (Jóhann Hlíðar Harðarson, 2018). Fyrirtæki á 
alþjóðavísu verða einnig fyrir skaða vegna viðskiptastríðsins þar sem tollarnir leiða til hærri 
framleiðslukostnaðar og hærra vörurverðs. (BBC News, 2018).  
 Viðskiptastríðið hefur mikil áhrif á lítið og opið efnahagskerfi eins og Ísland. Með 
viðskiptastríðinu mun heimsmarkaðsverð á vörum hækka sem leiðir til hærra vöruverðs á 
Íslandi (Jóhann Hlíðar Harðarson, 2018). Á þessum tímapunkti er erfitt að segja til um hver 
bein áhrif viðskiptastríðsins verði á Ísland og mun koma betur í ljós seinna meir. 

9.3 Viðskipti Íslands við Bretland og Brexit  

Samband Íslands og Bretlands á sér langa sögu og var fyrsti viðskiptasamningur meðal ríkjanna 
undirritaður árið 1916. Sá samningur fólst í því að Ísland mátti stunda viðskipti við Bretland, 
bandamenn þeirra og önnur hlutlaus ríki sem voru ekki tengd landamærum Þýskalands. Á 
þessum tíma var Bretland ein stærsta viðskiptaþjóð Íslands og meira en helmingur alls 
útflutnings þjóðarinnar fór til Bretlands. Á tímum fyrri heimstyrjaldarinnar var Bretland 
valdamikið þjóðríki og má segja að viðskiptasamningur Íslands og Bretlands hafi verið 
mikilvægur þáttur í því að Ísland fékk fullveldi árið 1918 (Þjóðskjalasafn Íslands, 2018). Á 
undanförnum árum hefur Bretland verið ein af stærstu viðskiptaþjóðum Íslands og er því afar 
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mikilvægur markaður fyrir efnahagslíf þjóðarinnar. Viðskipti milli Íslands og Bretlands 
byggjast á grundvallarviðmiðum EES samningsins og er sá samningur eini 
fríverslunarsamningurinn á milli ríkjanna (Stjórnarráð Íslands, e.d. - g). Í ársbyrjun 2017 sendu 
bresk stjórnvöld frá sér yfirlýsingu sem fól í sér að Bretland hugðist segja sig úr 
Evrópusambandinu og áætlað er að það taki gildi 29. mars árið 2019. Í kjölfar þess fékk útganga 
Bretlands úr Evrópusambandinu viðurnefnið Brexit, sem gefur til kynna “British Exit” 
(Utanríkisráðuneytið, 2017).  
 Bretland er eitt stærsta aðildarríki Evrópusambandsins með annað stærsta hagkerfi þess. Einnig 
er Bretland öflugasta hernaðarveldi í Evrópu og mun útganga þess úr sambandinu hafa víðtæk 
áhrif á ríki innan Evrópu. Áhrifin eiga ekki eingöngu við um milliríkjaviðskipti meðal 
aðildarríkja heldur einnig á sviði öryggis-og varnarmála þjóða (Utanríkisráðuneytið, e.d. -b). 
Með útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu munu samskipti Íslands og Bretlands ekki 
byggja á EES samningnum og öðrum samningum sem tilheyra Evrópusambandinu (Stjórnarráð 
Íslands, e.d.-g). Með því skapast tækifæri fyrir samningaviðræður um áframhaldandi 
hindrunarlaus viðskipti milli þjóðanna. En spurningin er sú hvernig á Ísland að snúa sér í þeim 
málefnum þannig að hagsmunum þjóðarinnar sé sem best borgið. Ýmsar sviðsmyndir hafa verið 
settar fram sem gefa til kynna líklega niðurstöðu samningaviðræðna milli Bretlands og Íslands. 
Ísland og Bretland gætu gert tvíhliðasamning, Bretland gæti gert marghliða samning við EFTA 
ríkin eða gerður verður samningur milli Bretlands og Evrópusambandsins sem nær einnig yfir 
EES samninginn (Samtök Atvinnulífsins, 2017).  

9.4 Viðskipti Íslands við Holland 

Undanfarin ár hefur Holland verið þriðja stærsta viðskiptaþjóð Íslands, þar sem mikið af 
útflutningi þjóðarinnar fer til Hollands (Viðskiptaráð Íslands, 2018). Viðskipti milli Ísland og 
Hollands byggir á fríverslunarsamning EES þar sem Holland er meðlimur að 
Evrópusambandinu. Meirihluti af útflutningsvörum til Hollands eru iðnaðarvörur og heyra 
undir þann flokk sem má telja ál, álafurðir, kísiljárn, lyf og ýmis tæki. Einnig er útflutningur á 
sjávarafurðum og ýmiskonar öðrum vörum (Hagstofa Íslands, 2015). 



43 
 

 

 
Mynd 5. Innflutningur og útflutningur vegna vöruviðskipta við Holland 2010-2018 (Heimild: Hagstofa 
Íslands, 2018) 

 
Mynd 6. Innflutningur og útflutningur á þjónustuviðskiptum við Holland árin 2013-2017 (Heimild: 
Hagstofa Íslands, 2018) 
Samkvæmt mynd nr. 5 er útflutningur á vöruskiptum Íslands til Hollands mun meiri heldur en 
innflutningur á vöruviðskiptum frá Hollandi. Ef horft er til þjónustuviðskipta Íslands og 
Hollands er innflutningur á þjónustu frá Hollandi meiri en útflutningur á þjónustu til Hollands 
eins og sést á mynd nr. 6. 
Árið 2014 var Holland langstærsti áfangastaður íslensks vöruútflutnings með alls 29% hlutdeild 
eða 172 milljarðar af 590 milljörðum króna (Hagstofa Íslands, 2015).  
Mikið af vöruútflutningi til Hollands fer um skipahöfnina í Rotterdam á leið sinni til annara 
áfangastaða í Evrópu en það útskýrir hátt útflutningshlutfall frá Íslandi til Hollands. Þetta eru 
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svokölluð Rotterdam-áhrif sem má lýsa á þann hátt að þegar vöruútflutningur á milli tveggja 
þjóða á viðkomu í þriðja landinu, þá getur það leitt til þess að útflutningsaðilinn skráir þriðja 
landið, í þessu tilfelli Holland, sem áfangastað vörunnar. Að þessu leyti getur þriðja landið verið 
ofmetið í tölum á utanríkisviðskiptum þjóða. Hægt er að segja að það séu tvær meginástæður 
fyrir Rotterdam-áhrifunum. Í fyrsta lagi getur endastöð íslensks útflutnings verið óþekkt, þar 
sem íslenskur útflutningsaðili flytur út vöru til Hollands sem er svo afhent á áfangastað af 
erlendum kaupaðila og söluaðili Íslands hefur ekki upplýsingar um lokaáfangastað vörunnar. Í 
öðru lagi eiga áhrifin sér stað þegar útflutningur Íslands er sendur í geymslu til Rotterdam sem 
gerist vegna skorts á geymsluplássi á Íslandi. Til að mynda er skortur á geymsluplássi fyrir 
sjávarafurðir á Íslandi og því er hagkvæmast að senda þær í geymslu til Rotterdam. Með því að 
geyma vörur í Rotterdam er hægt að stytta afhendingartíma vörunnar til muna sérstaklega til 
kaupenda í Evrópu og Asíu, einnig er geymslupláss þar tiltölulega ódýrt. Vara sem fer í geymslu 
í Rotterdam getur legið þar í nokkra mánuði jafnvel ár áður en kaupandi finnst (Hagstofa 
Íslands, 2015).  
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10. Aðferðafræði  
Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem notast var við gerð rannsóknarinnar. 
Fjallað verður um framkvæmd hennar, þátttakendur og greiningu niðurstaða. Við gerð 
rannsókna er annaðhvort stuðst við megindlega rannsóknaraðferð ( e. Quantitative research) 
eða eigindlega rannsóknaraðferð (e. Qualitative research). Megindleg rannsókn byggir á 
tölfræðilegri greiningu gagna sem er oft í formi spurningalista sem er lagður fyrir ákveðið úrtak 
þátttakanda. Eigindleg rannsóknaraðferð leggur hinsvegar meiri áherslu á dýpri skilning á 
hugsunum einstaklinga heldur en tölfræðilegum niðurstöðum (Market and Media Research, 
e.d.). Í þessari rannsókn var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru hálfopin 
djúpviðtöl við starfsmenn íslenskra fyrirtækja og stofnanna.  

