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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð verða samninganet, þ.e.a.s. net viðskipta- og fríverslunarsamninga, 

Íslands og Evrópusambandsins (ESB) borin saman og miðar rannsóknin að því að 

varpa ljósi á þann mun sem til staðar er milli netanna tveggja.  Að auki er fjallað um 

mögulega kosti og galla sem upptaka samninganets ESB getur haft í för með sér. 

 

Í ritgerðinni var stuðst við ritaðar heimildir er snertu viðfangsefnið en einnig var 

notast við eigindlega rannsóknaraðferð, þ.e. tekin voru viðtöl við valda einstaklinga 

og leitað eftir áliti þeirra á hugsanlegri upptöku Íslands á samninganeti ESB. 

 

Umfang samninganeta Íslands og Evrópu var útskýrt með tilliti til uppbyggingar og 

innihalds þeirra og í ljós kom að þótt viðskiptastefnur aðilanna tveggja væru líkar, þá 

er ýmislegt sem greinir samninganetin að, s.s. mismunandi fjöldi samninga og 

samstarfsríkja.  Þá er samninganet ESB er mun þéttriðnara og víðtækara en 

samninganet Íslands, og sömuleiðis eru markmið með samninganetunum ólík.  

 

Þá velti höfundur ritgerðar annars vegar fyrir sér hvort Ísland væri að tapa fullveldi 

sínu og sveigjanleika í viðskiptum með því að taka upp samninganet 

Evrópusambandsins, og hins vegar hvaða áhrif aðgangur að samninganeti 

Evrópusambandsins gæti mögulega haft á íslenskt atvinnulíf og viðskiptaumhverfi 

þess.  Álit viðmælenda voru misjöfn en niðurstaða höfundar er sú að nú til dags 

fullnægir EFTA öllum helstu þörfum Íslendinga þegar kemur að gerð 

viðskiptasamninga við þriðju ríki.  Til lengri tíma litið má hins vegar velta því fyrir 

sér hvort ESB sé fýsilegri samstarfsaðili í ljósi þess að allt stefnir í að sambandið fari 

fram úr EFTA í fjölda viðskiptasamninga og að evrópska samninganetið verði enn 

víðtækara.   
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er til meistaragráðu í alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands og er hún 

til 30 eininga. 

 

Í ritgerðinni eru samninganet, þ.e.a.s. net viðskipta- og fríverslunarsamninga, Íslands 

og Evrópusambandsins borin saman og miðar rannsóknin að því að varpa ljósi á þann 

mun sem til staðar er milli netanna tveggja.  Að auki er fjallað um mögulega kosti og 

galla sem upptaka samninganets ESB getur haft í för með sér. 

 

Vinna við ritgerðina hófst í febrúar 2008 og lauk í desember sama ár. 

 

Leiðbeinandi við gerð ritgerðarinnar var Silja Bára Ómarsdóttir og kann höfundur 

henni bestu þakkir fyrir aðstoðina og gott samstarf. 

 

Þá vill höfundur þakka Samtökum iðnaðarins og Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands 

fyrir styrk að upphæð 390.000,- sem henni var veittur á vormánuðum 2008. 

 

Einnig vill höfundur þakka viðmælendum sínum fyrir aðstoðina og jákvætt viðhorf í 

garð rannsóknarinnar.  Þeim Aðalsteini Leifssyni, Benedikt Jónssyni, Bergþóri 

Magnússyni,  Högna Kristjánssyni, Jóni Steindóri Valdimarssyni, Martin Eyjólfssyni 

og Ragnari Arnalds er höfundur þakklátur fyrir þátttökuna þar sem áhugi þessara aðila 

og vilji til aðstoðar voru forsendur fyrir því að vel tókst til við gerð ritgerðarinnar. 

 

Síðast en ekki síst vill höfundur þakka sambýlismanni sínum, Elvari Knúti Valssyni, 

fyrir ómetanlega aðstoð við yfirlestur ritgerðarinnar og ómælda þolinmæði meðan á 

skrifum stóð. 
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Inngangur 

 

Viðskiptasamningar eru einn hlekkur af mörgum sem tryggir íslenskum fyrirtækjum 

öruggt og hagstætt viðskiptaumhverfi á erlendum mörkuðum.  Samninganetið
1
 spilar 

því stórt hlutverk í íslensku efnahagslífi og hefur ekki einungis áhrif á atvinnulífið í 

landinu, styrk þess, fjölbreytni og tækifæri, heldur einnig á velferð og lífsskilyrði íbúa 

landsins, enda er gjarnan sagt að sterkt atvinnulíf sé undirstaða velferðar.   

Hugsanleg aðild Íslands að Evrópusambandinu hefur verið mikið til umræðu 

undanfarið og hafa hagsmunaaðilar innan atvinnulífsins sem og almenningur þrýst á 

stjórnvöld að huga að aðildarumsókn.  Það er því mikilvægt að gera sér grein fyrir 

stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu og athuga hverjir séu kostir og gallar 

aðildar fyrir Ísland, íbúa landsins og atvinnulífið.  Viðskipta- og 

fríverslunarsamningar eru ein af undirstöðum íslensks atvinnulífs og því er áríðandi 

að gera sér grein fyrir hugsanlegri framtíðarþróun þeirra þegar aðild að ESB er annars 

vegar.  Einnig er mikilvægt að athuga hvers konar viðskipta- og fríverslunarsamninga 

ESB hefur á sínum snærum og hvort þeir muni koma íslensku atvinnulífi að góðum 

notum. 

Þegar kemur að viðskiptum er Evrópusambandið fyrst og fremst tollabandalag en 

ekki fríverslunarbandalag.
2
  Ný aðildarríki ESB þurfa því að segja upp sínum 

tollskrám og viðskiptasamningum við þriðju ríki og taka upp tollskrá og samninganet 

sambandsins.  Eitt af grundvallarmarkmiðum Evrópusambandsins er einsleitni sem 

þýðir að öllum aðildarríkjum þess er skylt að innleiða lög, reglur og stefnur 

sambandsins.  Það er því ljóst að Ísland yrði engin undantekning á reglunni, kysi það 

að sækja um aðild að ESB, og þannig þyrftu ráðamenn þjóðarinnar að segja upp 

samninganeti Íslands við þriðju ríki, ef aðild yrði að veruleika.  Ástæðan fyrir þessu er 

sú að innan ESB er einungis ein sameiginleg viðskiptastefna sem inniheldur eitt 

sameiginlegt samninganet og er öllum aðildarríkjum, sem fyrr sagði, skylt að fara eftir 

þeirri stefnu.  Þannig afsala ríki sér samningsumboðinu og sjálfræðinu til að semja um 

                                                 
1
 Með samninganeti er átt við þann fjölda viðskiptasamninga sem eitt einstakt ríki hefur gert við önnur 

ríki heims, þ.e.a.s. net viðskipta- og fríverslunarsamninga. 
2
 Í því felst að engir tollar eru lagðir á viðskipti milli aðildarríkjanna, 

vöruflæði milli þeirra er frjálst og tollgæsla á sér yfirleitt ekki stað á innri landamærum. Ytri tollar 

allra aðildarríkja ESB eru þeir sömu og eru byggðir á sameiginlegri tollskrá sambandsins.  Þá er 

viðskiptastefna gagnvart þriðju ríkjum einnig sameiginleg: Staða Íslands í Evrópusamstarfi: Skýrsla 

Halldórs Ásgrímssonar, utanríkisráðherra, til Alþingis, apríl 2000. 
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viðskipti upp á eigin spýtur og veita þess í stað Framkvæmdastjórn ESB vald til að 

semja fyrir sína hönd.    

Markmið ritgerðar er að bera saman samninganet Íslands annars vegar og 

samninganet Evrópusambandsins hins vegar, þ.e.a.s. net viðskipta- og 

fríverslunarsamninga við þriðju ríki, með tilliti til hugsanlegrar aðildar Íslands að 

ESB.  Með þriðju ríkjum er átt við þau ríki sem ekki eru aðilar að Evrópusambandinu.  

Rannsóknin miðar að því að bera saman viðskiptastefnur Íslands og ESB og 

uppbyggingu samninganeta þeirra, í því skyni að varpa ljósi á það hvernig þessir 

þættir nýtast viðskiptalífi beggja aðila.  Í umfjöllun um samninganet Íslands verður 

m.a. sagt frá samstarfi á vegum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) og 

Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA).  Í umfjöllun um Evrópusambandið verður farið 

yfir viðskiptafyrirkomulög á vegum sambandsins og lýst hvernig net 

viðskiptaskiptasamninga ESB við þriðju ríki og ríkjahópa er uppbyggt. 

Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara er í raun þríþætt: 

 

 Hvert er umfang samninganets Íslands annars vegar og samninganets 

Evrópusambandsins hins vegar þegar kemur að viðskipta-og 

fríverslunarsamningum við þriðju ríki.  Í hverju felst munurinn milli þeirra? 

 Væri Ísland að tapa fullveldi sínu og sveigjanleika í viðskiptum með því að 

taka upp samninganet Evrópusambandsins? 

 Hvaða áhrif, jákvæð eða neikvæð, gæti aðgangur að samninganeti 

Evrópusambandsins mögulega haft á íslenskt atvinnulíf og viðskiptaumhverfi 

þess? 

 

Hagnýtt gildi ritgerðarinnar er tvíþætt: Annars vegar að gera lesanda ljóst hvert 

umfang samninganets Íslands og samninganets Evrópusambandsins er og í hverju 

munurinn milli þeirra felst.  Hins vegar felst hagnýtt gildi ritgerðarinnar í því að sýna 

fram á hvaða áhrif samninganet ESB gæti mögulega haft á fullveldi Íslands, 

viðskiptafrelsi landans og atvinnulífið.  Að auki verður reynt að útskýra við hvaða 

breytingum mætti búast við upptöku samninganets ESB og hvort slíkar breytingar 

teljist, að mati viðmælanda, til kosta eða galla. 

Höfundur ritgerðar telur fræðilegt gildi hennar vera talsvert.  Ekki hefur verið ritað 

mikið um þetta tiltekna efni á Íslandi, svo höfundi sé kunnugt um, og finnst henni 

nauðsynlegt að bæta úr því.  Ritgerðinni er því ætlað að bæta við þekkingu fólks og 

auka skilning þeirra á samninganetum Íslands og ESB.  Einnig gerir efni 

ritgerðarinnar lesendanum grein fyrir mikilvægi umfangsmikils samninganets sem og 
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mikilvægi þess að samninganetið endurspegli hagsmuni íslensks atvinnulífs.  Það 

felast mikil tækifæri í viðskipta- og fríverslunarsamningum og þeir hafa mikil áhrif á 

efnahagslífið í landinu og þar með velferð borgaranna.   

Þeir sem eru áhugasamir um viðfangsefnið, þ.e. framtíðarþróun samninganets 

Íslands og áhrif Evrópusambandsins á samninganetið og íslenskt atvinnulíf, ættu því 

að sjá fróðleik í ritgerð af þessu tagi.  Einnig vonast höfundur til þess að ritgerðin 

verði kveikja að markvissari umræðu um viðfangsefnið og veki jafnframt áhuga á 

frekari rannsóknum þar sem ritgerðin gæti nýst sem útgangspunktur. 

Uppbygging ritgerðar er eftirfarandi:  Fyrst verður fjallað um helstu kenningar 

sem tengjast samruna ríkja og samstarfi þeirra á milli.  Því næst, í 2. kafla, er að finna 

umfjöllun um viðskipti Íslands, viðskipastefnu landsins, samstarf á vegum WTO og 

EFTA og uppbyggingu íslensks samninganets.  Í 3. kafla verður viðskiptum á vegum 

ESB gerð skil, sagt verður frá sameiginlegri viðskiptastefnu sambandsins og 

mögulegum leiðum fyrir aðildarríkin til að hafa áhrif á hana, og jafnframt fjallað um 

net viðskiptasamninga sambandsins við þriðju ríki og ríkjahópa.  Í 4. kafla er svo 

komið að niðurstöðum úr viðtölum þar sem lýst er skoðunum viðmælenda á 

mögulegum áhrifum samninganets og viðskiptastefnu ESB á fullveldi Íslands, 

viðskiptafrelsi og atvinnulíf.  Í þeim kafla er einnig að finna umfjöllun um áherslumun 

á viðskiptum með fisk milli ESB og EFTA.  Að lokum eru niðurstöður ritgerðarinnar 

kynntar þar sem leitast er við að draga saman svör við þremur þáttum 

rannsóknarspurningarinnar sem varpað var fram hér að ofan. 
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Aðferðafræði 

Til að svara fyrsta þætti rannsóknarspurningarinnar var notast við ritaðar heimildir, en 

með hliðsjón af þeim var fjallað almennt um samninganet Íslands og ESB.  Í tveimur 

seinni þáttunum var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð, þ.e. tekin voru viðtöl við 

valda einstaklinga úr atvinnulífinu og leitað eftir áliti þeirra á hugsanlegri upptöku 

Íslands á samninganeti ESB.   

Lítið hefur verið fjallað um þau áhrif sem samninganet ESB gæti haft á íslensk 

atvinnulíf og viðskiptaumhverfi sem slíkt, og því taldi höfundur ritgerðar að eigindleg 

rannsóknaraðferð myndi henta best til að ákvarða mögulega kosti og galla sem 

aðgangur að evrópska samninganetinu gæti haft í för með sér fyrir Ísland.  Í 

viðtölunum vörpuðu viðmælendur fram sínum skoðunum og gefa þær lesandanum 

nokkra hugmynd um hvaða þýðingu upptaka samninganets ESB hefði á íslenskt 

atvinnulíf, ef til aðildar kæmi. 