10.1 Tilgangur rannsóknar  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að svara þeirri rannsóknarspurningu sem sett var fram: Hvaða 
áhrif hafa fríverslunarsamningar haft á íslenskt efnahagslíf? 
Mikil umfjöllun hefur verið undanfarið í samfélaginu varðandi fríverslunarviðræður milli 
Íslands og Bretlands og hvernig hagsmunum Íslands sé best borgið í þeim málefnum. 
Fríverslunarsamningar milli þjóða eru mikilvægir að því leyti til að það skapast aukin samskipti 
meðal aðildarríkjanna og byggja þeir á þeim forsendum að draga úr viðskiptahindrunum og 
tollum sem eru til staðar (Utanríkisráðuneytið, e.d. -a). Rannsakendum fannst því áhugavert að 
fræðast meira um fríverslunarsamninga og mikilvægi þeirra fyrir íslenskt efnahagslíf.  

10.2 Eigindleg rannsóknaraðferð  

Í þessari rannsóknarritgerð var einungis stuðst við eigindlega aðferðafræði. Eigindlegar 
rannsóknaraðferðir má rekja til hugmynda og kenninga þar sem áhersla er lögð á einstaklinginn 
sem virkan þátttakanda veruleikans. Einstaklingurinn segir frá sinni reynslu og upplifun á 
rannsóknarefninu (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Með eigindlegum rannsóknum er að ræða 
rannsóknir um lífsreynslu, líf fólks, tilfinningar, hegðun og menningarleg fyrirbæri (Bailey, 
Hennink og Hutter, 2011). Öflun gagna í eigindlegum rannsóknum byggist á því hvernig 
einstaklingar túlka umhverfi sitt og aðstæður. Erfitt er að fá tölfræðilegar upplýsingar út frá 
eigindlegum rannsóknaraðferðum, af þeim sökum eru eigindlegar rannsóknir ekki ákjósanlegur 
valkostur þegar notast er við tölfræðilega gagnavinnslu (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Aðferðir 
í eigindlegum rannsóknum flokkast gjarnan í opin viðtöl, rýnihópa, þátttöku athuganir og 
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etnógrafíur (Bailey, Hennink og Hutter, 2011). Djúpviðtöl er rannsóknaraðferð af eigindlegri 
aðferðafræði sem er partur af opnum viðtölum. Í rannsókn þessari var einungis stuðst við 
hálfstöðluð djúpviðtöl. Djúpviðtöl eru einstaklingsviðtöl þar sem viðmælandinn gefur einungis 
spyrjanda svör. Spurningar í djúpviðtölum eru opnar og gefa viðmælandanum kost að svara á 
eigin forsendum. Með djúpviðtölum er hægt að afla meiri upplýsinga frá viðmælanda heldur en 
með öðrum rannsóknaraðferðum. Niðurstöður djúpviðtala er ekki hægt að nota til að alhæfa 
yfir ákveðið þýði (Þorlákur Karlsson, 2005). Rannsakendum fannst hálfstöðluð djúpviðtöl 
henta best við þessa rannsókn þar sem það gefur skýrari mynd og dýpri skilning á 
fríverslunarsamningum og alþjóðaviðskiptum Íslands. Með hálf stöðluðum djúpviðtölum er 
viðmælanda gefið frelsi til að koma sínum sjónarmiðum á viðfangsefni rannsóknarinnar á 
framfæri.  

10.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru stjórnendur og starfsmenn íslenskra fyrirtækja og stofnanna 
sem eiga það sameiginlegt að starfsemi þeirra snýr að alþjóðaviðskiptum. Við val á 
þátttakendum rannsóknarinnar var stuðst við hentugleikaúrtak, þar sem þátttakendur voru valdir 
út frá því hversu mikla þekkingu og reynslu einstaklingurinn hafði á viðfangsefni 
rannsóknarinnar. Tekin voru viðtöl við alls fjóra starfsmenn, þrjár stofnanir og eitt fyrirtæki. 
Þátttakendur rannsóknarinnar voru Ásta S. Fjeldsted framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands, 
Berta Daníelsdóttir framkvæmdastjóri Íslenska sjávarklasans, Jón Ásbergsson 
Framkvæmdastjóri Íslandsstofu og Stefán Lárus Stefánsson Sendiherra utanríkisráðuneytis 
Íslands. Þátttakendur rannsóknarinnar voru á aldrinum 36-65 ára og var jafnt kynjahlutfall milli 
karla og kvenna. Niðurstöður úr viðtölunum eru ekki aðgreindar með nafni viðmælanda og er 
því viðmælendum gefin bókstafur frá A-D og ekki eru niðurstöður viðmælanda eftir stafrófsröð.  

10.4 Gagnaöflun  

Eins og áður hefur komið fram byggðist rannsóknin á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem 
notast var við hálfstöðluð djúpviðtöl. Viðtölin fóru fram dagana 9. október- 29. október og þau 
voru öll hljóðrituð. Rannsóknin byggðist á fjórum hálfstöðluðum djúpviðtölum. Settur var fram 
viðeigandi spurningalisti fyrir hvern og einn þátttakanda sem tengdist fríverslunarsamningum, 
alþjóðaviðskiptum og starfi viðkomandi þátttakanda. Viðtalsform rannsóknarinnar byggðist á 
opnum spurningum (sjá viðauka A) þar sem þátttakendum var gefin frjáls hendi að svara 
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spurningum sem voru innan viðtalsrammans. Allir þátttakendur voru viljugir og áhugasamir að 
svara spurningum rannsóknarinnar og komu einnig með nýja sýn á viðfangsefni 
rannsóknarinnar. Markmið viðtalanna var að fá dýpri skilning á viðfangsefni rannsóknarinnar 
og leitast var við að ná fram mat viðmælanda á áhrifum alþjóðaviðskipta fríverslunarsamninga 
á Ísland.  
Viðtölin voru öll framkvæmd með sama hætti, það er að segja á starfsstöð þátttakanda þar sem 
það skapar meiri vellíðan og öryggi hjá viðkomandi.  

10.5 Greining gagna  

Fyrsta stig greininganar fór fram á meðan viðtalinu stóð. Annað stig greiningarinnar átti sér 
stað að loknum viðtölunum þar sem rannsakendur skráðu niður viðtölin á tölvutækt form frá 
orði til orðs út frá hljóðupptökum. Þriðja stig greiningarinnar var að greina niðurstöður 
viðtalanna og draga fram helstu áherslur. Að lokum var samantekt rituð út frá hverju viðtali 
fyrir sig. 
Við úrvinnslu gagna var stuðst við gagnagreiningu samkvæmt áherslum eigindlegra 
rannsóknaraðferða svo sem túlkandi greiningu. Túlkandi greining er þegar niðurstöður 
tilfellarannsókna eru greindar í hugsmíðar, þemu og mynstur sem lýsa og útskýra það málefni 
sem verið er að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Gert var grein fyrir sex tegundum 
þema í þessari rannsókn og það byggðist á litakóða (e.color coding) sem er af tegund 
greiningarferils. Þema er einskonar mynstur sem hægt er að gera grein fyrir út frá niðurstöðum 
viðtalanna og getur verið greint á tvennskonar hátt, það er segja augljóst (e.manifest level) eða 
hulið (e.latent level) þema. Augljóst þema er gjarnan áberandi í niðurstöðum viðtalanna en hulið 
þema er yfirleitt flóknara að sjá og er gjarnan undirliggjandi fyrirbæri (Boyatzis, 1998). Við 
greiningu gagna í þessari rannsókn var stuðst við augljóst þema, þar sem greinilegt var hver 
áhersluatriði viðmælanda voru.  
10.5.1 Þemu rannsóknarinnar:  

1. Hlutverk stjórnvalda gagnvart alþjóðaviðskiptum. 
2. Áhrif viðskiptahindrana, viðkiptastríða og viðskiptabanna á íslenskt efnahagslíf. 
3. Mikilvægi fríverslunarsamninga á íslenskt efnahagslíf. 
4. Áhrif EFTA samningsins á efnahagskerfi Íslands. 
5. Mikilvægi EES samningsins á efnahagskerfi Íslands. 
6. Fríverslunarsamningur Íslands og Kína.  
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11. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður gert grein fyrir helstu niðurstöðum viðtalanna. Niðurstöðum 
rannsóknarinnar er skipt upp í ákveðin þemu sem endurspeglar helstu áhersluatriði viðmælenda 
á viðfangsefni rannsóknarinnar. 