Meðallengd viðtala var um þrjátíu mínútur og að þeim loknum skrifaði höfundur 

ritgerðar þau orðrétt upp.  Við úrvinnslu viðtalanna voru þau borin saman og athugað 

var hvað svör viðmælenda áttu sameiginlegt og hvað var ólík með þeim, með tilliti til 

fyrrnefndra þriggja þátta  rannsóknarspurningarinnar.   

Viðmælendur voru valdir með það fyrir augum að þeir byggju yfir þekkingu á 

ESB og innviðum þess, þá sérstaklega samninganeti sambandsins, og gætu lagt mat á 

mögulega kosti eða galla evrópska netsins í samanburði við hið íslenska.  Þeir eru 

ófáir einstaklingarnir hér á landi sem þekkja til ESB og stofnana þess, en hins vegar 

reynist erfiðara að finna fólk sem kann skil á uppbyggingu samninganets 

sambandsins.  Höfundur ritgerðar ræddi óformlega við fólk sem býr yfir þekkingu á 

sviði stjórnmála og Evrópufræða og fékk ábendingar um mögulega viðmælendur.  Úr 

varð að höfundur ræddi við sex manns um annan og þriðja þátt 

rannsóknarspurningarinnar.  Eftirtaldir aðilar eru:  Bergþór Magnússon, Högni 

Kristjánsson og Martin Eyjólfsson, sem allir eru starfsmenn utanríkisráðuneytisins; 

Aðalsteinn Leifsson, lektor í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík; Jón Steindór 

Valdimarsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins; og Ragnar Arnalds, 

rithöfundur og fyrrv. menntamála- og samgönguráðherra og fjármálaráðherra.   

Það er von höfundar ritgerðarinnar að viðmælendur endurspegli sem best viðhorf 

ólíkra hagsmunaaðila í þessum málaflokki.  Höfundur gerir sér þó grein fyrir því að 

hér er alls ekki um tæmandi lista viðmælenda að ræða, þeir eru sjálfsagt fleiri sem 
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geta veitt greinargóð svör um samninganet ESB, en svör umræddra viðmælenda sem 

og efnistök ritgerðarinnar gefa þó vonandi vísbendingar um uppbyggingu íslenska og 

evrópska samninganetsins, sem og þær breytingar sem ættu sér stað á íslenska netinu, 

ef til Evrópusambandsaðildar kæmi. 
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1.   Yfirlit yfir fræðin og helstu kenningar 

Fræðimenn hafa löngum velt vöngum yfir þeirri spurningu af hverju ríki starfa saman 

á alþjóðlegum grundvelli og með hvaða afleiðingum.  Sumir benda á að tilgangur 

samruna ríkja sé sá sami nú og hann var fyrr á öldum, þ.e. að styrkja efnahag 

þátttakandi ríkja og ýta undir fríverslun þeirra á milli, verjast ytri ógnum og viðhalda 

friði.  Aðrir fræðimenn vilja skýra tilurð samruna sem leið til að útrýma stjórnleysi og 

stríði í heiminum.   

Í þessum kafla verður litið yfir helstu kenningar sem fjalla um samruna ríkja og 

athugað hvernig stjórnmálafræðingar og aðrir fræðimenn útskýra samrunaþróun, hvort 

sem hún á sér stað í Evrópu eða annars staðar í heiminum, hvernig samruni á sér stað 

milli ríkja og hvernig alþjóðlegar stofnanir hafa áhrif á hann. 

 

1.1.   Samrunakenningar 

Áður en farið verður út í samrunakenningar skal fyrst athuga hvað felst í orðinu 

samruni og ferlinu sem honum fylgir.  Skipta má samruna í þrjá flokka út frá 

mismunandi markmiðum hans.  Fyrsti flokkurinn snýr að samruna áður aðskildra 

svæða í eitt einstakt ríki.  Þar er áhersla lögð á sköpun eins þjóðareinkennis og tryggð 

í garð eins ríkis þar sem áður var um tvö eða fleiri þjóðareinkenni að ræða.  Mörg 

nútímaþjóðríki rekja upphaf sitt til þessarar tegundar samruna og má þar t.d. nefna 

Bretland, Bandaríkin, Indónesíu og Malasíu.  Síðustu fjóra áratugina hefur þó borið 

meira á sundrun ríkja fremur en samruna þeirra, þ.e. ríki sem eitt sinn voru sameinuð, 

t.d. Tékkóslóvakía og Júgóslavía, hafa tvístrast í smærri einingar.
3
  Annar flokkur 

tengist svæðisbundnum samruna þar sem markmiðið gengur út á dýpra samstarf milli 

ríkja á tilteknu svæði.  Með þess háttar samruna er áhersla lögð á sameiginlegt 

fullveldi og þá hagkvæmni sem skilar sér í ýmis konar samvinnu, t.d. á sviði öryggis, 

efnahags eða þróunar.  Í sumum tilfellum leiðir svæðisbundinn samruni af sér stofnun 

svæðisbundins ofurríkis og líkist því fyrsta flokki samruna sem nefndur var hér að 

ofan.  Í öðrum tilfellum er tilgangur samrunans stofnun sérstakrar pólitískrar einingar 

                                                 
3
 Ashworth, 2005. 
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sem er hvorki ríki né samansafn ríkja.  Þó svo Evrópusambandið sé sýnilegasta dæmi 

svæðisbundins samruna, þá er um fleiri stofnanir og bandalög að ræða sem hafa orðið 

til undir hans formerkjum en eru þó með mun umfangsminni og/eða sérhæfðari 

starfsemi, s.s. Samtök SA-asískra þjóða (ASEAN), Efnahagsbandalag V-Afríkuríkja 

(ECOWAS) og Atlantshafsbandalagið (NATO).  Svæðisbundinn samruni á sér þó 

ekki aðeins stað í stórum ríkjahópi því einnig eru til dæmi um árangursríkan tvíhliða 

og þríhliða samruna; tollabandalagið milli Bretlands og Írlands er enn einn stöðugasti 

samruni milli nágrannaríkja sem um getur og sömu sögu má segja um tollabandalagið 

milli BENELUX landanna Belgíu, Hollands og Lúxemborgar.
4
  Þriðji og jafnframt 

síðasti flokkurinn vísar til samruna á hinum ýmsum sviðum samfélags ríkja, s.s. á 

sviði félagsmála, efnahagsmála, menningarmála og stjórnmála, og skarast því við hin 

ýmsu hugtök er tengjast hnattvæðingu.  Þetta umrædda form samruna er einnig oft 

nefnt vesturvæðing (e. Westernization), þar sem samruni í átt að alþjóðlegu samfélagi 

felur ávallt í sér viðurkenningu á vestrænum viðskiptaháttum, vestrænu 

stjórnskipulagi og vestrænni mannréttindalöggjöf.  Þó þessi tegund samruna krefjist 

ekki formlegrar stofnanauppbyggingar eru sjónarmið þessarar tegundar vel studd af 

stofnunum á borð við Alþjóðaviðskiptastofnunina, Alþjóðabankann og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (IMF).
5
     

Fjölmargir fræðimenn hafa í gegnum árin, áratugina og aldirnar talað máli 

alþjóðlegs samruna og bent á hann sem leið til að koma í veg fyrir stjórnleysi og stríð.  

Saint-Pierre, Rousseau og Kant eru þar fremstir meðal jafningja en iðulega er vísað í 

þá sem fræðilega  forfeður samrunakenninga.
6
 

Það hefur sýnt sig æ ofan í æ að stofnun bandalaga eða stofnana af ýmsu tagi 

hefur getað leitt til friðsællar tilveru þeirra ríkja sem taka þátt í þeim.  Það þarf ekki að 

leita lengra en til Evrópusambandsins til að sjá bandalag sífellt tengdari ríkja sem 

starfa saman á friðsaman hátt.  Segja má að ein af ástæðum þess að samstarfið gengur 

svona friðsamlega fyrir sig sé sú að öll aðildarríki ESB eru lýðræðisríki, en nú á 

tímum er afar sjaldgæft að lýðræðisríki heyi stríð á hendur hvert öðru,
7
 allra síst ríki 

sem eru tengd saman á jafn margslunginn hátt og ESB ríkin. 

Fyrstu hugmyndir um samruna í Evrópu má rekja aftur til áranna eftir fyrri 

heimsstyrjöldina.  Eyðileggingin í kjölfar stríðsins sem og vaxandi pólitískt og 

                                                 
4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

6
 Eilstrup-Sangiovanni, 2006. 

7
 Lagon, 2003. 
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efnahagslegt vald Bandaríkjamanna hafði vakið upp ótta meðal Evrópubúa um 

samkeppnisstöðu álfunnar en slíkar áhyggjur juku áhuga manna á ríkjabandalagi.
8
  

Vestur-Evrópuþjóðir neyddust því á árunum 1919–1939 að endurskilgreina sjálfar sig 

sem og spennuþrungin sambönd þeirra á milli.  Í framhaldi af því spruttu upp margs 

konar samningar og stofnanir sem höfðu þann tilgang að koma aftur á röð og reglu í 

Evrópu, þ.á.m. Tollabandalag Evrópu stofnað árið 1924 og Alþjóðlegu 

stálhaftasamtökin (e. International Steel Cartel) sem voru stofnuð árið 1926 af 

Þjóðverjum, Frökkum, Belgum og Lúxemborgurum.
9
  Á sama tíma tóku hugmyndir 

um pólitískt bandalag að breiðast út meðal fræðimanna.  Sumir litu á samruna sem 

leið til að tryggja stöðu Evrópu í heiminum en aðrir litu á hann sem leið til að koma í 

veg fyrir stríð.  Þeir sem hölluðust að seinni kostinum, oft meðlimir friðarhreyfinga 

eða vinstrisinnaðra stjórnmálaflokka, höfðu tilhneigingu til að horfa út fyrir Evrópu í 

átt að alþjóðlegu ríkjasambandi, hvort sem það einskorðaðist við Atlantshafið eða 

náði yfir gjörvallan heiminn.  Sem dæmi um það má nefna Clarence Streit sem 

skrifaði bók sína Union Now: A Proposal for a Federal Union of Democracies of the 

North Atlantic árið 1939.
10

  

 

1.1.1.   Frumkenningarnar þrjár 

Sem fyrr sagði þróuðust fyrstu kenningar um samruna á árunum eftir fyrri 

heimsstyrjöldina.  Oft er talað um frumkenningarnar þrjár, þ.e. sambandsríkjahyggju 

(e. federalism), virknihyggju (e. functionalism) og samskiptahyggju (e. 

transactionalism) en á kenningunum má greina að talsmenn þeirra hafi haft djúpan 

skilning á hættunni sem stafaði frá þjóðernishyggju og hvers kyns 

verndartollastefnum.  Í þeim er litið á stríð sem óhjákvæmilega útkomu í 

alþjóðakerfinu sem skiptir þjóðum niður í sjálfbjarga ríki og lætur þær keppa óhindrað 

um takmarkaðar auðlindir.  Mikilvægt sé því að finna upp á aðferðum til að leysa 

stjórnleysið af hólmi og koma í stað þess á fót einhvers konar alþjóðlegu samfélagi 

sem stýrir milliríkjasamskiptum.
11

 

Þrír eiginleikar sameina hinar klassísku frumkenningar um samruna.  Í fyrsta lagi 

ganga þær allar út frá því að vandamál hins nútímasamfélags hafi tekið á sig form sem 

                                                 
8
 Eilstrup-Sangiovanni, 2006. 

9
 Barbezat, 1990 

10
 Eilstrup-Sangiovanni, 2006. 

11
 Eilstrup-Sangiovanni, 2006. 
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nær út fyrir þjóðríkið og krefjast þar af leiðandi allar lausnar á alþjóðagrundvelli.  Í 

öðru lagi hafa allar frumkenningarnar trú á getu alþjóðlegra stofnana til að stöðva átök 

því hægt er að stjórna hinum óskynsömu og ofbeldisfullu hliðum mannlegs eðlis með 

viðeigandi stofnanalegum eða félagslegum þáttum.  Í þriðja lagi líta frumkenningarnar 

allar svo á að samruni eigi einnig að ná út fyrir Evrópu, því þótt oft sé litið á 

Evrópusamrunann sem upphafspunkt alþjóðlegs samruna þá er lokatakmarkið að 

koma á fót alheimsstjórnun frekar en svæðisbundinni stjórnun.
12

 

Þrátt fyrir þessar samlíkingar eru  hugmyndir frumkenninganna um lokatakmark 

samruna og ferlið í átt að því takmarki gjörólíkar.  Lítum nánar á kenningarnar. 

 

Sambandsríkjahyggja 

Sambandsríkjasinnar höfðu áhyggjur af stöðu mála í Evrópu á fyrri hluta tuttugustu 

aldar og þeim atburðum sem höfðu komið heimsstyrjöldunum tveimur af stað en þeir 

töldu að valddreifing hefði verið orsök átaka.  Þess vegna voru þeir fullir efasemda 

þegar kom að hefðbundnum úrræðum gegn stjórnleysi milli ríkja, s.s. ríkiserindrekstri 

eða valdajafnvægi, og stungu upp á byltingarkenndri lausn sem tókst á við kjarna 

alþjóðakerfisins, þ.e. afnám sjálfstæðra ríkja og samruna ólíkra pólitískra eininga.  