11.1 Hlutverk stjórnvalda í alþjóðaviðskiptum 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru spurðir hvort stjórnvöld spili stórt hlutverk þegar það 
kemur að alþjóðaviðskiptum og hvert hlutverk þeirra er. Allir viðmælendur svöruðu því nema 
viðmælandi B, þar sem viðmælandi B sá sér ekki fært að svara spurningunni. 

Að mati viðmælanda A spila stjórnvöld mikilvægt hlutverk þegar það kemur að 
alþjóðaviðskiptum og nefnir þar að stjórnvöld hafi að miklu leyti aðalhlutverkið í 
alþjóðaviðskiptum ríkja. Viðmælandinn telur að ákvarðanir stjórnvalda geti haft bæði góð og 
slæm áhrif á breytingar á alþjóðaviðskipti, en nefnir ekki hvaða áhrif það eru. Viðmælandi A 
nefndi hina Gullnu reglu (e. Golden Rule), sem felur í sér að sá sem valdið hefur semur 
reglurnar, það má tengja við hlutverk stjórnvalda þar sem stjórnvöld hafa vald til þess að semja 
reglurnar gagnvart milliríkjaviðskiptum. 

Að sögn viðmælanda C er hlutverk stjórnvalda mikilvægt gagnvart alþjóðaviðskiptum 
þar sem alþjóðaviðskipti er að miklu leyti tilkomin vegna þeirra aðila sem sitja í ríkistjórn 
þjóðarinnar og þá skiptir sérstaklega máli hver er utanríkisráðherra landsins. Stjórnvöld eru 
mikilvæg þegar kemur að alþjóðaviðskiptum þar sem stjórnvöld hvers ríki fyrir sig stýrir 
viðskiptastefnu landsins og geta því ákveðið að hvaða marki þau vilja búa við frjáls 
milliríkjaviðskipti. Ákvarðanir stjórnvalda hafa áhrif á lífskjör almennings í ríkinu þar sem 
stjórnvöld ákvarða viðskiptastefnur fyrir ríki sitt.  

Viðmælandi D telur einnig að stjórnmál spila stórt hlutverk í alþjóðaviðskiptum og 
nefnir þar að sitjandi ríkisstjórn gegni mikilvægu hlutverki þegar kemur að alþjóðaviðskiptum 
þjóðarinnar. Embættisflokkar landsins hafa mismunandi skoðanir og áherslur á málefnum sem 
tengjast alþjóðaviðskiptum og því skiptir máli hvort meirihluti ríkistjórnar sé hægri-, vinstri- 
eða miðjusinnaður. Sumir flokkar leggja meiri áherslu á erlend viðskipti meðan aðrir líta meira 
á viðskipti á innlendum markaði. Samkvæmt viðmælandanum hefur ríkisstjórn og 
utanríkisráðuneyti Íslands mikil áhrif við gerð fríverslunarsamninga þar sem þeim ber að leiða 
samningaviðræður, koma fram fyrir hönd Íslands og fyrirtækja í landinu og gæta jafnræðis.  
Samantekt  
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Allir viðmælendur rannsóknarinnar telja að stjórnvöld spili stórt og mikilvægt hlutverk þegar 
kemur að alþjóðaviðskiptum ríkja. Ríkistjórn landsins skiptir miklu máli í alþjóðaviðskiptum 
þar sem hún ákveður viðskiptastefnu landsins, ber að leiða samningaviðræður vegna 
fríverslunarsamninga og setur reglur varðandi milliríkjaviðskipti. Ákvarðanir stjórnvalda geta 
haft jákvæð eða neikvæð áhrif á velferð þjóðarinnar. 

11.2 Áhrif viðskiptahindrana, viðskiptastríða og viðskiptabanna stjórnvalda 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar gerðu grein fyrir áhrifum viðskiptahindrana, viðskiptastríða 
og viðskiptabanna á efnahagslíf Íslands.  

Viðmælandi A nefndi ekki mikið um viðskiptahindranir, viðskiptastríð og 
viðskiptabönn stjórnvalda. En viðmælandinn gat til um að Ísland væri partur af 
viðskiptaþvingunum gagnvart Rússlandi. Viðmælandinn telur að íslensk stjórnvöld hafi ekki 
farið rétt að verkum þegar kom að þvingunum gagnvart Rússlandi, þar sem stjórnvöld höfðu 
ekki beint samband við Rússland heldur leituðu beint til Evrópusambandsins. Áhrif 
viðskiptaþvingunarinnar var sú að Rússland setti viðskiptabann á Ísland sem leiddi til þess að 
96-97% af útflutningi Íslands til Rússlands þurrkaðist út, þar með talið makríl- og 
síldarútflutningur. Viðskiptabann Rússlands hafði hvað mest neikvæð áhrif á útflutning á 
íslenskum sjávarafurðum. 

Að sögn viðmælanda B hafa viðskiptahindranir, viðskiptastríð og viðskiptabönn 
neikvæð áhrif á íslenskt efnahagslíf. Viðmælandinn talar um hugmyndafræði Donald Trump 
Bandaríkjaforseta sem fjallar um að loka að markaði Bandaríkjanna með auknum tollum og 
hindrunum til að efla innlenda framleiðslu og gefa vörum sem eru framleiddar í Bandaríkjunum 
forgang. Viðmælandinn telur að hugmyndafræði Donald Trump gæti haft neikvæð áhrif á 
íslenskt efnahagslíf. Til að mynda er bandaríski markaðurinn stór fyrir útflutning á íslenskum 
sjávarafurðum og er þar að miklu leyti mikilvægur markaður fyrir íslenskt efnahagslíf. Ef sá 
markaður myndi lokast þá myndu útflutningstekjur Íslands minnka. Einnig telur viðmælandi B 
að viðskiptabann Rússland hafi áhrif á íslenskan sjávarútveg og að það bann muni bitna mest á 
íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum. Hann telur að viðskiptabann Rússlands muni ekki hafa 
mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf í heild.  

Viðmælandi C telur að viðskiptahindranir, viðskiptastríð og viðskiptabönn hafi neikvæð 
áhrif á efnahagskerfi heimsins. Viðmælandinn telur að heildarhagsmunum heimsins sé best 
borgið með frjálsri verslun, þar sem allar þjóðir myndu vera sammála um hvernig frjáls 
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viðskipti eiga sér stað. Viðmælandinn telur að það sé gott að skoða öfgarnar fyrst til þess að 
átta sig á hvers vegna viðskiptahindranir og viðskiptabönn hafi neikvæðar afleiðingar á 
efnahagskerfi heimsins. Til að mynda ef Ísland væri land þar sem engin utanríkisviðskipti ættu 
sér stað myndi það þýða að íslenska þjóðin gæti aðeins neytt þess sem þjóðin framleiðir sjálf. 
Ef íslenska þjóðin myndi ekki stunda utanríkisviðskipti þá myndi það þýða að Íslendingar gætu 
ekki keyrt bíl, flogið á milli landshluta eða siglt án þess að þurfa að hanna fyrst bíla, skip og 
flugvélar sem ganga fyrir rafmagni því Ísland skortir auðlind sem framleiðir olíu. Einnig þyrfti 
Ísland að framleiða öll þau föt, lyf, verkfæri og aðrar vörur sem íslenska þjóðin notar en Ísland 
hefur ekki nógu mikla þekkingu og skortir auðlindir til þess að framleiða þær vörur. Einnig 
myndi engin stærðarhagkvæmni vera til staðar þar sem Ísland myndi ekki geta flutt út þær vörur 
sem ísland framleiðir. Til að mynda íslenska fiskinn þar sem Íslendingar myndu ekki geta 
borðað allt það magn af fiski sem þeir veiða. Að lokum myndi vera lítil samkeppni á íslenska 
markaðinum þar sem hann er smár og lítið er af fyrirtækjum, sérstaklega fyrirtæki sem 
framleiða vörur sínar innanlands. Viðmælandi C telur að það sé að minnsta kosti fjórir kostir í 
utanríkisviðskiptum Íslands það eru: 

1. Betri aðgangur: Ísland hefur aðgang að hrávörum og öðrum vörum sem 
fyrirfinnast ekki á Íslandi, þar með er fjölbreyttara vöruúrval. 

2. Sérhæfing: Ísland getur einbeitt sé að vörum sem landið er skilvirkt í framleiðslu 
á. Ísland sérhæfir sig í vörum og þjónustu sem landið er með hlutfallslega 
yfirburði í og sérhæfingu. 