Sameining ríkja í sífellt stærri einingar var sem sagt álitin eina leiðin til að koma í veg 

fyrir stríð en hún mátti þó ekki verða að veruleika með valdbeitingu heldur þurfti 

samþykki ríkjanna til.
13

  Altiero Spinelli, ákafur sambandsríkjasinni og einn af 

hugmyndasmiðum Evrópubandalagsins, lét eitt sinn hafa eftir sér að ríki hefðu í raun 

tapað eignarétti sínum þar sem þau gátu ekki tryggt pólitískt og efnahagslegt öryggi 

borgara sinna, hvorki meðan á stríði stóð né í kjölfar þess.
14

  Samkvæmt þessu voru 

fullvalda ríki ekki endilega talin helstu handhafar ríkisvalds því þau náðu ekki yfir öll 

viðfangsefni þjóðfélagsins.  Þess vegna álitu sambandsríkjasinnar það nauðsynlegt að 

koma á fót sambandsríki Evrópu sem hefði yfirþjóðlegt vald og stýrði samskiptum 

ríkja líkt og stjórnvöld hafa stjórn á þegnum sínum.
15

  Talið var að í umræddu 

sambandsríki yrði auðveldara að leysa deilumál og koma í veg fyrir átök því 

valdbeiting og jafnvel frelsið til að setja saman her yrði bannað með lögum.  Ástæður 
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 Ibid. 
13

 Andreatta, 2005. Dinan, 2005. 
14

 Andreatta, 2005. 
15
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sambandsríkjasinna fyrir samrunanum eru pólitísks eðlis og stjórnast af þörfinni til að 

takast á við stjórnleysið í alþjóðakerfinu og deilurnar sem það leiðir af sér.
16

     

 

Virknihyggja 

Upphafsmaður virknihyggju var David Mitrany og þróaði hann kenningar sínar um 

hana á fjórða áratug síðustu aldar.  Virknihyggjumenn vilja, líkt og 

sambandsríkjasinnar, útrýma öllu stríði.  Þeir hins vegar trúa því að aðalorsök stríðs sé 

slæmt efnahagsástand ríkja en ekki geta þeirra og vilji til að standa í hernaði.  

Ennfremur telja virknihyggjumenn að ríki séu almennt ekki í aðstöðu til þess að takast 

á við þessi vandamál og leysa þau með góðum árangri.
17

  Máli sínu til stuðnings 

skilgreindi Mitrany tvær „byltingarkenndar breytingar“ sem hann taldi að myndu 

breyta alþjóðasamskiptum í átt til virknihyggju: Fyrri breytingin sneri að tæknilegum 

framförum.  Mitrany veitti því athygli að á 20. öldinni hefði þróun í samskiptum, 

iðnaði og hernaði vakið upp pólitískar, félagslegar og siðferðilegar spurningar sem 

einungis var hægt að sinna og svara á heimsvísu.  Seinni breytingin fólst í vaxandi 

hlutverki ríkisins þegar kom að velferð einstaklingsins.  Á 20. öldinni virtist fólk 

einbeita sér mun minna að hernaðarlegu öryggi en lagði þess í stað mikla áherslu á 

félagslegt öryggi og velferð.  Afleiðing þess var sú að þrýstingur á ríkið jókst því 

samfélagið bætti stöðugt fleiri málaflokkum á herðar þess.  Þessar breytingar ættu 

síðan eftir að verða enn vandasamari fyrir ríkið með vaxandi áhrifum hnattvæðingar 

en hún verður til þess að ríki eiga erfitt með að uppfylla þjónustu við borgarana.
18

  

Aðaláherslan í kenningu Mitranys var sem sagt einstaklingurinn og til þess að koma 

til móts við þarfir hans þarf að beita sveigjaleika sem var nokkuð sem Mitrany taldi að 

ríki skorti.  Hann áleit því að nýtt skipulag yrði til sem byggði á alþjóðlegum 

stofnunum með ólík hlutverk og tæknilega sérhæfingu en það væri nauðsynlegt til að 

koma til móts við þarfir einstaklingsins.  Sérhæfðar alþjóðlegar stofnanir eru, að hans 

mati, betur til þess fallnar að leysa tæknileg eða efnahagsleg vandamál sem geta 

komið upp í nútímasamfélögum og jafnvel betur í stakk búnar til að veita félagslega 

þjónustu.  Ástæða þess er sú að þær búa yfir þeim sveigjanleika sem ríkin skortir og 

geta því tekist á við breytilegar þarfir einstaklingsins.
19

  Mitrany sá það því fyrir sér 

að alþjóðlegar stofnanir myndu smám saman taka yfir velferðarmálaflokka 
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 Andreatta, 2005. 
17

 Mingst, 2004. 
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 Eilstrup-Sangiovanni, 2006. 
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stjórnvalda og þar með vinna sér traust og hollustu borgaranna á sama tíma og þær 

græfu undan þjóðríkinu.  Útkoman yrði síðan hægfara breyting frá 

valdajafnvægiskerfinu til kerfis þar sem einingarnar, þ.e. ríkin, tilheyra ekki 

ákveðnum landssvæðum.
20

  Það er ekki fjarri lagi að benda, í þessu samhengi, á 

tilraunir Evrópusambandsins til að bjóða hinum ýmsu ríkjum heims samstarf á sviði 

viðskipta með því skilyrði að stjórnvöld umræddra ríkja tileinki sér hin ýmsu gildi 

ESB, s.s. virðingu fyrir mannréttindum og lýðræði.  Á þann hátt er hægt að vinna að 

velferð og bættum kjörum borgara ríkjanna og jafnvel er mögulegt að koma í veg fyrir 

átök þar sem það er þekkt staðreynd í hnattvæddum heimi að lýðræðisríki heyja ekki 

stríð hvert við annað.
21

 

 

Samskiptahyggja     

Upphafsmaður samskiptahyggju var Karl Deutsch, en hann kynnti hugmyndir sínar 

fyrst á sjötta áratug síðustu aldar.  Samskiptahyggja einblínir frekar á hinn félagslega 

þátt samruna heldur á þann pólitíska eða efnahagslega.  Kenningin sker sig frá hinum 

frumkenningunum að því leyti að hún gengur ekki út frá stofnanalegum ramma líkt og 

sambandsríkjahyggja og hún reynir ekki að uppfylla velferðarþarfir einstaklingsins 

líkt og virknihyggja, en í staðinn fjallar hún um þær aðstæður sem eru taldar 

nauðsynlegar til að skapa og viðhalda tilfinningu fólks af ólíku þjóðerni fyrir 

samfélaginu.
22

   

Samskiptahyggja lítur á samruna sem samlögunarferli sem leiðir til myndunar 

öryggissamfélaga þar sem þjóðir eru bundnar tryggðarböndum og stríð er ekki lengur 

talið mögulegt.  Sýn Deutsch á samruna sem ferli sem felur í sér tilkomu 

öryggissamfélaga byggir á hugmyndinni að alþjóðleg samskipti, t.d. boðskipti, 

búferlaflutningar, þjónustustarfsemi, hernaðarsamvinna og jafnvel ferðaþjónusta, auki 

þekkingu fólks á öðrum þjóðum sem síðan leiði af sér sameiginleg einkenni og 

traust.
23
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21

 Lagon, 2003. 
22
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1.1.2.   Nývirknihyggja 

Upphaf nývirknihyggju (e. neo-functionalism) má rekja til nokkurra fræðimanna, m.a. 

Ernst Haas, Leon Lindberg, Joseph Nye og Stuart Scheingold á fimmta og sjötta 

áratug síðustu aldar.  Kenningin, sem er afsprengi virknihyggju sem fjallað var um hér 

að ofan, er talin vera mikilvægasta tilraunin til að varpa ljósi á og útskýra samrunann í 

Vestur-Evrópu.  Í nývirknihyggju er lögð áhersla á sambandið milli efnahagslegs og 

pólitísks samruna, nokkurs konar víxlverkun.
24

  Þróunin er slík að ríki koma sér í 

upphafi saman um að hefja samstarf á afmörkuðu sviði til að ná ákveðnu markmiði.  

Þetta kallar svo á aukið samstarf sem síðan færist til sífellt nýrra sviða en þannig 

þróast samstarfið áfram koll af kolli.
25

  Þetta er það sem fræðimenn kalla á ensku 

„spillover“ og á íslensku víxlverkun.  Víxlverkun gerist í áföngum á fremur 

fyrirvaralausan hátt.  Sem dæmi um víxlverkun má nefna hið langa ferli sem leiddi til 

innleiðingar evrunnar: Í upphafi bjó samruni á sviði kola og stáls í haginn fyrir 

fjölbreyttara tollabandalag sem síðan leiddi til sameiginlegs innri markaðar.  Með 

tilkomu innri markaðar ágerðist þörfin fyrir bæði samræmingu í peningamálum annars 

vegar og gjaldeyrisbandalag hins vegar en með því jókst þrýstingur um frekari 

samræmingu á efnahagsstefnum milli ríkja.  Áður en menn vissu af var nýr 

sameiginlegur gjaldmiðill kominn til sögunnar fyrir aðildarríki Evrópusambandsins, 

en þetta er gott dæmi um það hvernig samruni á einu afmörkuðu, tæknilegu sviði, eins 

og t.d. á sviði kola og stáls, getur, í smáum og hægfara skrefum, leitt til samruna á 

mjög breiðu sviði sem skiptir sköpum fyrir fullveldi ríkja.
26

 

Yfirþjóðlegar stofnanir spila stórt hlutverk í kenningu nývirknihyggjumanna en 

þeir sáu það fyrir sér að efnahagslegur samruni ríkja myndi stórauka viðskipti þvert á 

landamæri.  Þessi viðskipti geta skapað ýmis vandamál sem aðeins er hægt að leysa af 

yfirþjóðlegum aðila en það verður til þess að yfirþjóðlegri stofnun er komið á 

laggirnar.  Þá þrýsta ýmsir hagsmunaaðilar innanlands, t.d. samtök atvinnulífs, 

launþega og stjórnmálaflokka, á um frekari samruna.  Þó svo yfirþjóðlegar stofnanir 

spili veigamikið hlutverk í kenningu nývirknihyggjumanna þá eru það 

hagsmunaaðilarnir sem ráða ferðinni enda hafa þeir mikil áhrif á víxlverkunarferlið.  Í 

huga nývirknihyggjumanna er ríkið sá vettvangur þar sem ólíkir hagsmunaaðilar 

keppast um áhrif og völd.  
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Lokatakmark nývirknihyggjunnar felst svo í því að væntingar og hollusta 

borgaranna færist smám saman frá þjóðríkinu til yfirþjóðlegra stofnana en þannig 

verður til nýtt stjórnskipulag.
27

  

Sem fyrr sagði er nývirknihyggja sú kenning sem nær best að varpa ljósi á 

Evrópusamrunann en hugmyndir um fyrrnefnt víxlverkunarferli spila þar mikilvægt 

hlutverk.  Sá galli er þó á gjöf Njarðar að kenningin nær ekki að útskýra almennilega 

hvers vegna hægði á samrunaþróuninni á sjöunda áratugnum þegar milliríkjalausnir 

áttu meira upp á pallborðið í Evrópu.
28

  Þetta varð því til þess að vinsældir 

kenningarinnar tóku að dvína.  Önnur ástæða fyrir vinsældatapi var sú að kenningin 

átti í raun einungis við Vestur-Evrópu því upphafsmenn hennar þróuðu hana í 

evrópsku samhengi og byggðu hana á rannsóknum sínum um starfsemi stærri stofnana 

Efnahagsbandalags Evrópu (EBE, sem var fyrirrennari ESB).  Það var því erfitt að 

nýta hana í öðrum heimshlutum en Vestur-Evrópu.  Allt þetta leiddi til þess að 

nývirknihyggja var endurskoðuð.  Í bók sinni The Uniting of Europe (1968) stingur 

Haas upp á nokkrum breytingum á kenningunni, þ.á.m. breytingum á 

víxlverkunarferlinu.  Nývirknihyggjumenn höfðu fram að þessu ætíð gert ráð fyrir því 

að víxlverkun einkenndist af löghyggju en á þessum tímapunkti töldu þeir reynsluna 

hafa sýnt að víxlverkun væri ekki sjálfgefin heldur einungis ein af mörgum 

mögulegum þróunum.
29

  Þess vegna voru þróaðar nýjar útgáfur af því, m.a. það sem 

kallað er „spill-around“ á ensku, en það getur falið í sér aukningu á umfangi 

samrunans, og „spill-back“ sem getur falið í sér minnkun á umfangi samrunans og 

getur jafnvel haft í för með sér að snúið verði aftur til þess fyrirkomulags sem ríkti 

áður en samruninn átti sér stað.
30

     

Nývirknihyggjan virtist hins vegar ekki ætla að endurheimta vinsældir sínar þrátt 

fyrir endurskoðunina og þess vegna lýsti upphafsmaðurinn Haas því yfir árið 1975 að 

kenningin væri úrelt.  Aðrir fræðimenn hafa þó þráast við og tekist á síðustu árum að 

endurlífga nývirknihyggjuna með því að nota orðaforða tengdan kenningunni sem og 

þætti úr rökfræði hennar.  Það er því hægt að segja að kenningin hafi öðlast nýtt gildi í 

yngri samrunakenningum, t.d. kenningum milliríkjahyggjumanna, og er það m.a. 
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sífelldu víxlverkunarferli ESB að þakka, þ.á.m. stækkun þess til Austur-Evrópu og 

tilkomu sameiginlegs innri markaðar og myntbandalags, svo fátt eitt sé nefnt.
31

     

 

1.1.3.   Milliríkjahyggja 

Milliríkjahyggjumenn ganga út frá því að ríki meti fullveldi mikils og streitist á móti 

því að framselja fullveldi sitt til yfirþjóðlegra stofnana.  Hins vegar viðurkenna þeir 

það að stundum velji ríki að deila fullveldi sínu og ákvarðanatökuvaldi með öðrum 

ríkjum í því skyni að bæta skilvirkni í gerð milliríkjasamninga.  Þessi tilteknu 

samskipti eru oft sögð tilheyra kenningunni um umbjóðendur og fulltrúa; ríki eiga það 

til að framselja vald til yfirþjóðlegra „fulltrúa“ en gera það þó einungis undir ströngu 

eftirliti og með fyrirvara um takmarkanir á valdi yfirþjóðlega „fulltrúans“.  