3. Aukin stærðarhagkvæmni: Þar sem Ísland og önnur lönd framleiða vörur í mjög 
stóru upplagi í hlutfalli við sinn markað því þau hafa aðgang að stærri 
mörkuðum. 

4. Aukin samkeppni: Fyrirtæki keppa við hvort annað á milli þjóða það leiðir til 
þess að vöruverð lækkar og það er kostur fyrir neytandann. 

Viðmælandi C segir að einfalda myndin sé sú að viðskiptahindranir, viðskiptaþvinganir og 
viðskiptabönn færi okkur einu skrefi nær öfgunum, það er að búa ekki við nein 
utanríkisviðskipti. Viðskiptahindrun og bönn takmarka vöruúrval, minnka stærðarhagkvæmni 
og dregur úr samkeppni og getu Íslands til þess að framleiða vörur sem þjóðin er skilvirkust í. 
Afleitt með þessu er að mjög stór ríki eiga auðveldara með það að vera sjálfum sér nóg. En ör-
ríki eins og Ísland getur hreinlega ekki framleitt allt sjálft heldur verður Ísland að reiða sig á 
viðskipti við önnur ríki til þess að verða sér úti um grunnvörur. Lítið ríki eins og Ísland á meiri 
hagsmuni að gæta af frjálsum milliríkjaviðskiptum heldur en stór ríki.  
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  Viðmælandi D telur að boð og bönn hafa nánast undantekningarlaust neikvæð áhrif á 
efnahagslíf þjóða. Ísland er búið að byggja upp góð viðskiptasambönd sem myndi vera kastað 
á bý (fara til einskis) með hindrunum eða bönnum sem eru ákveðin af stjórnvöldum og mjög 
oft vegna atriða sem ekki tengjast þeim sem stærsta skaðann bera. Íslenska þjóðin þarf að hugsa 
vel um hagsmuni þjóðarinnar áður en Ísland ákveður að taka þátt í viðskiptastríðum annara 
ríkja. Nærtækasta dæmið er viðskiptabann Rússlands á vörur frá Íslandi vegna refsiaðgerða 
Evrópusambandsins og Bandaríkjanna. Í fjöldamörg ár hefur íslenskur sjávarútvegur selt 
gífurlegt magn inn á markað Rússlands og með einu pennastriki var það stoppað. Hér á árum 
áður var Rússland stærsti markaður Íslands þó að hann sé það ekki lengur en þá er hann engu 
síður mikilvægur fyrir íslenskan sjávarútveg og íslensk tæknifyrirtæki. Svona viðskiptabönn 
leiða að sér tekjutap hjá fyrirtækjum sem hafa gert áætlanir um sölu inn á rússneska markaðinn. 
Það getur valdið því að viðkomandi fyrirtæki hefur enga aðra markaði að selja á og þar af 
leiðandi þarf fyrirtækið að segja upp sínu starfsfólki og svo framvegis. Neikvæð efnahagsleg 
áhrif geta því verið mikil ekki síður geta viðskiptabönn haft áhrif á velferðarmál líka. 
Viðmælandinn telur sig vera á móti aðild Íslands að viðskiptastríðum og nefnir að viðskiptastríð 
svertir ímynd þjóðarinnar. Ísland græðir ekkert á því að vera partur af viðskiptastríðum og 
bönnum.  
Samantekt 
Allir viðmælendur telja að viðskiptahindranir, viðskiptastríð og viðskiptabönn hafi neikvæð 
áhrif á efnahagskerfi heimsins og íslenskrar þjóðar. Þessar hindranir og bönn hafa þau áhrif á 
efnahagskerfi ríkja að útflutningstekjur geta dregist saman, takmarkanir myndast á vöruúrvali, 
stærðarhagkvæmni minnkar, dregst úr samkeppni, geta ríkja til að framleiða þær vörur sem 
þjóðin er skilvirkust í minnkar, ímynd ríkja svertist og fyrirtæki geta farið á hausinn sem leiðir 
til uppsagnar á starfsfólki. Viðskiptabann Rússlands hefur haft neikvæð áhrif á íslenskt 
efnahagslíf að því leyti til að útflutningstekjur á íslenskum sjávarútvegi dróst saman og bitnaði 
mest á íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum.  

11.3 Mikilvægi fríverslunarsamninga á íslenskt efnahagslíf 

Allir viðmælendur töluðu um mikilvægi fríverslunarsamninga fyrir íslenskt efnahagslíf en 
mismikið um það málefni.  

Viðmælandi A telur að fríverslunarsamningar hafa haft gríðarleg áhrif á íslenskt 
efnahagslíf, sérstaklega EFTA- og EES samningurinn. Kostir fríverslunarsamninga eru að vörur 
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verða tollfrjálsar sem leiðir til þess að ódýrara vörurverðs fyrir neytandann. Í 
fríverslunarsamningum Íslands er landbúnaður oftast undanskilin.  

Viðmælandi B telur að fríverslunarsamningar Íslands skipti miklu máli þar sem þeir 
gefa Íslandi greiðan aðgang að erlendum mörkuðum sem opnar fyrir viðskipti við Ísland.  

Að sögn viðmælanda C eru fríverslunarsamningar mjög mikilvægir fyrir íslenskt 
efnahagslíf. Fríverslunarsamningar tryggja íslensku þjóðinni aðgang að vörum sem ekki er hægt 
að framleiða á Íslandi, skilvirkari nýtingu á auðlindum, aðgengi að stærri mörkuðum og aukna 
samkeppni. Viðmælandi telur að fríverslunarsamningar gefi þjóðum meira frelsi og að 
heildarhagsmunir heimsins muni vera betri ef allar þjóðir myndu stunda frjálsa verslun. 
Viðmælandinn spyr sig einnig hvort Ísland ætti að einbeita sér að tvíhliða 
fríverslunarsamningnum eða marghliða fríverslunarsamningum sem fara í gegnum 
alþjóðastofnarnir svo sem Alþjóðaviðskiptastofnunina eða Evrópusambandið. Með öllum þeim 
breytingum sem eiga sér stað í viðskiptaumhverfi heimsins í dag, til dæmis í viðskiptastríðum, 
þá ætti Ísland í raun að einbeita sér í auknu mæli að einstökum tvíhliðasamningum. Við gerð 
nýrra fríverslunarsamninga ætti Ísland að líta meira til landa austur í heiminum, til að mynda til 
Asíu. Einnig ætti Ísland að skoða möguleika á tvíhliðasaming við Bretland þar sem Bretland 
hefur dregið aðild sína úr Evrópusambandinu. 

Að mati viðmælanda D eru fríverslunarsamningar nauðsynlegir fyrir íslenskt 
efnahagslíf. Viðmælandinn telur að kostir fríverslunarsamninga séu að samningarnir opna fyrir 
viðskipti Íslands, auka samkeppni, gefa aðgengi að stærri markaði, veita aðgang að betri tækni 
og þekkingu, auki gjaldeyristekjur og tollar falla niður. Niðurfelling á tollum leiðir til þess að 
vöruverð lækkar, sem mun skila sér í ábata til neytanda. Fríverslunarsamningar eru 
nauðsynlegir fyrir útflutningsmarkað Íslands, til að mynda er meirihlutinn af vöru og þjónustu 
sem framleidd er á Íslandi að fara í útflutning erlendis. Þar sem sem Ísland er lítið ríki og hefur 
aðeins 340 þúsund neytendur, og ekki eu allir á Íslandi að neyta vörunnar, er ekki nóg fyrir 
fyrirtæki að selja vörur sínar einungis á Íslandi. Þess vegna þurfa íslensk fyrirtæki að leita á 
stærri markaði og það getur verið hindrandi fyrir fyrirtæki ef stjórnvöld setja hindranir eða 
viðskiptahömlur á markaðinn. Þess vegna eru fríverslunarsamningar mjög mikilvægir fyrir 
íslenskt efnahagslíf. Fríverslunarsamningar auka einnig umtal um markað Íslands og leiðir til 
þess að það kviknar áhugi á landinu og fyrirtæki innanlands fara að skoða ávinning vegna 
útflutnings. 
Samantekt 
Fríverslunarsamningar eru mjög mikilvægir fyrir íslenskt efnahagslíf að mati allra viðmælenda.  
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Fríverslunarsamningar tryggja íslensku þjóðinni aðgengi að stærri mörkuðum, auknu 
vöruframboði, skilvirkari nýtingu auðlinda, aðgang að betri tækni og þekkingu, aukna 
samkeppni og auknar gjaldeyristekjur. Með fríverslunarsamningum eykst hagsæld og velferð 
þjóðarinnar. 