Milliríkjahyggjumenn líta sem sagt á samruna sem samkomulag, nokkurs konar leið 

til að koma jafnvægi á þörfina fyrir alþjóðlegt samstarf annars vegar og viljann til að 

varðveita sjálfstæði ríkja hins vegar.
32

  

Milliríkjahyggja byggir á þeirri hugmynd að stjórnvöld ríkja heims starfi á 

tveimur vettvöngum, þ.e. innanlandsvettvangi og alþjóðlegum vettvangi.  Andrew 

Moravcsik telur að stjórnvöld semji aðeins á yfirþjóðlegum grundvelli um málefni 

sem umbjóðendur þeirra styðja því aðalhagsmunir stjórnvalda felast í því að vera 

endurkjörin.  Moravcsik er þó einnig þeirrar skoðunar að með því að fela 

yfirþjóðlegum aðila eða stofnun umsjón ýmissa málefna geti stjórnvöld aukið völd sín 

því þannig styrkja þau stöðu sína gagnvart andstæðingum sínum innanlands.  Það má 

því segja að samruni eigi sér stað samkvæmt hentisemi stjórnvalda, þ.e. þegar þau sjá 

hagsmunum sínum þjónað með yfirþjóðlegu samstarfi.
33

  

1.2.   Hnattvæðing 

Það er hægt að lýsa hnattvæðingu á margan hátt en trúlega er útskýring Martin 

Albrow á fyrirbærinu sú sem oftast er stuðst við.  Skv. honum vísar hnattvæðing til 

„ferla sem fela í sér að þjóðir jarðarinnar tengjast æ meira í einu samfélagi – hinu 

hnattvædda þjóðfélagi“.
34

  Í raun má líka hugsa um hnattvæðingu sem gagnstyrkjandi 

(e. mutually reinforcing) umbreytingar sem eiga sér stað samtímis en þó í misjafnlega 
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miklum mæli; hnattvæðingin er t.d. ekki jafnáberandi í fátækari ríkjum heims eins og 

hún er í þeim ríkari.
35

  

Lykilorð hnattvæðingar er flæði; flæði t.d. á fjármagni, þekkingu, fólki, 

upplýsingum og hugmyndum og grundvöllurinn fyrir flæðinu og hversu auðveldlega 

það á sér stað er svokallað landamæraleysi. Það má segja að hnattvæðing eigi sér 

engin landamæri í þeim skilningi að það verður auðveldara fyrir einstaklinga að eiga 

samskipti hver við annan, óháð staðsetningu, tungumáli, menningu, kynþætti, 

félagslegri stöðu o.s.frv.
36

  Sömuleiðis verður auðveldara fyrir ríki að eiga samskipti 

og er einn partur hnattvæðingar, sá efnahagslegi, nátengdur þeim.  Efnahagslegri 

hnattvæðingu má lýsa sem langvarandi ferli þar sem markmiðið er að sameina 

hagkerfi einstakra ríkja í eitt alþjóðlega hagkerfi.  Þetta er gert m.a. með viðskiptum, 

beinum erlendum fjárfestingum, skammtímahreyfingum fjármagns, alþjóðlegu flæði 

vinnuafls og aukinni tækni.
37

  Það má segja að hnattvæðing sameini jarðarbúa, t.d. 

með auknum fjölda alþjóðastofnana og umfangsmikilli starfsemi þeirra á helstu 

sviðum daglegs lífs, og fólk og alþjóðastofnanir reyna eftir fremsta megni að takast 

saman á við þau vandamál sem upp geta komið í ríkjum heims, s.s. átök, 

hungursneyð, fátækt, náttúruhamfarir o.s.frv.  Ríki heims starfa ekki einungis á 

efnahagslegum grundvelli, því þau vinna einnig saman að endurbótum og eflingu 

þjóða, m.a. á sviði efnahags-, félags- og heilbrigðismála, menntunar, samgangna og 

tækni.  Og allt varð þetta auðveldara með tilkomu hnattvæðingar.
38

   

Ýmsir kostir fylgja hnattvæðingunni.  Sem dæmi má annars vegar nefna kostina 

sem fylgja frjálsu flæði fjármagns, afnámi viðskipahafta og síaukinni og fjölbreyttari 

tækni en þessir þættir hnattvæðingar hafa orðið til þess að auka auðæfi einstaklinga og 

ríkja.  Hins vegar má nefna kosti sem fylgja kapítalismanum sem hefur einkennt 

hnattvæðingu en margir vilja líta á hann sem leið til að afnema einveldi.  Aukin 

viðskipti og erlend fjárfesting munu óhjákvæmilega leiða til efnahagsþróunar og 

viðskiptafrelsis sem síðan mun leiða til pólitísks frelsis.
39

  

Á bak við kosti má hins vegar ætíð finna galla og hnattvæðing er engin 

undantekning á þeirri reglu.  Hnattvæðing hefur ólíka merkingu fyrir fólk og þar af 

leiðandi hefur fólk misjafnar skoðanir á því hvaða þættir hnattvæðingar, hvort sem 
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það er aukið flæði fjármagns, upplýsinga, tækni eða fólks, hafa mesta þýðingu fyrir 

ríki heims og íbúa þeirra.  Sömuleiðis eru misjafnar skoðanir á því hvaða þættir 

hnattvæðingar eru orsök, afleiðing eða jafnvel lausn hnattrænna vandamála.
40

  

Fjölmargir fræðimenn trúa því að hnattvæðing sé að breyta alþjóðastjórnmálum til 

hins verra og leiði af sér efnahagslegt ranglæti, óöryggi og aukningu á hvers kyns 

glæpastarfsemi.  Þeir benda gjarnan á að þó svo efnahagsleg hagsæld fari vaxandi er 

henni dreift á takmörkuð svæði heims.  Milljónir manna verða því af velgengni 

tengdri hnattvæðingu.  Þar að auki eru þeir ekki sammála þeim sem halda því fram að 

aukið flæði upplýsinga og efnahagslegt gagnhæði (e. interdependence)
41

 efli skilning 

og frið meðal ríkja og vísa í kenningar Kenneth Waltz sem sagði að aukin samskipti 

og nálægð leiði frekar til átaka en til samlyndis.
42

  Auk þess að einblína á slæm áhrif 

gagnhæðis á sjálft þjóðríkið benda andstæðingar hnattvæðingar einnig á skaðleg áhrif 

alþjóðlegra stofnana á fullveldi þjóðríkja.  Þannig telja þeir t.d. alþjóðastofnanir á 

borð við Evrópusambandið þjáist af lýðræðishalla þar sem helstu og mikilvægustu 

ákvarðanir eru teknar af vissum hópi fólks á bak við luktar dyr.  Á heildina litið er 

lýðræði ávallt talið mikilvægt, hvort sem um ræðir lýðræði innan ríkja eða 

alþjóðastofnana.  

  

1.3.   Gagnhæði 

Hugtakið gagnhæði (e. interdependence) hlaut byr undir báða vængi sem kenning í 

alþjóðasamskiptum þegar Robert Keohane og Joseph Nye skrifuðu bók sína Power 

and Interdependence árið 1977.
43

  Þó svo orðið „gagnhæði“ sé tiltölulega nýtt af 

nálinni er hugmyndin um samruna ríkja það ekki, en margir fræðimenn hafa rakið 

uppruna hugmynda um gagnhæði aftur til 19. aldar og jafnvel lengra aftur í tímann.  

Hér er mikilvægt að greina á milli almennrar og þröngrar skilgreiningar á gagnhæði.  Í 

þröngum skilningi vísar hugtakið aðallega til efnahagslegra og félagslegra tengsla 

milli ríkja.  Í almennum skilningi getur gagnhæði vísað til samskipta milli fólks og 

ríkja en þar af leiðandi er hægt að túlka hugtakið sem náttúrulegt ástand í samfélagi 

manna.
44
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Keohane og Nye tóku upp hanskann fyrir almenna skilgreiningu gagnhæðis og 

fjölluðu um viss málefni, s.s. gagnhæði bandalaga en þannig varð hugtakið sífellt 

tengdara efnahagslegum samruna.  Kenningunni var ætlað að veita realisma mótstöðu 

með því að draga upp mynd af sundurlausu heimsskipulagi sem innihélt marga ólíka 

gerendur, þ.á.m. ríki sem vissulega voru mikilvæg, en þó ekki ein í kerfinu.  

Yfirþjóðlegar einingar, ásamt fjölþjóðlegum fyrirtækjum og alþjóðlegum 

hagsmunasamtökum voru allar áhrifavaldar í alþjóðakerfinu og starfsemi þeirra gerði 

mörkin milli þess sem gerðist innanlands og þess sem gerðist á alþjóðlegum vettvangi 

annars vegar og milli landsstjórnmálanna og erlendrar stefnumótunar hins vegar, 

óljósari.
45

   

Segja má að hugmynd þeirra Keohane og Nye hafi síðan skipst í tvær fræðigreinar. 

Annars vegar er um að ræða evrópsk samrunafræði sem varpa ljósi á það hvernig 

vaxandi efnahagslegt gagnhæði kallar oft á aukið samstarf sem nær sífellt til nýrra 

sviða, en þannig þróast samstarfið koll af kolli.
46

  Hins vegar urðu til fræði tengd 

stjórn- og efnahagsmálum heimsins sem lögðu áherslu á ósamræmi gagnhæðis þar 

sem mörg smærri og fátækari ríki væru mjög háð stærri og ríkari ríkjum.
47

      

 

1.3.1.   Margþætt gagnhæði 

Í bók sinni Power and Interdependence (1977) flétta Keohane og Nye saman lýsandi 

(e. descriptive) og fyrirskipandi (e. prescriptive) þáttum sem tengjast gagnhæði.  

Fyrirskipandi þátturinn fólst í þróun kenningarinnar um margþætt gagnhæði (e. 

complex interdependence) en hún var hönnuð sem valkostur við realistamódel 

alþjóðasamskipta og er í raun algjör andhverfa við kenningar realismans.
48

  Kenningin 

dregur í efa þá hugmynd að ríkið sé eini gerandinn í alþjóðakerfinu heldur 

samanstandur heimurinn af fjölmörgum samböndum og samskiptum.  Kenningin segir 

auk þess að valdbeiting sé ekki líkleg til að skila árangri heldur séu efnahagsleg 

inngrip og notkun alþjóðlegra stofnana betri verkfæri í samskiptum ríkja.  Enn fremur 

segir kenningin okkur að aðalmarkmið ríkja sé ekki eingöngu að tryggja öryggi sitt 

heldur einnig að tryggja velferð borgara sinna.
49
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Margþætt gagnhæði skapar, að mati Keohane og Nye, aðstæður fyrir djúpa 

samvinnu þar sem æ fleiri ríki hefja samstarf sín á milli.  Þar af leiðandi verða ríki 

sífellt samtvinnaðri og þannig verður æ ólíklegra að stríð brjótist út á milli þeirra.
50

  

Aukinn fjölda gerenda í alþjóðakerfinu sem og aukið vægi margþætts gagnhæðis má 

að mörgu leyti rekja til hnattvæðingarinnar og þeirrar staðreyndar að samskipti 

einstaklinga og ríkja verða sífellt auðveldari og ódýrari.  Kenningin um margþætt 

gagnhæði lýsir skilyrtum heimi sem býr yfir þremur eiginleikum: leiðir til samskipta 

eru margar og ólíkar sem hentar gerendum því þeir sjálfir eru margir og ólíkir; takast 

þarf á við mörg ólík málefni; valdbeiting milli ríkja er óhugsandi þar sem þau eru 

tengd saman á flókinn og margþættan hátt.
51

   

 

1.3.2.   Hnatthyggja og svæðahyggja 

Þegar hér er komið við sögu hefur bæði verið fjallað um gagnhæði og hnattvæðingu.  

„Hnattvæðing“ var tískuorð á 10. áratugnum, álíka og „gagnhæði“ var tískuorð á 8. 

áratugnum.  Fyrirbærin sem orðin vísa til eru þó, eins og sagt hefur verið áður, ekki 

alveg ný af nálinni því eiginleikar gagnhæðis fyrir u.þ.b. 30 árum eiga í raun ágætlega 

við hnattvæðingu okkar tíma.  Líkt og mörg önnur vinsæl hugtök sem eiga að lýsa 

vissum fyrirbærum, þá fela „hnattvæðing“ og „gagnhæði“ í sér margvíslega 

merkingu.
52

   

Keohane og Nye rannsökuðu á sínum tíma hvort „hnattvæðing“ og „gagnhæði“ 

væru einfaldlega tvö orð fyrir sama hlutinn eða hvort um tvo ólíka hluti væri að ræða.  