11.4 Jákvæð áhrif EFTA samningsins á íslenskt efnahagskerfi  

Einungis viðmælendur A, C og D nefndu mikilvægi EFTA samningsins fyrir íslenskt 
efnahagslíf en viðmælandi B gaf sér ekki kost á að nefna EFTA samninginn.  

Viðmælandi A gefur til kynna að að EFTA samningurinn hafi haft gífurleg áhrif á 
íslenskt efnahagslíf en nefnir ekki að hvaða leyti þessi áhrif koma fram.  

Að sögn viðmælanda C er EFTA samningurinn mjög góður fyrir Ísland. Viðmælandinn 
telur að Ísland myndi ekki geta náð svona góðum samningi í dag sem sjálfstæð þjóð ein og sér. 
Nær allir fríverslunarsamningar sem Ísland á aðild að hafa verðið gerðir á vettvangi EFTA. 
Einu samningarnir sem Ísland er með fyrir utan EFTA eru samningar við Grænland, Færeyja 
og Kína. Vegna smæðar Íslands og flækjustig fríverslunarsamninga gerir það að verkum að 
stærri ríki heims myndu ef til vill telja að það tæki því ekki að gera sérstakan 
fríverslunarsamning við Ísland eitt og sér. Þess vegna er mikilvægt fyrir Ísland og önnur lítil 
ríki að geta bundist alþjóðasamtökum um einn fríverslunarsamning milli þeirra og annara stærri 
ríkja. Aðild Íslands að EFTA auðveldar Íslandi að semja fríverslunarsamninga við önnur ríki 
og kostnaður við gerð samninga deilist á nokkur ríki.  

Viðmælandi D telur að EFTA samningurinn sé gífurlega mikilvægur fyrir lítið land eins 
og Ísland. Viðmælandinn telur að samningurinn greiðir götur fyrir þá aðila sem vilja taka upp 
viðskiptasamband, ásamt því opnaði EFTA samningurinn margar dyr, til að mynda sölu á 
íslenskum sjávarafurðum á sínum tíma.  
Samantekt 
EFTA samningurinn er mikilvægur fyrir íslenskt efnahagslíf að mati allra viðmælenda. 
Fríverslunarsamningar sem Ísland er aðili að eru flestir í gegnum fríverslunarsamtökin EFTA.  
Fyrir lítið ríki eins og Ísland er EFTA samningurinn mjög mikilvægur þar sem hann opnar 
margar dyr fyrir íslenskt efnahagslíf og tryggir greiðan aðgang að stærri mörkuðum.  
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11.5 Mikilvægi EES samningsins á íslenskt efnahagslíf  

Samkvæmt niðurstöðum allra viðmælenda er EES samningurinn mikilvægur fyrir íslenskt 
efnahagslíf.  

Að sögn viðmælanda A er EES samningurinn sá allra besti sem Ísland hefur gert. 
Viðmælandinn telur að EES samningurinn hafi opnað dyr fyrir stærri markað sem nær til yfir 
500 milljóna manna. Með samningnum hefur útflutningur Íslands aukist á þeim vörum sem 
Ísland gat ekki flutt út áður fyrr. Samningurinn hefur gefið Íslendingum sömu réttindi og aðrar 
þjóðir sem eiga aðild í EES samningnum. Hann gerir íslenskum ríkisborgurum kleift að flytja, 
stunda nám og vinna í öðrum Evrópulöndum sem eiga aðild í EES samningnum. Viðmælandinn 
telur að EES samningurinn hafi engin neikvæð áhrif á íslenskt efnahagslíf. 

Að mati viðmælanda B er EES samningurinn mjög jákvæður fyrir íslenskt efnahagslíf. 
Þegar Ísland gerðist aðili að EES samningnum þá féllu niður öll þau höft sem Ísland hafði 
gagnvart Evrópulöndum til að mynda tollar á evrópskar vörur. Samningurinn gjörbreytti 
möguleikum Íslendinga þar sem markaðurinn opnaðist, auðveldara varð að selja vörur og 
þjónustu, Ísland gat tekið þátt í alþjóðasamstarfi og orðið partur af stærri alþjóðlegri heild. Með 
tilkomu EES samningsins hefur orðið aukin hreyfing fólks innan ríkja Evrópu þar sem fólkið 
getur unnið hvar sem er innan Evrópu. Einnig er það allt samningnum að þakka að Íslendingar 
geta farið með pening erlendis (Íslendingar geta skipt krónum í erlendan gjaldmiðil). 

Viðmælandi C nefnir að þegar litið er til frjálsra viðskipta og EES samningsins er 
nauðsynlegt að nefna að það eru ekki bara tollar og gjöld sem torvelda viðskiptum á milli ríkja. 
Ólíkir staðlar, öryggiskröfur og annað í menningu og reglum getur einnig haft áhrif á að erfitt 
sé að eiga viðskipti við þjóðina og eru flóknustu úrlausnarefnin í fríverslunarsamningum. Til 
að útskýra þetta er hægt að taka dæmi: Ímyndum okkur tvö lönd, A og B sem framleiða 
nákvæmlega eins bíla að öllu leyti nema einu. Í landi B þurfa framleiðendur ekki að ábyrgjast 
nein gæði eða öryggi og það eru einhverjar líkur á að það kvikni í bílnum á einhverjum 
handahófskenndum tíma. Í landi A eru gæða- og öryggiskröfur til þess að koma í veg fyrir slíkt 
en það leiðir til þess að framleiðslan verður dýrari. Við gefum okkur það að neytendur í landi 
A hafi ekki hugmynd um þessa framleiðslugalla bíla frá landi B munu þeir að öðru jöfnu frekar 
kaupa bíla frá landi B sem mun á endanum setja bíla framleiðanda í landi A í þrot. Neytendur 
enda hins vegar með tjónið af því að kaupa bíla sem fela í sérleyndan galla og það getur orðið 
umtalsvert. Þetta dæmi er að vísu ekki raunhæft þar sem um svo augljóst atriði er að ræða að 
neytendur myndu fljótt átta sig á þessu. Oftast er um að ræða mjög tæknileg og flókin atriði í 



55 
 

 

þessi samhengi sem neytendur eiga erfitt með að greina á milli. Hins vegar útskýrir þetta dæmi 
grunnhugmyndina á einfaldan hátt.  
EES samningurinn felur í sér að lönd skuldbinda sig til þess að búa yfir mjög svipaðri löggjöf, 
stöðlum og kröfum til framleiðsluferla en fá í staðinn hindrunarlausan aðgang að mörkuðum 
allra annarra landa með tilheyrandi stærðarhagkvæmni, fjölbreytni í vöru- og þjónustuúrvali, 
sérhæfingu og aukna samkeppni. Innan EES yrði dæmið hér að ofan aldrei mögulegt því lönd 
A og B, ef þau eru aðilar að EES, þurfa bæði að uppfylla sömu gæðakröfur. Samkeppnin verður 
því bæði sanngjörn og á sér stað á miklu stærri markaði, milli miklu fleiri aðila fyrir vikið, sem 
hefur í för með sér lægra verð og fjölbreyttara úrval. Það þýðir líka að það er auðvelt fyrir ný 
fyrirtæki að komast inn á markaði. Til að mynda fyrir nýtt fyrirtæki á Íslandi sem vill flytja 
starfsemi sína erlendis hefur það vitneskjuna að ef það uppfyllir kröfur á Íslandi uppfyllir það 
um leið kröfur á öllu EES svæðinu. Ef kröfurnar væru ólíkar í öllum löndum þá þyrfti fyrirtækið 
að láta kanna og greina misjafnar kröfur sem hefur í för með sér kostnað og þyrfti mögulega að 
breyta öllu framleiðsluferlinu, sem hefði í för með sér enn meiri kostnað. Ofan á þetta hefur 
EES samningurinn í för með sér frjálst flæði fólks sem þýðir að Íslendingar geta lært, búið og 
unnið í löndum á EES svæðinu og fólk frá þeim löndum hér. 