Þeir vildu meina að orðin tvö væru ekki alveg hliðstæð.  Gagnhæði vísar til aðstæðna 

og ástands ríkismála.  Það getur aukist eins og raunin hefur verið frá endalokum 

seinni heimsstyrjaldarinnar og það getur einnig hnignað líkt og gerðist, a.m.k. í 

efnahagslegum skilningi, í Kreppunni miklu á fjórða áratug síðustu aldar.
53

  

Hnattvæðing hins vegar vísar til mikilvægra breytinga sem hafa m.a. áhrif á stjórnmál, 

efnahagsmál, hernaðarstarfsemi og umhverfið.
54

  Hnattvæðing gefur til kynna að 

eitthvað eykst.  Af þessum ástæðum fundu  Keohane og Nye það út að ef skilja ætti 

hnattvæðingu til fullnustu væri best að byrja á því að skilgreina hnatthyggju (e. 
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globalism) því hnatthyggja vísar til ástands sem getur aukist og minnkað.
55

  Til nánari 

útskýringar mætti líka segja að á meðan hnattvæðing vísar aðallega til hlutlægra 

breytinga í heiminum þá vísar hnatthyggjan til huglægra breytinga.  Einkenni 

hnatthyggju eru m.a. þátttaka sjálfmeðvitaðra félagslegra gerenda, aukning einkenna, 

aukinn skilningur á fjölmenningu og aukinn samhugur meðal jarðarbúa.
56

  

Hnatthyggja lýsir ástandinu í heiminum í dag sem einkennist af þykkum vef 

gagnhæða heimshorna á milli en tengslin eiga sér stað með frjálsu flæði fólks, 

hugmynda, upplýsinga, fjármagns og varnings svo fátt eitt sé nefnt.  Gagnhæði vísar 

aftur á móti til aðstæðna sem einkennast af gagnverkandi áhrifum meðal ríkja eða 

meðal leikenda í mismunandi ríkjum.  Þess vegna telja Keohane og Nye að 

hnatthyggja sé ein tegund gagnhæðis en hún hefur þó tvö sérstök einkenni:  Í fyrsta 

lagi vísar hnatthyggja til þétts samskiptanets en ekki til einstakra tengsla.  Þannig 

skilgreina Keohane og Nye t.d. samskipti Bandaríkjanna og Japans sem efnahagslegt 

og hernaðarlegt gagnhæði og útiloka þá að um hnatthyggju milli Bandaríkjanna og 

Japans sé að ræða.  Gagnhæði milli þessara tveggja ríkja er hluti af nútímalegri 

hnatthyggju, en það eru ekki hnatthyggja í sjálfu sér; annað einkenni hnatthyggju 

segir okkur að til þess að samskiptanet teljist hnattrænt verður það að fela í sér 

samskipti á heimsvísu því svæðisbundin samskipti teljast ekki hnattræn.  Sem dæmi 

um þetta má nefna að tengsl milli aðildarríkja APEC  (Efnahagssamstarfs Asíu- og 

Kyrrahafsríkjanna) teljast vera gagnhæði milli ríkja heimshorna á milli því þessi ríki 

tilheyra Ameríku, Asíu og Ástralíu, en tengsl milli aðildarríkja Evrópusambandsins 

teljast hins vegar vera svæðisbundin.
57

   

 

Víkur þá umræðunni að svæðahyggju (e. regionalism).  Það má í raun segja að hún sé 

nokkurs konar andstæða hnatthyggjunar því hún vísar til pólitískra og/eða 

efnahagslegra tengsla milli ríkja eða annarra leikenda á afmörkuðum landfræðilegum 

svæðum, þ.e. svæðahyggja á sér ekki stað heimshorna á milli. Undanfarin þrjátíu ár 

hefur heimsbúskapurinn í auknum mæli færst í áttina að því að vera þrípóla en rúm 

85% af viðskiptum heimsins eru stunduð á þremur svæðum: Austur-Asíu, Vestur-

Evrópu og Norður-Ameríku.  Á þessum þremur svæðum hefur einnig á sér stað 

svæðisbundinn samruni: Samstarf á vegum Fríverslunarsamtaka Norður-Ameríku 
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(NAFTA ) verður sífellt nánara; aðildarríki ASEAN hafa undanfarin þrjátíu ár verið 

að færast í síauknum mæli í átt að efnahagslegu gagnhæði og samruni 

Evrópusambandsríkjanna verður æ dýpri.
58

 

Svæðisbundið samstarf er almennt skilgreint sem aukning á félagslegum og 

efnahagslegum samskiptum sem og aukning á svæðisbundnum einkennum og 

meðvitund.  Svæðahyggja er afleiðing aukins flæðis varnings, fólks og hugmynda 

innan ákveðins svæðis sem verður sífellt samtvinnaðra.  Hún getur þróast á tvo vegu, 

annars vegar „neðan frá“, þ.e. vegna ákvarðana sem eru teknar af fyrirtækjum sem 

vilja fjárfesta eða fólki sem vill flytja innan viss svæðis, eða „ofan frá“, þ.e. vegna 

pólitískra tilrauna til að koma á fót samtvinnuðum svæðisbundnum einingum og 

sameiginlegum stefnum þeim til handa.
59

      

Flestir fræðimenn eru sammála um það að svæðahyggja fari vaxandi í nánast 

öllum heimshlutum og nú er svo komið að það er varla til það aðildarríki WTO sem 

ekki hefur gert a.m.k. einn svæðisbundinn viðskiptasamning.  Evrópa er ekki lengur 

eina svæðið þar sem lögmálum svæðahyggju er hampað, því í Bandaríkjunum eru 

menn nú smám saman að verða afhuga marghliðahyggju (e. multilateralism) og farnir 

að snúa sér að svæðahyggju.  Þróunarríki eru einnig farin að semja sín á milli og 

áhrifa svæðahyggjunnar er jafnframt farið að gæta í Asíu, þar sem sum ríki hafa m.a. 

snúið bökum saman í því skyni að vega upp á móti vaxandi völdum Kínverja.  Þá 

hefur innihald svæðisbundinna viðskiptasamninga einnig tekið miklum 

stakkaskiptum, en sá samruni sem verður til við undirskrift slíkra samninga er orðinn 

dýpri.  Nýrri svæðisbundnir viðskiptasamningar ná ekki lengur einungis yfir afnám 

hafta heldur einnig yfir hugverkaréttindi, þjónustuviðskipti, fjárfestingar og 

samkeppnislög, svo fátt eitt sé nefnt.  Guerrieri og Caratelli vilja meina að ástæða þess 

að svæðisbundnir viðskiptasamningar eru orðnir víðtækari sé sú að þannig sé 

auðveldara að takast á við og ráða við alþjóðlegar víxlverkanir, þ.e. með víðtækari 

viðskiptasamningum sé einfaldara að takast á við þær miklu breytingar og þá hröðu 

þróun, m.a. á viðskiptalífinu, sem fylgir hinum hnattvædda heimi sem við lifum í.
60

   

Svæðahyggja hefur að öðru leyti ýmsa aðra kosti í för með sér.  Hún hefur t.d. 

stuðlað að aukinni sjálfstjórn hinna ýmsu svæða og auk þess getur hún virkað sem 

mótvægi við þá ójöfnu dreifingu efnahagslegrar hagsældar sem fylgir hnattvæðingu.  
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Svo má nefna að með svæðahyggju getur einnig skapast mótvægi við auðug og 

valdamikil ríki sem vilja hafa áhrif á svæðisbundna gerendur með því að veita þeim 

ýmis forréttindi.
61

 

Vel skipulagður svæðisbundinn samruni getur líka reynst gagnlegur þegar kemur 

að eflingu opins, alþjóðlegs hagkerfis, því hann getur aukið meðvitund um gagnhæði 

milli viðskiptaaðila og þar með aukið skilning manna á alþjóðlegum reglum sem 

stjórnvöld ríkja og hagsmunaaðilar verða að fara eftir.  Svæðisbundið samstarf getur 

aukinheldur reynst vel þegar kemur að eflingu marghliða samstarfs.
62

  Sérfræðingar 

telja að með því að styrkja samstarf þriggja stærstu viðskiptasvæða heims, Asíu, 

Evrópu og Norður-Ameríku, verði hægt að samþætta heimsbúskapinn í stað þess að 

honum sé skipt í margar svæðisbundnar viðskiptablokkir, líkt og APEC og ASEAN, 

en slík er staðan í dag.
63

     

Svæðahyggja á sér einnig flóknari hliðar.  Nú hefur þegar komið fram að 

svæðahyggja sem slík á sér ekki stað heimshorna á milli.  Aggarwal og Foggarty hafa 

því skilgreint nokkurs konar undirgrein svæðahyggjunnar, víxlsvæðahyggju (e. 

interregionalism), sem snertir samskipti ríkjahópa heimshorna á milli.  Vilja þeir 

meina að þessi undirgrein séu eins konar millistig svæðahyggju og hnatthyggju.  

Víxlsvæðahyggja á sér þrjá undirflokka:  Fyrst ber að nefna hreina víxlsvæðahyggju 

(e. pure interregionalism) sem tengir tvö fríverslunarsvæði eða tollabandalög saman, 

líkt og samstarfssamningurinn milli Evrópusambandsins og MERCOSUR kemur til 

með að gera, en viðræður um hann hafa verið í gangi frá árinu 2000; í öðru lagi er um 

að ræða blendingsvíxlsvæðahyggju (e. hybrid interregionalism), en hún vísar til þess 

þegar tollabandalag semur við ríkjahóp frá öðru svæði sem tilheyrir hvorki 

tollabandalagi né fríverslunarsvæði.  Dæmi um blendingsvíxlsvæðahyggju má nefna 

Lomé samninginn sem var fyrst undirritaður árið 1975 milli Evrópusambandsins og 

ACP ríkjanna; þriðji undirflokkurinn snertir millisvæðahyggju (e. transregionalism) 

og er þá átt við samning eða samkomulag sem tengir ríki milli tveggja svæða þar sem 

bæði ríki semja ein síns liðs en ekki með öðrum ríkjahópum, tollbandalögum eða 

fríverslunarsvæðum.
64
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Eins og sjá má lýsir víxlsvæðahyggja náinni samvinnu ríkja og er henni ætlað að 

verða öllum málsaðilum til hagsbóta.  Hvernig ávinningnum af samstarfinu er dreift 

milli hlutaðeigandi ríkja og hvernig það hefur áhrif á þriðju aðila er misjafnt eftir 

málsatvikum.  Aggarwal og Fogarty eru þó á þeirri skoðun að líta megi á 

víxlsvæðisbundin fyrirkomulög sem nokkurs konar alþjóðlegar stjórnir, þó svo þau 

innihaldi vissulega færri gerendur og búi yfir einkennum sem greini þau frá hreinum 

marghliða samningum.
65

  

 
 

 

1.4.   Samantekt 

Nú hefur verið fjallað um hinar ýmsu kenningar sem allar túlka samruna ríkja á sinn 

einstaka hátt.  Umfjöllunin rennir vissum stoðum undir þá umfjöllun sem framundan 

er í ritgerðinni.  Finna má tengsl mismunandi kenninga við samninganet Íslands og 

Evrópusambandsins annars vegar og samskipti Íslands og ESB við þriðju ríki hins 

vegar.  Út frá kenningunum ætti þá einnig að reynast auðveldara að átta sig á 

viðskiptaháttum og -hegðun íslenskra stjórnvalda eða Evrópusambandsins.     

Fyrst var litið á frumkenningarnar þrjár, sambandsríkjahyggju, virknihyggju og 

samskiptahyggju, sem lýsa sýn fræðimanna og stjórnmálamanna eftir fyrri 

heimsstyrjöldina á framtíð og þróun þjóðríkjaskipulagsins í ljósi stríðsátaka, 

þjóðernishyggju og efnahagslegrar einangrunar.  Frumkenningarnar eiga það 

sameiginlegt að þær hafa allar trú á getu alþjóðlegra stofnana til að stöðva átök.  Þá 

ganga þær allar út frá því að vandamál hins nútímasamfélags hafi tekið á sig form sem 

nær út fyrir þjóðríkið og krefjast þar af leiðandi allar lausnar á alþjóðagrundvelli.   

Auk þess líta frumkenningarnar svo á að samruni eigi einnig að ná út fyrir Evrópu, því 

þótt oft sé litið á Evrópusamrunann sem upphafspunkt alþjóðlegs samruna þá er 

lokatakmarkið að koma á fót alheimsstjórnun frekar en svæðisbundinni stjórnun.  Að 

þessu upptöldu má segja að frumkenningarnar eigi enn þann dag í dag vel við stöðu 

mála hjá ESB og samstarfsríkjum þess, en í 4. kafla verður fjallað um sífellt nánari 

tengsl og æ dýpri samvinnu sambandsins við ríki víðvegar um heiminn.  

Frumkenningarnar eru þó ekki lausar við gagnrýni annarra kenninga og 

forsvarsmanna þeirra:  Sambandsríkjasinnar töluðu fyrir sambandsríki Evrópu sem 

hefði yfirþjóðlegt vald til að koma í veg fyrir stríð en aðrir fræðimenn voru þó fljótir 
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að benda á að ríki eru oftar en ekki ófús til að framselja vald sitt til yfirþjóðlegrar 

stofnunar.  Þó svo ríkjasamband sé til staðar hefur það ekki endilega í för með sér 

samstöðu milli eininga sambandsins því átök geta einnig átt sér stað milli sjálfra 

eininganna;
66

 Virknihyggjumenn byggðu hugmyndir sínar á nýju heimsskipulagi sem 

samanstæði af alþjóðlegum stofnunum.  Andstæðingar kenningarinnar sögðu það hins 

vegar mikla einföldun að fólk gæfi upp hollustu sína við þjóðríkin fyrir árangur 

alþjóðlegra stofnana.  Það ætti í raun ekki að leggja svona mikla áherslu á stofnanir og 

draga úr valdi þjóðríkja því aukin samskipti milli ríkja geta jafnvel bjargað 

þjóðríkinu;
67

 Samskiptahyggjumenn voru ekki jafn stofnanavæddir og stuðningsmenn 

sambandsríkjahyggju og virknihyggju.  Þeir sáu fyrir sér öryggissamfélög sem 

mynduðust vegna aukinna samskipta milli þjóða og álitu þeir slík samfélög betur í 

stakk búin en stofnanir til að gæta að velferð borgaranna.  Andstæðingum 

kenningarinnar fannst þó óljóst hvaða tækjum og tólum átti að beita til að mynda 

umrædd öryggissamfélög.
68

   

Því næst var litið á seinni tíma samrunakenningar, nývirknihyggju og 

milliríkjahyggju.  Miðpunktur nývirknihyggjunnar snýst um svokallað “spillover“ en 

það fyrirbæri hefur þótt lýsa Evrópusamrunanum best.  “Spillover“ nær þó ekki að 

útskýra af hverju hægði á samrunaþróuninni á 7. áratugnum og það leiddi til gagnrýni 

milliríkjahyggjumanna.  Þeir samþykktu ekki hugtakið “spillover“ og héldu því fram 

að það ætti sér ekki stað nema ríki hafi gert sér grein fyrir þróuninni.  Milliríkjamenn 

fullyrtu að ríkjum væri einungis umhugað um sína eigin hagsmuni í 

Evrópusamstarfinu og sögðu að ekki hefði dregið úr mikilvægi þjóðríkja þar sem 

hagsmunir þeirra væru enn skilgreindir á þeirra grundvelli.
69

   

Áhrif hnattvæðingar er hægt að finna víðvegar um heim og hafa ríki heims og 

íbúar þeirra ekki farið varhluta af áhrifum hennar.  Það er þó vissulega hægt að deila 

um það hvort áhrif hennar eru af jákvæðum toga eða neikvæðum en eitt er þó víst að 

hnattvæðing hefur ýtt stórlega undir aukin samskipti ríkja á milli og auðveldað þau 

með öllu því flæði sem einkennir hana.  Hnattvæðing og gagnhæði eiga margt 

sameiginlegt en bæði hugtökin lýsa sífellt nánari tengslum manna og ríkja á milli.  