Viðmælandi D telur að EES samningurinn sé mikilvægur fyrir íslenskt efnahagslíf og 
að það sé gott fyrir Ísland að vera partur af Efnahagsbandalaginu. Samningurinn hefur opnað 
fullt af dyrum fyrir íslenskt efnahagslíf. Viðmælandinn telur einnig að þjóðirnar innan EES séu 
góðar þjóðir til þess að stunda viðskipti við. Verndartollar innan Evrópusambandsins gera það 
að verkum að það er mjög dýrt fyrir lönd að flytja inn vörur frá Asíu. Samningurinn fellur niður 
þessar tolla innan landa Evrópu, það er kostur EES samningsins. En nefnir viðmælandinn að 
það getur verið hindrun fyrir framleiðendur þar sem vöruverð lækkar og flutningskostnaður 
eykst, það getur verið erfitt fyrir fyrirtækin.  
Samantekt  
EES samningurinn hefur jákvæð áhrif á íslenskt efnahagslíf að mati allra viðmælenda þar sem 
hann hefur opnað dyr að stærri markaði fyrir Ísland. EES samningurinn hefur leitt til þess að 
aukin samkeppni er milli Evrópuríkja, frjálst flæði fólks er aukið, aukist hafa viðskipti á 
þjónustu og vörum á villi ríkja, aðildarríki bera sömu réttindi og fylgja svipaðri löggjöf, 
auðveldara er að starfa og stunda nám inna ríkja samningsins og tollar og hindranir hafa verið 
afnumin.  
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11.6 Fríverslunarsamningur Íslands og Kína  

Viðmælandi A byrjar á því að nefna að markaður Kína sé mjög stór og að Kína sé með 
annað stærsta efnahagskerfi í heiminum. Útflutningur Íslands á sjávarafurðum er mikill til Kína 
og Kína er ein af stærstu viðskiptaþjóðum Íslands í Asíu. Viðmælandinn telur að 
fríverslunarsamningur Kína og Íslands hafi aukið straum ferðamanna til landsins. Kínverskir 
ferðmenn eru að koma með mikið að fjármagni til landsins sem eflir þjónustutekjur. En á 
undanförnum árum hefur verið mikill viðskiptahalli við Kína.  

Viðmælandi B telur að Ísland hafi ekki nýtt fríverslunarsamninginn við Kína nógu vel, 
ekki eins mikið og Ísland hefði viljað. Vöxturinn á viðskiptum við Kína er ekki nógu mikill. 
Hægt er að spyrja sig afhverju það er og margar skýringar eru á því. Í fyrsta lagi er Kína með 
miklar takmarkarnir og aðgangshindranir á landbúnaðarbúnaðarvörur. Til að mynda er einungis 
eitt sláturhús á Íslandi sem uppfyllir þeirra kröfur. Hins vegar fer salan á ferskum fisk til Kína 
vaxandi en erfitt er að flytja ferskan fisk þangað þar sem landið er í mikilli fjarlægð frá Íslandi 
og það er ekkert beint flug á milli Íslands og Kína. Kína þekkir lítið þær fisktegundir sem Ísland 
er að veiða og leiðir það til þess að eftirspurn er ekki nógu mikil. Ísland er með talsverðan 
vöruviðskiptahalla við Kína. Með tilkomu samningsins hefur innflutningur á vörum og þjónustu 
frá Kína aukist en útflutningur á íslenskum vörum og þjónustu til Kína hefur ekki aukist. 
Viðmælandinn telur að fríverslunarsamningur Íslands og Kína sé ágætur fyrir Íslendinga og 
telur að samningurinn eigi eftir að gagnast Íslandi betur og ávinningur hans mun koma í ljós 
þegar til lengri tíma er litið.  

Viðmælandi C telur að það sé mikið af tækifærum í fríverslunarsamning Íslands og 
Kína. Kína er ein stærsta viðskiptaþjóð í heimi og er í stórsókn í viðskiptahverfi heimsins og er 
í miklum mæli að taka sig undir heiminn. Kína er ekki með frjálst hagkerfi, hefur enga 
vinnumálalöggjöf og þeir byggja innviði á þriðjung ódýrara verði en gengur og gerist sem erfitt 
er fyrir aðrar þjóðir að keppast við. Margir kínverskir fjárfestar hafa áhuga á Íslandi, en 
Íslendingar eru ekki að sinna þeim nógu vel. Með tilkomu fríverslunarsamnings Íslands og Kína 
hafa viðskipti á milli landanna tveggja ekki aukist mikið. Viðskipti milli þjóðanna tveggja fóru 
úr 2% yfir í 4%, það er ekki mikill aukning. Ekki er undarlegt að það séu ekki blússandi 
viðskipti við Kína þar sem Ísland þekkir markað Kína ekki nógu vel. 

Að sögn viðmælanda D er Kína nánast óskrifað blað fyrir Íslandi þó svo að mörg 
fyrirtæki hafi þegar átt góð og farsæl viðskipti við Kína. Í Kína búa um 1,3 milljarður manna 
og er því mjög stór markaður fyrir Ísland. Hins vegar verður Ísland að gera sér grein fyrir því 
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að 330 þúsund manna þjóð er ekki að fara í mikla fjöldaframleiðslu á vörum fyrir kínverskan 
markað. Ísland á ekki það magn af neinni vöru til að verða aðal birgðasalinn á nokkru. Það sem 
er einstakt er að Ísland á þó sitt nafn á kínversku sem er Bingdao (bing: ís, dao: eyja) og það 
skapar Íslandi smá forskot. Inngangur á kínverskan markað er þó ekki auðveldur og Kínverjar 
hefta mjög innflutning á erlendum vörum. Fríverslunarsamningurinn á milli Íslands og Kína 
auðveldar okkur inngöngu inn á þennan markað og vonandi greiðir götur þeirra sem vilja hefja 
viðskipti til og frá Kína. Kína er mögulega drekinn í austri sem á eftir að vakna.  
Samantekt 
Kína er stór markaður og skapar mikil tækifæri fyrir íslenskan efnahag. Hinsvegar hefur 
fríverslunarsamningur Íslands og Kína ekki skilað þeim ávinning sem ætlast var til en má það 
rekja til þess hve nýr samningurinn er. Áhrif fríverslunarsamningsins eru fremur óljós og munu 
koma í ljós þegar til lengri tíma er litið. Kína hefur strangar kröfur á innfluttar vörur til landsins 
og mun samningurinn auðvelda viðskipti milli ríkjanna tveggja. Innflutningur á vörum og 
þjónustu frá Kína hefur aukist með tilkomu samningsins en lítill aukning hefur verið á útflutning 
Íslands til Kína sem skapar ákveðin vöruviðskiptahalla.  
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12. Umræða 
Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar fram og settar í fræðilegt 
samhengi. Markmið ritgerðarinnar var að kanna áhrif fríverslunarsamninga á íslenskt 
efnahagslíf. 

Undanfarna áratugi hefur markaðsumhverfi heimsins tekið miklum breytingum og 
skapast hafa aukin markaðstækifæri fyrir þjóðir til að stunda viðskipti. Alþjóðaviðskipti gera 
þjóðum kleift að stunda viðskipti sín á milli og tengja saman markaði ríkja. Aukin viðskipti 
milli ríkja leiða til þess að þjóðir sérhæfa sig í framleiðslu á vörum og þjónustu sem þjóðin er 
skilvirkust í að framleiða. Í kenningunni um hlutfallslega yfirburði telur Ricardo að það sé 
hagkvæmast fyrir efnahagslíf þjóðar að framleiða þær vörur og þjónustu sem þjóðin er 
skilvirkust í og flytja inn þær vörur og þjónustu sem aðrar þjóðir eru skilvirkari í. Segja má að 
alþjóðaviðskipti séu tilkomin vegna skorts á auðlindum og þekkingu þjóða til þess að framleiða 
ákveðnar vörur og þjónustu og séu því háð milliríkjaviðskiptum. Í ljósi rannsóknarinnar er lítið 
land eins og Ísland mun háðara viðskiptum við aðrar þjóðir heldur en stærri ríki heims og er 
það vegna þess að Ísland á erfiðara með að vera sjálfum sér nóg vegna skorts á auðlindum.  