Keohane og Nye gerðu þó greinarmun á hugtökunum tveimur og gerðu jafnvel meira 

úr þeim með því annars vegar að þróa kenninguna um gagnhæði út í kenningu um 
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margþætt gagnhæði og hins vegar einbeittu þeir sér að skilgreiningu hnatthyggju í 

viðleitni sinni til að skilja hnattvæðingu til hlítar. 

Yfirliti yfir samrunafræðin og helstu kenningar um samskipti ríkja lauk svo með 

umræðu um svæðahyggju.  Hún er þó ekki einungis bundið við Evrópu heldur á 

svæðisbundið samstarf sér stað út um allan heim, t.d á vegum ESB, NAFTA og 

ASEAN, og verður slíkt samstarf æ víðtækara og flóknara.  Samruni ríkja á milli 

verður sem sagt sífellt dýpri sérstaklega ef litið er til þriggja undirflokka 

víxlsvæðahyggju sem tengir pólitíska og/eða efnahagslega samvinnu ríkja heimshorna 

á milli. 
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2.   Samninganet Íslands 

Ísland hefur á undanförnum áratugum látið mikið að sér kveða í heimi 

alþjóðaviðskipta.  Landið er aðili að 52 fríverslunarsamningum við ríki sem samtals 

hafa tæplega einn milljarð íbúa (þegar EES samningurinn við Evrópusambandið er 

talinn með).  Auk þess hafa íslensk stjórnvöld samið við fjölmörg þriðju ríki um 

tvísköttun, fjárfestingar og loftferðir.  Þá er óupptalinn viðamikill tvíhliðasamningur 

sem Ísland hefur gert við Færeyjar en einnig eru fleiri samningar í vinnslu; nú standa 

t.d. yfir tvíhliða fríverslunarviðræður við Kínverja og einnig taka Íslendingar þátt í 

fríverslunarviðræðum við þriðju ríki í samstarfi við EFTA.  Íslendingar hafa því náð 

að koma sér víðfeðmu neti viðskipta- og fríverslunarsamninga í gegnum tíðina. 

Í þessum kafla verður fjallað um viðskiptastefnu Íslands og viðskipti þess við 

þriðju ríki.    

 

2.1.   Viðskiptastefna Íslands 

Þar sem Ísland er smáríki
70

 er þátttaka í alþjóðaviðskiptum í raun ómissandi hluti af 

efnahagsstefnu landsins.  Það má skýra af smæð markaðarins og því hversu háð Ísland 

er öðrum hagkerfum heimsins, bæði þegar kemur að innflutningi og útflutningi.  Í 

mati WTO frá árinu 2006 á viðskiptastefnu landsins kemur fram að virk þátttaka 

Íslendinga í hinum alþjóðlega viðskiptaheimi útskýri góðan árangur landsins í 

efnahagsmálum undanfarin ár og áratugi, en nú stendur efnahagslífið hins vegar 

höllum fæti vegna bankahruns og kreppu.
71

   

Íslensk stjórnvöld framfylgja viðskiptastefnu landsins innan þess ramma sem 

þátttaka þeirra í samningnum um evrópska efnahagssvæðið (EES) leyfir.  Það þýðir í 

raun að íslensk stjórnvöld hafa aðlagað sína eigin löggjöf að löggjöf sameiginlegs 

markaðar Evrópusambandsins.  Ísland hefur, vegna aðildar sinnar að EES, einnig 
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þurft að ráðast í ýmsar efnahagslegar umbætur og sömuleiðis hafa stjórnvöld þurft að 

aðgreina betur samskipti sín og viðskipti við EES ríki frá þeim ríkjum sem ekki 

tilheyra evrópska efnahagsvæðinu.
72

  Þar sem Ísland er aðili að EES hafa íslensk 

stjórnvöld einnig þurft að aðlaga sig að fjórfrelsinu svokallaða og veita nú vörum, 

þjónustu, vinnuafli og fjármagni frá öðrum EES ríkjum nánast ótakmarkaðan aðgang 

að landinu.
73

          

Einsleitni er eitt af grundvallarmarkmiðum Evrópusambandsins, þ.e. einsleitni á 

að vera til staðar innan allra aðildarríkjanna þegar kemur að fjórfrelsinu eða annarri 

löggjöf sem ESB hefur sett.  Sama einsleitni skal því einnig einkenna aðildarríki EES 

samningsins þar sem þau hafa með samningnum öðlast aðgang að evrópska 

efnahagssvæðinu en það grundvallast af sameiginlegum reglum og 

samkeppnisskilyrðum.  Þó svo EES samningurinn takmarki hvorki sjálfræði 

samningsaðila til ákvarðanatöku né rétt þeirra til að gera samninga, þá telur 

Evrópusambandið mikilvægt að markmiðið um einsleitt efnahagssvæði nái fram að 

ganga og því eru mörg ákvæði EES samningsins nákvæmlega eins orðuð og ákvæði 

Rómarsamningsins (sem starfsemi ESB byggir á).  Þá ganga flest ákvæði EES 

samningsins, sem fjalla um samskipti við þriðju ríki, út frá því að EFTA/EES-ríkin 

fylgi sömu reglum í samskiptum sínum við þriðju ríki og ESB, annaðhvort með gerð 

sérstakra samninga sem efnislega eru samhljóða samningum ESB, eða með því að 

innleiða ákvæði sem snerta þriðju ríki inn í EES samninginn efnislega óbreytt frá 

sömu reglum ESB.  Sem dæmi um slík ákvæði má nefna II. viðauka EES samningsins 

um tæknilegar reglugerðir sem þrengir rétt samningsaðila til innflutnings frá ríkjum 

utan EES ef ekki eru uppfylltar þær kröfur sem viðaukinn gerir til þeirra,  og bókun 

12 við EES samninginn sem segir að ef ESB gerir samninga við þriðju ríki um 

gagnkvæma viðurkenningu samræmismats á afurðum ef nota skal vörumerki 

samkvæmt löggjöf bandalagsins, þá er gert ráð fyrir því að EFTA/EES-ríkin geri 

sambærilega samninga við þriðju ríki.  Þá má einnig nefna I. viðauka um heilbrigði 

dýra og plantna en með honum hafa EFTA/EES-ríkin tekið upp dýraheilbrigðislöggjöf 

ESB.  Viðaukinn felur m.a. í sér upptöku samræmdra reglna í viðskiptum með fisk og 

fiskafurðir innan EES og enn fremur með kjöt og kjötafurðir á milli Noregs og 

aðildarríkja ESB.  Þá var heilbrigðiseftirlit og gjaldtaka við innflutning frá ríkjum 
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utan EES samræmd og er Íslandi og Noregi t.d. óheimilt að taka við fiski frá þriðju 

ríkjum uppfylli þau ekki heilbrigðiskröfur viðaukans.
74

  

Jafnvel þótt samningurinn um EES innihaldi ekki ákvæði um sameiginlega ytri 

tolla eða sameiginlega viðskiptastefnu, þá er viðskiptastefna Íslands gagnvart þriðju 

ríkjum sem sagt mjög svipuð viðskiptastefnu ESB.  Ísland hefur t.d., í félagi við 

EFTA, gert fríverslunarsamninga við ríki sem einnig hafa gert fríverslunarsamninga 

við ESB. 

Alþjóðaviðskipti eru í raun kjarni efnahagsstefnu Íslands.  Íslensk stjórnvöld sjá 

hag sinn í því að skipta við fjölbreyttan hóp ríkja og líta svo á að það sé einn helsti 

þátturinn í efnahagslegri velgengni landsins.  Það er mikilvægt fyrir smáríki á borð 

við Ísland að taka virkan þátt í alþjóðaviðskiptum svo það einangrist ekki og hindri 

þannig að viðskipti eigi sér stað við önnur ríki heims.  Eitt af helstu stefnumarkmiðum 

Íslands með þátttöku í alþjóðaviðskiptum er að styrkja samkeppnishæfni innlendra 

fyrirtækja á mörkuðum heimsins með því að auka fjölda tvíhliða viðskiptatengsla.  

Aðaláhersla viðskiptastefnu Íslands er hins vegar lögð á aðild landsins að EES, EFTA 

og Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO) en þátttaka Íslands á þessum þremur 

vettvöngum á að sjálfsögðu sinn þátt í að auka samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja á 

erlendum mörkuðum og styrkja almennt viðskipti Íslands erlendis.
75

    

Valdið til að gera milliríkjasamninga á Íslandi liggur hjá framkvæmdavaldinu.  

Nauðsynlegt er að Alþingi samþykki þá samninga sem innihalda lagabreytingar á 

innlendri löggjöf, en samkvæmt íslenska lagakerfinu er ekki litið á skilmála 

milliríkjasamnings sem innlend lög nema þeir séu beinlínis innlimaðir inn í íslenska 

löggjöf.  Í 21. gr. 2. kafla Stjórnarskrár Íslands er að finna ákvæði um 

milliríkjasamninga.  Þar segir: 

Forseti lýðveldisins gerir samninga við önnur ríki. Þó getur hann enga 

slíka samninga gert, ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða 

landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins, nema 

samþykki Alþingis komi til. 

Hin erlenda viðskiptastefna Íslands er í raun á ábyrgð allrar ríkisstjórnarinnar í heild 

sinni, en þó ber utanríkisráðherra sérstaka ábyrgð á málefnum hennar.  Innan 

utanríkisráðuneytisins er viðskiptastefnan á könnu skrifstofu viðskiptasamninga sem 
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heyrir undir viðskiptasvið ráðuneytisins.  Utanríkisráðuneytið ber sömuleiðis ábyrgð á 

gerð viðskiptasamninga en ráðuneytið vinnur þó náið með öllum öðrum ráðuneytum 

landsins þegar kemur að mótun og framkvæmd viðskiptastefnunnar.
76

  

Viðskiptastefnu Íslands er fylgt eftir á þrjá vegu:  Með marghliða viðskiptafrelsi (e. 

multilateral trade liberalisation) í gegnum Alþjóðaviðskiptastofnunina; 

svæðisbundnu frelsi (e. regional liberalisation) í gegnum EES með aðildarríkjum 

EFTA/EES og Evrópusambandinu; og tvíhliða fríverslunarsamningum í samstarfi við 

hin aðildarríki EFTA, Noreg, Liechtenstein og Sviss.  Íslensk stjórnvöld líta á 

svæðisbundna og tvíhliða viðskiptasamninga sem viðbót og stuðning við marghliða 

viðskiptakerfið.  Þeir eru nauðsynlegir fyrir aukningu viðskipta og efnahagslegs 

samstarfs en einnig eru þeir mikilvægur grunnur til að byggja viðskiptatækifæri 

Íslands á.
77

  Viðskiptastefnan telst vera frjálslynd nema þegar kemur að vissum 

landbúnaðarvörum.
78

   

Meirihluti þeirra viðskipta og fjárfestingartengsla sem Ísland stundar lýtur 

forgangsreglum (e. preferential rules).  Það þýðir í raun að þær vörur sem eiga 

uppruna sinn í erlendu viðskiptaríki fá notið forgangstollprósentu við innflutning til 

Íslands.
79

  Sem dæmi um slíkt má nefna að árið 2006 nutu 37 aðildarríki WTO 

forgangstollréttinda við innflutning á Íslandi en þau réttindi eru hluti af gildandi 

fríverslunarsamningum milli Íslands og viðkomandi ríkja.
80

   

WTO gefur með reglulegu millibili út yfirlit yfir viðskiptastefnur aðildarríkja 

sinna.  Yfirlit yfir viðskiptastefnu Íslands kom síðast út árið 2006.  Þar kemur fram að 

Ísland hafi tekið virkan þátt í hinu marghliða viðskiptakerfi en það telst, að mati 

WTO, nokkuð merkilegt miðað við smæð stjórnsýslunnar.  Í yfirliti WTO segir 

ennfremur að fríverslunarsamningar teljist lítill hluti af viðskiptum landsins ef EES og 

EFTA eru frátalin.  Einmitt þess vegna megi spyrja sig hvort ávinningurinn af 

fríverslunarsamningum í heild sinni vegi meira en hin flóknu áhrif og aukna álag sem 

slíkir samningar hafa á viðskiptakerfið og smáa stjórnsýslu landsins.
81
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Vissulega flækja fríverslunarsamningar viðskiptaumhverfið.  Jagdish Bhagwati 

hefur m.a.s. líkt þeim við skál fulla af spaghettí með tilliti til þess hversu erfitt er að 

átta sig á hvar marghliða fríverslunarsamningar byrja og hvar þeir enda.  Nú til dags 

ganga fríverslunarsamningar þvert á milli ríkja, en að mati Bhagwatis er flókið eðli 

þeirra að kaffæra marghliða viðskiptakerfi heimsins.
82

  Útflytjendur þurfa að takast á 

við heila „spaghettískál“ af reglugerðum og lögum, en slíkt dregur úr gagnsæi og 

eykur kostnað fyrir hlutaðeigandi aðila.  Auk þess hefur aukinn fjöldi 

fríverslunarsamninga og annarra svæðisbundinna viðskipta beint samningaviðræðum 

af hinum marghliða viðskiptavettvangi, en slíkt dregur úr virkni WTO.
83

  Smáríki á 

borð við Ísland eiga hins vegar undir högg að sækja í hinum stóra viðskiptaheimi og 

þurfa á öllu sínu að halda til að einangrast ekki.  Joseph Deiss vill meina að þótt 

hagsmunum smárra og meðalstórra hagkerfa með tilliti til utanríkisverslunar sé best 

þjónað með marghliða viðskiptafrelsi, þá er gerð fríverslunarsamninga við sérvalda 

hópa viðskiptaríkja einnig mikilvægur þáttur þegar kemur að því að viðhalda og bæta 

samkeppnishæfni ríkja.
84

  Fríverslunarsamningar mismuna nefnilega þeim sem taka 

ekki þátt í þeim og þannig brjóta þeir eina af meginreglum WTO sem byggir á 

jafnræði ríkja og leggur bann við mismunun ríkja á milli.
85

  Ísland sér því hag sínum 

borgið með þátttöku í gerð fríverslunarsamninga.  Gerð marghliða 

fríverslunarsamninga á vegum WTO spilar vissulega þýðingarmikið hlutverk í 

viðskiptalífi Íslands, sérstaklega þar sem útflutningi landsins er dreift um víða veröld, 

og það skiptir sköpum að sá útflutningur hafi greiðan aðgang að mörkuðum heimsins.  