Íslensk stjórnvöld gegna mikilvægu hlutverki þegar það kemur að alþjóðaviðskiptum 
þjóðarinnar, þar sem stjórnvöld geta sett á ýmsar stefnur og regluverk til þess að hafa áhrif á 
milliríkjaviðskipti þjóðarinnar. Eitt af hlutverkum íslenskra stjórnvalda gagnvart 
alþjóðaviðskiptum er að koma fram fyrir hönd Íslands og leiða samningaviðræður varðandi 
fríverslunarsamninga. Stjórnvöld stofna til fríverslunarsamninga við aðrar þjóðir með því 
markmiði að efla milliríkjaviðskipti þjóðarinnar. Hinsvegar ef stjórnvöld vilja draga úr 
milliríkjaviðskiptum til þess eins að efla innlenda framleiðslu leggja þau á ýmsar 
viðskiptahindranir eða viðskiptabönn á önnur ríki. Aðgerðir stjórnvalda, til að mynda 
viðskiptahindranir og viðskiptabönn, geta leitt til þess að viðskiptastríð myndast milli ríkja. Í 
ljósi niðurstöðu rannsóknarinnar hafa viðskiptahindranir, viðskiptabönn og viðskiptastríð 
neikvæð áhrif á efnahagskerfi íslensku þjóðarinnar. Þessar aðgerðir stjórnvalda takmarka 
vöruúrval, draga úr samkeppni, minnka útflutningstekjur, minnka stærðarhagkvæmni og draga 
úr getu Íslands til að framleiða þær vörur og þjónustu sem þjóðin er skilvirkust í. Ef litið er til 
viðskiptaþvinganna sem Ísland gerðist aðili að gegn Rússlandi leiddu þær til þess að Rússland 
lagði viðskiptabann á vörur og þjónustu frá Íslandi. Bannið hafði hvað mest áhrif á íslensk 
sjávarútvegsfyrirtæki en lítil áhrif á efnahagskerfi Íslands í heild.  
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Að vissu leyti má segja að fríverslunarsamningar séu andstæða viðskiptahindrana, 
viðskiptastríða og viðskiptabanna, þar sem markmiðið með fríverslunarsamningum er að efla 
viðskipti milli ríkja. Fríverslunarsamningar eru mikilvægir fyrir hagsæld íslensku þjóðarinnar 
að því leyti til að vöruúrval eykst, samkeppni eykst, lægra vöruverð næst, tollar og hindranir 
eru afnumin, stærðarhagkvæmni eykst, greiður aðgangur tryggist að erlendum mörkuðum, 
nýting auðlinda verður skilvirkari, aðgangur að aukinni tækni eykst, þekking eykst og 
gjaldeyristekjur þjóðarinnar aukast. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru 
fríverslunarsamningar nauðsynlegir fyrir lítið land eins og Ísland þar sem markaðurinn er smár 
og því er mikilvægt að fyrirtæki komist inn á stærri erlenda markaði til að selja vöru sína og 
þjónustu.  

Fríverslunarsamningar sem ríki gera sín á milli koma til viðbótar við þau viðskiptakjör 
og viðskiptareglur sem eru innan ákvæða Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. 
Fríverslunarsamningum má skipta upp í tvo flokka, annarsvegar tvíhliðasamninga og hinsvegar 
marghliða samninga. 
Flestir fríverslunarsamningar Íslands eru marghliða og eru í gegnum fríverslunarsamtökin 
EFTA. Markmið EFTA er að stuðla að auknum frjálsum viðskiptum milli aðildarríkja og 
tryggja samkeppnistöðu fyrirtækja innan aðildarríkjanna. Samkvæmt niðurstöðum 
rannsóknarinnar er EFTA samningurinn mikilvægur fyrir íslenskt efnahagslíf að því leyti til að 
hann opnar fyrir það dyr og tryggir greiðan aðgang að erlendum mörkuðum. Aðild Íslands að 
fríverslunarsamtökunum auðveldar samningaviðræður vegna nýrra fríverslunarsamninga við 
önnur ríki. EES samningurinn var stofnaður til á grundvelli fríverslunarsamtaka EFTA og er í 
dag sá mikilvægasti sem Ísland er aðili að. Í ljósi niðurstaða rannsóknarinnar hefur EES 
samningurinn haft jákvæð áhrif á íslenskt efnahagslíf að því leyti til að hann hefur tryggt aðgang 
að evrópska markaðinum og gerði Íslandi kleift að vera hluti af alþjóðlegri heild. Með 
samningnum fengu Íslendingar aukin réttindi innan allra aðildarríkja EES, sem dæmi er nú 
auðveldara að flytja, vinna og stunda nám innan aðildarríkja EES samningsins. Samningurinn 
leiddi til afnáms tolla og hafta á vörur og þjónustu milli aðildarríkja, með því jókst útflutningur 
Íslands til Evrópulanda. Með EES samningnum þurftu EFTA ríkin, þar með talið Ísland að 
innleiða þær reglur og lög Evrópusambandsins sem snúa meðal annars að fjórfrelsinu og 
samkeppni. Útganga Bretlands úr Evrópusambandinu veldur því að Bretland verður ekki lengur 
aðildarríki EES samningsins. Þar sem Bretland er ein af stærstu viðskiptaþjóðum Íslands er 
mikilvægt fyrir Ísland að halda hindrunarlausum viðskiptum við Bretland. Þá er spurningin sú 



60 
 

 

hvort hagsmunum íslensku þjóðarinnar sé best borgið með því að semja um einstakan 
tvíhliðasamning við Bretland eða fá samning í gegnum EES eða Evrópusambandið.  
Ísland hefur efnt til tvíhliðasamninga við ríki á borð við Kína, Grænland og Færeyjar og 
grundvallast þeir á því að afnema tolla og auðvelda viðskipti milli aðildarríkjanna. Í 
niðurstöðum rannsóknarinnar er einungis fjallað um tvíhliðasamninginn við Kína þar sem hann 
er fremur nýr og vegna ört vaxandi millistéttar er markaðurinn í Kína fremur áhugaverður fyrir 
Ísland. Áhrif fríverslunarsamningsins á Ísland er fremur óljós en býr sá samningur yfir miklum 
tækifærum fyrir íslenskt efnahagslíf. Ísland var fyrsta Evrópuríkið sem gerði einstakan 
fríverslunarsamning við Kína. Mikill áhugi er á fríverslunar viðræðum við Kína meðal ríkja 
heims sökum ört vaxandi efnahagskerfis og því er Ísland í harðri samkeppni við önnur ríki 
heims.  
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13. Lokaorð 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif fríverslunarsamninga á íslenskt 

efnahagslíf. Það var gert með því að skoða helstu ákvæði þeirra fríverslunarsamninga sem 
Ísland hefur stofnað til við önnur ríki. Einnig var öfluð fræðileg þekking á helstu hugtökum og 
kenningum sem skipta sköpum varðandi fríverslunarviðskipti þjóða. Helstu niðurstöður 
rannsóknarinnar leiddu í ljós að þeir fríverslunarsamningar sem Ísland er aðili að hafa í gegnum 
tíðina haft jákvæð áhrif á efnahagskerfi landsins. Fríverslunarsamningar opna fyrir aðgengi að 
erlendum mörkuðum og auðvelda viðskipti við aðrar þjóðir. Hagsæld íslensku þjóðarinnar 
eykst með tilkomu fríverslunarsamninga þar sem innflutningur og útflutningur verður 
aðgengilegri, sem skapar auknar tekjur í þjóðarbúið. Með auknum innflutningi og útflutningi 
eykst vöruframboð þjóðarinnar sem leiðir til lægra vöruverðs til neytenda. Einnig dregst saman 
framleiðslukostnaður framleiðenda með auknu vöruframboði þar sem samkeppni á 
markaðinum eykst. Einnig gáfu niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að fríverslunarsamningar 
eru mikilvægir fyrir hagsmuni íslensku þjóðarinnar sökum smæðar íslenska markaðarins, þar 
sem þeir skapa íslenskum fyrirtækjum aukin tækifæri að ört vaxandi markaði heimsins sem er 
mikilvægt fyrir samkeppnihæfni þeirra. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar og greiningu 
á fræðilegri umfjöllun kom í ljós að  EFTA og EES samningarnir eru mikilvægustu 
fríverslunarsamningar sem Ísland hefur gert og hafa þeir haft mest áhrif á íslensku þjóðina. 
EFTA samningurinn opnaði dyr að stærri markaði erlendis og lagði í kjölfar grunninn að 
flestum fríverslunarsamningum sem Ísland er aðili að. 
EES samningurinn er sameiginlegur vettvangur um viðskipti milli EFTA ríkjanna og ríkja 
Evrópusambandsins. Sá samningur er víðtækasti og jafnframt mikilvægasti að mati íslenskra 
stjórnvalda og viðmælenda rannsóknarinnar þar sem hann opnaði fyrir stærri markað til 
Evrópuríkja. Með EES samningnum fá Íslendingar aukin réttindi innan allra aðildarríkja 
samningsins og að þeim sökum er auðveldara að flytja, stunda nám og vinna í ríkjum 
samningsins. Aðrir samningar sem íslensk stjórnvöld hafa gert við þjóðir svo sem 
tvíhliðasamningar við Kína og Færeyjar eru engu síðri en samningar EFTA og EES. Kína er ört 
vaxandi markaður og skapar mikil tækifæri fyrir íslenskt efnahagslíf á komandi tíð þó áhrif 
hans séu fremur óljós í dag. Með þessum orðum má með sannindum segja að 
fríverslunarsamningar skapi aukin tækifæri fyrir íslenskt efnahagslíf og sé í raun undirstaðan 
fyrir velferð þjóðarinnar. 
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14. Takmarkarnir og tillögur  
Rannsakendur telja að niðurstöður rannsóknarinnar gefi góða vísbendingu um áhrif 
fríverslunarsamninga á íslenskt efnahagslíf. Þó eru takmarkanir á rannsókninni þar sem ekki er 
hægt að alhæfa niðurstöður rannsóknarinnar þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða. Úrtak 
rannsóknarinnar er fremur lítið, sem dregur úr áreiðanleika rannsóknarinnar en gefur þó 
ákveðna vísbendingu og innsýn á viðfangsefni rannsóknarinnar. Hinsvegar er um að ræða 
reynslumikla viðmælendur á sviði alþjóðaviðskipta þar sem þeir bera með sér óumdeilda 
þekkingu sem nýtist rannsókninni vel.  