Það hefur hins vegar sýnt sig að það nægir ekki að gera fríverslunarsamninga einungis 

á vettvangi WTO.  Aukning svæðisbundinna og tvíhliða fríverslunarsamninga hefur 

verið hröð undanfarin ár og fátt bendir til að hægjast muni á þeirri þróun á næstunni.  

Það er því mikilvægt, ef Íslendingar vilja vera samkeppnishæfir og hafa jafnan aðgang 

að erlendum mörkuðum líkt og önnur ríki heims, að taka einnig þátt í gerð 

svæðisbundinna og tvíhliða fríverslunarsamninga.  EFTA er kjörinn vettvangur til 

slíks fyrir Ísland.
86
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2.2.   Alþjóðaviðskiptastofnunin 

Ísland gerðist aðili að Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO) við stofnun hennar árið 

1995 og telst því vera stofnaðili.  Fyrirrennari WTO er GATT (General Agreement on 

Tariffs and Trade, eða Hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti) sem stofnað 

var árið 1948. GATT var hluti af Bretton Woods kerfinu sem komið var á eftir seinni 

heimsstyrjöldina til að rétta heimsefnahaginn af en Íslendingar gerðust aðilar að 

samningnum árið 1968.
87

   

Í tæp 50 ár lagði GATT línurnar fyrir heimsviðskiptin en á vegum þess var samið 

um miklar tollalækkanir meðal aðildarríkjanna, auk þess sem grundvallarreglur GATT 

um bestukjör (e. Most Favored Nation eða MFN) lögðu grunninn að viðskiptum á 

jafnréttisgrundvelli.  Starfsemi á vegum GATT fór fram í lotum þar sem samið var um 

að lækka eða fella niður tolla, en stærstu skrefin í átt að viðskiptafrelsi á alheimsvísu 

voru einmitt tekin í slíkum lotum.  Í fyrstu fimm lotunum, sem haldnar voru á árunum 

1947-1961, einbeittu ríki sér nær eingöngu að lækkun tolla.  Í sjöttu lotunni, Kennedy 

lotunni sem haldin var 1964-1967, varð breyting á því þá var m.a. tekinn í gagnið 

samningur gegn sölu á vörum undir framleiðsluverði (GATT Anti-Dumping 

Agreement).  Samhliða því sem tollar fóru lækkandi í vöruviðskiptum á þessum tíma, 

beindist athygli manna í síauknum mæli að alls kyns viðskiptahömlum og öðrum 

tegundum viðskipta milli þjóða en beinum vöruviðskiptum.  Í Tókýó lotunni 1973-

1979 var í fyrsta sinn tekist á við viðskiptahömlur, aðrar en þær sem voru í formi 

tolla, í þeirri viðleitni að bæta kerfið sem GATT byggði á.  Allt saman leiddi þetta til 

áttundu og jafnframt síðust lotunnar, Úrúgvæ lotunnar 1986–1994, en í þeirri lotu var 

GATT samkomulagið víkkað út til nýrra sviða, s.s. hugverkaréttinda, 

þjónustuviðskipta og landbúnaðar.  Í lok Úrúgvæ lotunnar, 1. janúar 1995, var 

Alþjóðaviðskiptastofnunin sett á laggirnar með Ísland innanborðs, eins og fyrr sagði.
88

   

WTO samanstendur nú af 153 aðildarríkjum og er starfsemi hennar byggð á 

stofnsamningi sem saminn var í Úrúgvælotunni.  Stofnsamningurinn samanstendur í 

raun af um 60 samningum, viðaukum, úrskurðum og samkomulögum en þessum 

samningum má síðan skipta niður í sex flokka til einföldunar: Stofnsamning WTO; 

samninga sem tengjast hinum þremur sviðum viðskipta sem WTO hefur til 

umfjöllunar (vörur, þjónusta og hugverk); deilulausnir; og yfirlit yfir viðskiptastefnur 

stjórnvalda í því skyni að auka gagnsæi í starfsemi WTO.  Öll sviðin þrjú, vörur, 
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þjónusta og hugverk, byggja á sérsamningum:  Hið almenna samkomulag um tolla og 

viðskipti (GATT) snýr að viðskiptum með vörur; Hið almenna samkomulag um 

þjónustuviðskipti (e. General Agreement on Trade in Services, eða GATS) snýr að 

þjónustuviðskiptum; og Viðskiptatengdar hliðar hugverkaréttinda (e. Trade-Related 

Aspects of Intellectual Proberty Rights, eða TRIPS) fjallar um viðskipti með hugverk.  

GATT og GATS fylgja svo ótal aukasamningar og viðaukar en TRIPS 

málaflokkurinn er hins vegar svo nýr af nálinni að hann hefur enn sem komið er 

hvorki undirkafla né viðauka.
89

   

Grundvallarmarkmið WTO er að auka frjálsræði og tryggja réttaröryggi í 

heimsviðskiptum og stuðla þar með að hagvexti og efnahagslegri þróun.  Að öðru 

leyti má skipta helstu markmiðum WTO í fjóra liði: a) Að ýta undir frelsi í 

viðskiptum; b) koma á frekari frjálshyggju með samningaviðræðum; c) beita hlutleysi 

við lausn deilumála; d) draga úr verndarhyggju.  Auk þess leggur WTO mikla áherslu 

á að mismunun líðist ekki meðal aðildarríkjanna en til að koma í veg fyrir slíkt er að 

finna ákvæði um bestukjarameðferð (e. Most Favored Nation Clause) í stofnsamningi 

stofnunarinnar.
90

  Ákvæðið um bestukjör er svo mikilvægt að það er fyrsta greinin í 

samningnum um GATT og reyndar er einnig að finna bestukjaraákvæði í 

samningunum um GATS og TRIPS.  Samkvæmt ákvæðinu er aðildarríkjum WTO 

óheimilt að mismuna öðrum ríkjum, þ.e. ef eitt ríki veitir öðru ríki lægri tollaðgang að 

markaði sínum, verður það að veita öllum öðrum aðildarríkjum WTO sömu kjör.  Það 

eru þó til ýmsar undantekningar á þessari reglu.  Ríki geta t.d. gert 

fríverslunarsamning sín á milli sem á aðeins við um vörur frá hlutaðeigandi ríkjum, 

þannig er mismunað gegn vörum en ekki gegn aðildarríkjunum sjálfum.  Þá geta ríki 

einnig veitt þróunarríkjum séraðgang að mörkuðum sínum í þeirri viðleitni að hjálpa 

þeim að byggja upp efnahagslífið.
91

 

Starf Íslands innan WTO er töluvert en fulltrúar landsins hafa tekið þátt í 

aðildarviðræðum verðandi aðildarríkja stofnunarinnar.  Í tengslum við þær viðræður 

hefur Íslandi tekist að ná mikilvægum tvíhliða samningum um viðskiptakjör við ný 

aðildarríki.  Fulltrúar landsins hafa einnig tekið virkan þátt í Doha-viðræðunum
92

, þá 

                                                 
89

 Ibid. h). 
90

 Skýrsla Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál, 2008.  

Bennett og Oliver, 2002. 
91

 Heimasíða WTO, e.d. i). 
92

 Doha-viðræðurnar hófust árið 2001 og standa enn.  Líkt og í flestum, ef ekki öllum, 

samningaviðræðum innan WTO er þar fjallað um aukið frjálsræði, afnám hafta og aukinn stöðugleika í 



MA-ritgerð  Anna Margrét Eggertsdóttir 
 

 

38 

 

aðallega í þeim hlutum viðræðnanna sem snúa að landbúnaði og iðnaðarvörum, þ.m.t. 

sjávarafurðum, þjónustuviðskiptum og viðskiptareglum, einkum þá reglum um 

ríkisstyrki í sjávarútvegi.  Vegna viðræðnanna á Ísland í nánu samstarfi við hin ýmsu 

ríki og fer það þá eftir efnissviðum með hvaða ríkjum er unnið:  Á sviði 

landbúnaðarvara starfar Ísland t.d. náið með EFTA ríkjunum og svokölluðum G10 

hópi sem er sá hópur aðildarríkja WTO sem flytja inn hlutfallslega mest af 

landbúnaðarvörum; í viðræðum um viðskiptareglur á Ísland samstarf við Nýja-

Sjáland, Ástralíu og nokkur þróunarríki sem öll vilja draga úr ríkisstyrkjum í 

sjávarútvegi, en íslensk stjórnvöld hafa beitt sér sérstaklega fyrir því að WTO reisi 

skorður við beitingu viðskiptatruflandi ríkisstyrkja í sjávarútvegi.  Þá starfar Ísland 

einnig á öðrum sviðum með Bandaríkjunum, ESB, Japan og Kanada, svo fáein 

samstarfsríki séu nefnd.
93

  Ísland er í hópi þeirra ríkja sem telja sig hafa mikla 

hagsmuni af árangursríkri niðurstöðu Doha-viðræðnanna, sérstaklega á sviði 

markaðsaðgangs fyrir almenna framleiðsluvöru og í þjónustuviðskiptum.  Í skýrslu 

Valgerðar Sverrisdóttur fyrrverandi utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál frá 

2006 kemur fram að líklegt þykir að niðurstaðan geti leitt til þess að tollar af ýmsum 

útflutningsvörum Íslendinga verði lækkaðir enn frekar.
94

  Niðurstaðna er þó enn beðið 

þar sem viðræðurnar sigldu í strand í júlí 2008. 

Aðild Íslands að WTO hefur gefist vel í gegnum tíðina.  Tafir á Doha-

viðræðunum og erfiðleikar sem þeim fylgja hafa hins vegar orðið til þess að Ísland og 

fjölmörg önnur ríki hafa lýst yfir auknum áhuga á tvíhliða fríverslunarsamningum.  Í 

24. grein stofnsamnings WTO er að finna mjög strangar reglur um 

fríverslunarsamninga en í reglunum eru þrjú atriði sem skipta máli.  Í fyrsta lagi verða 

fríverslunarsamningar að leiða til aukins viðskiptafrelsis í heiminum.  Í öðru lagi 

skulu  þeir fela í sér afnám tolla á nær öllum viðskiptum viðkomandi ríkja.  Í þriðja 

lagi þurfa hlutaðeigandi ríki að tilkynna gerð fríverslunarsamninga til WTO.  WTO 

setur þessi skilyrði því almenn skoðun stofnunarinnar er sú að tvíhliða 

fríverslunarsamningar vinni í raun gegn fríverslun og mismuni ríkjum sem taka ekki 

þátt í þeim.  Ísland hefur hins vegar, ásamt samstarfsríkjum sínum í EFTA, ætíð verið 

                                                                                                                                            
heimsviðskiptum sem stuðlar að velferð almennings og bættri afkomu fyrirtækja í aðildarríkjum WTO, 

ekki síst hjá þróunarríkjum.  
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þeirrar skoðunar að tvíhliða fríverslunarsamningar séu til fyllingar WTO 

samningunum og séu af hinu góða þar sem þeir leiði til enn frekara viðskiptafrelsis.
95

 

  

2.3.   Fríverslunarsamtök Evrópu 

Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) voru stofnuð árið 1960 og voru stofnríki 

Austurríki, Danmörk, Noregur, Portúgal, Svíþjóð, Sviss og Bretland.  Ísland gerðist 

aðili að samtökunum árið 1970, m.a. í því skyni að auka útflutning á sjávarafurðum 

og bæta aðgang íslenskra útflutningsaðila að mörkuðum Evrópu.
96

  

Miklar breytingar hafa átt sér stað á EFTA frá því samtökin voru stofnuð og hefur 

bæði fjölgað og fækkað í ríkjahópnum.  Meirihluti upprunalegu aðildarríkjanna hafa 

þó smám saman sagt skilið við EFTA og gengið í ESB og nú er svo komið að 

aðildarríkin eru einungis fjögur talsins, Ísland, Liechtenstein, Noregur og Sviss.   