Í framhaldi af þessari rannsókn telja rannsakendur að áhugavert væri að taka viðtöl við 
fleiri einstaklinga sem hafa reynslu af alþjóðaviðskiptum og fríverslunarsamningum Íslands. 
Einnig væri áhugavert að taka viðtal við íslensk alþjóðafyrirtæki og kanna hvort 
fríverslunarsamningar Íslands hafi haft áhrif á rekstur og hag fyrirtækisins. Að auki væri hægt 
að framkvæma megindlega rannsókn t.d í formi spurningalista sem yrði sendur til íslenskra 
fyrirtækja og stofnanna sem starfa á alþjóðlegri grund.  
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Viðauki A 

Spurningar fyrir Ástu Sigríði Fjeldsted - Framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs Íslands  
1. Spila stjórnmál stórt hlutverk þegar kemur að alþjóðaviðskiptum? Ef svo er afhverju?  
2. Hvert er hlutverk stjórnvalda í alþjóðaviðskiptum? 
3. Hvaða áhrif hefur aljóðavæðing á íslenskt efnahagskerfi?  
4. Hvaða áhrif hefur alþjóðaviðskipti á íslensk fyrirtæki?  
5. Hverja telur þú vera kosti alþjóðaviðskipta á íslenskt efnahagslíf?  
6. Hverja telur þú vera ókosti alþjóðaviðskipta á íslenskt efnahagslíf? 
7. Hvaða áhrif hafa fríverslunarsamningar á íslenskt efnahagslíf?  
8. Hvaða áhrif hafa fríverslunarsamningar á íslenskt fyrirtæki?  
9. Hvaða áhrif hafði innflutningsbann Rússa á íslensk fyrirtæki?  
10. Hver voru áhrifin fyrir íslenskt efnahagslíf þegar Ísland varð aðili að EES? 
11. Hver voru áhrifin þegar Ísland gerði fríverslunarsamning við Kína?  
12. Hvaða fríverslunarsamningur hefur skilað mestum ávinningi? 

Spurningar fyrir Bertu Daníelsdóttur - Framkvæmdarstjóra Íslenska Sjávarklasans 
1. Spila stjórnmál stórt hlutverk þegar kemur að alþjóðaviðskiptum, ef svo er afhverju? 
2.  Hvaða áhrif hafa alþjóðaviðskipti á íslenskt efnahagslíf? 
3. Hver eru kostir alþjóðaviðskipta fyrir íslensk fyrirtæki? 
4. Telur þú að það séu einhverjir ókostir í alþjóðviðskiptum? 
5. Hafði viðskiptabann Rússland mikil áhrif á íslenskt efnahagskerfi í heild sinni? 
6. Hvert telur þú að áhrifin hafi verið á Ísland þegar Rússar settu á okkur viðskiptabannið? 
7. Hver telur þú að áhrifin hafi verið þegar Ísland varð aðili að EES? 
8. Hvaða áhrif eru fríverslunarsamningar að hafa á íslenskt efnahagslíf? 
9. Hvaða áhrif hefur fríverslunarsamnigur Kína gert? 
10. Hvaða fríverslunarsamningur hafi skilað mestu árangri?  

Spurningar fyrir Jón Ársælsson - Framkvæmdarstjóra Íslandsstofu 
1. Eru fyrirtæki dugleg að koma og fá upplýsingar um erlenda markaði áður en þau hefja 

útflutning?  
2. Þarf markaðssetning fyrirtækja á erlendum markaði að taka tillit til staðbundinna þátta 

milli markaða t.d menningarmunar?  
3. Hver eru helstu tækifæri íslenskra fyrirtækja á erlendum mörkuðum?  
4. Hverjar eru helstu hindranir fyrir íslensk fyrirtæki að fara inná erlendan markað? 
5. Er algengt að nýstofnuð fyrirtæki séu að sækja á erlenda markað? 
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6. Telur þú að alþjóðavæðing hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á íslenskt efnahaglíf? Ef já þá 
hver?  

7. Hvernig telur þú að alþjóðavæðing hefur haft áhrif á viðskiptaumhverfi íslenskra 
fyrirtækja undanfarin 10 ár?  

8. Hvernig telur þú að íslenska viðskiptaumhverfið muni þróast á næstu 10 árum ?  
9. Hvaða áhrif hafði innflutningsbann Rússa á íslensk fyrirtæki? 
10. Hvaða áhrif hafði fríverslunarsamningur við Kína á íslensk fyrirtæki?  
11. Hefur umtal um Ísland á erlendum miðlum haft áhrif á fyrirtæki á erlendum markaði? 
12. Spila stjórnmál stórt hlutverk þegar kemur að alþjóðastarfsemi fyrirtækja? Ef svo er 

afhverju? 
Spurningar fyrir Stefán Lárus Stefánsson - Sendiherra Utanríkisráðuneytis Íslands  

1. Spila stjórnmál stórt hlutverk þegar kemur að alþjóðaviðskiptum? Ef svo er afhverju? 
2.  Hvernig telur þú að alþjóðaviðskipti íslenskra fyrirtækja hafi haft áhrif á íslenskt 

efnahagslíf?  
3. Telur þú íslensku krónuna vera hagstæður gjaldmiðill í alþjóðaviðskiptum? Ef svo, af 

hverju?  
4. Telur þú að aðgengi fyrirtækja að erlendum mörkuðum séu auðveldari í dag en fyrir 

tíma kreppu?  
5. Eru aðgangshindranir fyrir íslensk fyrirtæki inn á erlenda markaði mismunandi eftir 

heimsálfum? 
6. Hver voru áhrifin fyrir íslenskt efnahagslíf þegar Ísland varð aðili að EES? 
7. Hvaða áhrif hafa frísverslunarsamningar á íslensk efnahagslíf? 
8. Með tilkomu fríverslunarsamningsins við Kína, hefur innflutningi og útflutningi við 

Kína aukist? 
9.  Hvaða áhrif hefur fríverslunarsamningur við Kína á íslenskt efnahagskerfi/fyrirtæki?  
10.  Hverjar voru afleiðingar fyrir íslensk efnahagslíf þegar Sovétríkin enduðu og Rússland 

tók við? 
11.  Hvaða áhrif hafði innflutningsbann Rússa á íslensk efnahagskerfi?  
12.  Hvernig telur þú að alþjóðavæðing hefur haft áhrif á viðskiptaumhverfi íslenskra 

fyrirtækja undanfarin 10 ár?  
13.  Hverja telur þú vera kosti alþjóðavæðingu á íslenskt efnahagslíf?  
14.  Hverja telur þú vera ókosti alþjóðavæðingu á íslenskt efnahagslíf?  
15.  Hefur umtal um Ísland á erlendum miðlum haft áhrif á fyrirtæki á erlendum markaði?  
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16.  Hafa tækniframfarir undanfarin 10 ár haft áhrif á efnhagskerfi Íslands ?  
17.  Hvernig telur þú að íslenska viðskiptaumhverfið muni þróast á næstu 10 árum ?  

 
 
 