EFTA er elsta fríverslunarsvæði heims.
97

  Samtökin eru skilgreind sem 

„fríverslunarsvæði“ samkvæmt lagalegum skilmálum marghliða viðskiptakerfis 

Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar.  24. grein GATT skilgreinir „fríverslunarsvæði“ sem 

hóp tveggja eða fleiri tollsvæða þar sem tollar og aðrar viðskiptahömlur eru afnumdar 

í viðskiptum milli hlutaðeigandi ríkja.
98

   

 

2.3.1.   Viðskipti EFTA við þriðju ríki 

Aukin samskipti EFTA við ríki utan Evrópusambandsins, þ.e. þriðju ríki, hófust við 

endalok kalda stríðsins árið 1989 þegar Evrópubandalagið (EB), sem síðar fékk heitið 

Evrópusambandið, gerði svonefnda Evrópusamninga við Austur- og Mið-Evrópuríki 

(AME-ríkin).  Markmið umræddra samninga var að koma á fríverslun með 

iðnaðarvörur milli aðildarríkja ESB og þeirra AME-ríkja sem samið var við.
99

  Ef 

EFTA hefði ekki samið við þessi ríki hefðu fríverslunarsamningar milli EB og AME-

ríkjanna leitt til þess að fyrirtæki í EFTA ríkjunum hefðu haft verri 

samkeppnisaðstöðu á AME-mörkuðum en samkeppnisaðilar þeirra í EB.  Til þess að 

koma í veg fyrir yfirvofandi samkeppnisröskun ákváðu EFTA ríkin í Gautaborg í júní 

1990 að gera fríverslunarsamninga við AME-lönd.  Þannig slógu EFTA ríkin tvær 
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flugur í einu höggi, þau lögðu sitt af mörkum og stuðluðu að lýðræðisuppbyggingu, 

auknum stöðugleika í efnahagslífi, innleiðingu frjálsra viðskiptahátta og bættri velferð 

borgaranna í þessum hluta Evrópu, en einnig bættu þau samkeppnisstöðu sína á 

mörkuðum Evrópu og tryggðu fyrirtækjum sínum sambærileg viðskiptakjör og 

fyrirtæki ESB njóta.
100

   

Samningar EFTA eru þó ekki einskorðaðir við Evrópu því samtökin hafa einnig 

samið við fjölda ríkja við Miðjarðarhafið.  Ástæða þeirra samninga var að stórum 

hluta sú að árið 1995 hóf ESB að undirbúa samninga við ríki í Norður-Afríku sem 

höfðu ákvæði um fríverslun og var sú ráðagerð kölluð Barcelona-ferlið.  Ríkin sem 

um ræðir eru Alsír, Egyptaland, Ísrael, Jórdanía, Líbanon, Marokkó, Palestína, 

Sýrland, Túnis og Tyrkland.  Útvíkkun samninganets EFTA í kringum Miðjarðarhafið 

er því svar EFTA við Barcelona-ferli Evrópusambandsins.
101

  Ein af megináherslum 

Barcelona-ferlisins er skilgreining svokallaðs „sameiginlegs upprunasvæðis“ 42 ríkja í 

Evrópu og Norður-Afríku, en samkvæmt henni getur vara verið framleidd í mörgum 

ríkjum án þess að það hafi áhrif á uppruna hennar og einnig án þess að greiddir séu af 

henni tollar þegar hún færist frá einu ríki til annars.  Sem fyrr sagði tekur Ísland ásamt 

hinum EFTA ríkjunum virkan þátt í þessu ferli en það getur haft gríðarleg áhrif á 

viðskiptaumhverfi íslenskra fyrirtækja þegar fram líða stundir.  Samkvæmt ferlinu er 

stefnt að því að fríverslunarsvæði umhverfis Miðjarðarhafið verði komið á að fullu 

árið 2010 og þá munu EFTA ríkin tengjast því með sama hætti og ESB.
102

   

EFTA hefur nú gert fríverslunarsamninga við fjölda ríkja en þessir samningar 

veita íslenskum útflytjendum tollfrjálsan aðgang að mörkuðum viðkomandi ríkja.  

Sem fyrr sagði ná fríverslunarsamningar EFTA til ríkja innan sem utan ESB, hvort 

sem þau eru í Evrópu eður ei.  Þökk sé m.a. hnattvæðingunni hefur EFTA á 

undanförnum getað horft til fjarlægra markaðssvæða, þar sem nálægð við markaði 

skiptir minna máli í alþjóðaviðskiptum nú en hún gerði áður.  Í nýrri samningum, sem 

flestir eru við fjarlæg ríki, hefur fyrst og fremst verið reynt að tryggja markaðsaðgang 

að vaxandi mörkuðum.
103

  

Fríverslunarsamningar EFTA við ríki utan ESB eru líkir þeim samningnum sem 

EFTA- ríkin hafa gert sín á milli, þ.e. þeir ná allir til fríverslunar með iðnaðarvörur, 
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unnar landbúnaðarvörur, fisk og fiskafurðir.  Auk þess innihalda þeir fjölmargar 

viðskiptareglur sem og ákvæði um samkeppnisreglur, hugverkaréttindi og 

þjónustuviðskipti.  Í tengslum við fríverslunarsamninga eru einnig gerðir sérstakir 

tvíhliða samningar á milli einstakra EFTA-ríkja og hvers viðskiptaríkis fyrir sig sem 

ná til viðskipta með óunnar landbúnaðarvörur.
104

  

Í töflu 2. a) gefur að líta þau ríki sem EFTA hefur gert fríverslunarsamninga við.  

Auk þess má sjá dagsetningu undirritunar og gildistöku. 

 

Tafla 2. a)  Yfirlit yfir gildandi EFTA samninga sem Ísland á aðild að. 

Ríki Dagsetning Gildistaka 

Chile 

EES (Evrópusambandið) 

Egyptaland 

Ísrael 

Jórdanía 

Kanada 

Kólumbía 

Króatía 

Líbanon 

Liechtenstein 

Makedónía 

Marokkó 

Mexíkó 

Noregur 

Palestína 

Singapúr 

Suður-Kórea 

Sviss 

Tollabandalag Suður-

Afríku (S-Afríka, Bótsvana, 

Lesótó, Namibía og Svasíland) 

Túnis 

Tyrkland 

26. 06. 2003 

02. 05. 1992 

27. 01. 2007 

17. 09. 1992 

21. 06. 2001 

26. 01. 2008 

25. 11. 2008 

21. 06. 2001 

24. 06. 2004 

 

19. 06. 2000 

19. 06. 1997 

27. 11. 2000 

 

30. 11. 1998 

26. 06. 2002 

15. 12. 2005 

 

26. 06. 2006 

 

 

17. 12. 2004 

10. 12. 1991 

01. 12. 2004 

01. 01. 1994 

01. 08. 2007 

01. 01. 1993 

01. 09. 2002 

 

 

01. 04. 2002 

01. 01. 2007 

 

01. 05. 2002 

01. 12. 1999 

01. 07. 2001 

 

01. 07. 1999 

01. 01. 2003 

01. 09. 2006 

 

01. 05. 2008 

 

 

01. 06. 2005 

01. 04. 1992 
Heimild: Heimasíða EFTA og 47. ársskýrsla EFTA. 

 

Ennfremur standa nú yfir samningaviðræður við Flóabandalagið (e. Gulf Co-

Operation Council) (Barein, Katar, Kúveit, Óman, Saudi-Arabía og Sameinuðu 

arabísku furstadæmin)
105

, Alsír, Indland, Perú
106

 og Tæland.  EFTA stendur jafnframt 
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í viðræðum við Albaníu, Indónesíu, Malasíu, Rússland, Serbíu og Úkraínu um að 

hefja fríverslunarviðræður í náinni framtíð.  Auk fríverslunarsamninga hafa EFTA 

ríkin einnig skrifað undir samstarfsyfirlýsingar við ýmis þriðju ríki (e. Joint 

Declaration on Co-operation).  Þau ríki sem um ræðir eru MERCOSUR ríkin 

(Argentína, Brasilía, Paragvæ, Úrúgvæ og Venesúela), Alsír og Mongólía.  Þessar 

samstarfsyfirlýsingar eru gerðar í því skyni að dýpka efnahagslegt samstarf milli 

EFTA og áðurnefndra ríkja og hafa þær ávallt leitt til gerðar fríverslunarsamnings í 

fyllingu tímans.
107

   

Það er óhætt að segja að net fríverslunarsamninga EFTA fari ört vaxandi en það 

gerist einmitt í samræmi við hið fyrrnefnda Barcelona-ferli ESB.  Það er þó fleira sem 

liggur að baki fríverslunarsamningum EFTA en Barcelona-ferlið, því samningarnir 

gera EFTA kleift að tryggja fyrirtækjum í aðildarríkjum sínum sambærileg 

viðskiptakjör og fyrirtæki í aðildarríkjum ESB.  Meirihluti utanríkisviðskipta EFTA 

ríkjanna er við Evrópusambandið og flestir keppinautar fyrirtækja í EFTA ríkjunum 

eru í ESB.  Það er því nauðsynlegt að EFTA fylgi fast í kjölfar ESB við gerð 

fríverslunarsamninga við þriðju ríki, bæði til þess að styrkja samskipti við þessi ríki 

sem og til að tryggja fyrirtækjum sínum og öðrum aðilum í atvinnurekstri góð 

viðskiptakjör og öruggt umhverfi á mörkuðum.  Nú á tímum hnattvæðingar skiptir 

nálægð við markaði minna máli í alþjóðaviðskiptum og þess vegna hefur EFTA getað 

horft í auknum mæli til fjarlægðra markaðssvæða.  Í nýrri fríverslunarsamningum, 

sem flestir eru við fjarlæg lönd, hefur aðaláherslan verið sú að tryggja markaðsaðgang 

að vaxandi mörkuðum.  Því til stuðnings má nefna að EFTA var t.d. á undan ESB að 

gera fríverslunarsamning við Singapúr.
108

  

 

2.3.2.   Mikilvægi EFTA 

Þrátt fyrir að EFTA hafi minnkað töluvert síðustu áratugi vegna inngöngu sex af tíu 

upphaflegu aðildarríkjanna í Evrópusambandið (Bretland og Danmörk árið 1973, 

Portúgal 1986 og Austurríki, Finnland og Svíþjóð 1995), þá hefur samtökunum ætíð 

tekist að halda mikilvægi sínu fyrir þau fjögur aðildarríki sem eftir eru.  Ástæðan fyrir 

því að EFTA spilar mikilvægt hlutverk í viðskiptum Íslands, Sviss, Noregs og 

Liechtenstein er í raun tvíþætt.  Annars vegar hefur EFTA unnið hörðum höndum að 
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því að styrkja samskiptin við aðildarríki helsta viðskiptaaðila síns, þ.e. 

Evrópusambandsins.  Hins vegar hefur EFTA farið fyrir árangursríkri þriðju ríkja 

stefnu en með henni njóta EFTA ríkin góðs af öflugu neti fríverslunarsamninga sem 

er eitt af þeim stærstu sinnar tegundar á heimsvísu.
109

   

Þar sem hagkerfi EFTA ríkjanna eru tiltölulega lítil, eru þau mjög háð opnum 

aðgangi að erlendum mörkuðum.  Það reynir í raun sífellt á getu þeirra til að aðlagast 

breyttum aðstæðum og kanna nýja möguleika til viðskipta.  EFTA ríkin hafa hins 

vegar oft sýnt það og sannað að þau eru fullhæf til að takast á við nýjar áskoranir og 

nýta þær sér í hag.  Starfsemi EFTA hefur verið árangursrík í Evrópu.  Ótal 

fríverslunarsamningar hafa verið gerðir milli aðildarríkja EFTA frá því stofnuninni 

var komið á fót árið 1960 og einnig hafa viðskipti við Evrópusambandsríkin aukist 

jafnt og þétt frá árinu 1970.  Endalok Kalda stríðsins og meðfylgjandi breytingar á 

heimsskipaninni höfðu hins vegar mikil áhrif á starfsemi EFTA því þau gerðu 

aðildarríkjunum kleift að leita einnig út fyrir Evrópu með fríverslun sína, færa í raun 

út kvíarnar og stunda viðskipti við ríki í Asíu, Afríku og Norður- og Suður-

Ameríku.
110

  William Rossier, framkvæmdastjóri EFTA 2000-2006, vill meina að 

með fríverslunarstefnu sinni hafi EFTA aukið sjálfstæði sitt gagnvart 

Evrópusambandinu.  Segir hann að margir ráðamenn innan EFTA ríkjanna séu 

sammála um það að með tilliti til hnattvædds efnahagslífs aðildarríkjanna samanstandi 

„náttúrulegur“ markaður EFTA ríkjanna í raun af öllum heiminum.  Í raun séu þau 

málefni sem samið er um í ítarlegum fríverslunarsamningum,
111

 og þá ekki síst í þeim 

fríverslunarsamningum sem EFTA gerir við ríki í öðrum álfum en Evrópu, að líkjast 

meir og meir þeim málefnum sem eru til umræðu innan sameiginlegs markaðar 

Evrópusambandsins.  Þessi samleitni milli evrópskra og alþjóðlegra viðskiptastefna 

auðveldar samningaviðræður og eykur sjálfstæði.
112

    

Ef litið er nánar á áhrif EFTA á Ísland má segja að fríverslunarsamningar á vegum 

samtakanna hafi haft tvíþætt áhrif á íslenskt atvinnulíf.  Í fyrsta lagi hafa slíkir 

samningar tryggt íslenskum fyrirtækjum sömu réttindi í viðskiptum og evrópskir 

samkeppnisaðilar þeirra njóta á vaxandi mörkuðum í Austur-Evrópu, Balkanskaga, 

Norður-Afríku, Mið- og Suður-Ameríku og Asíu.  Þetta telst vera mikilvægur 
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áhrifaþáttur því ef réttindi íslenskra viðskiptaaðila væru ekki tryggð á erlendum 

mörkuðum gætu þeir freistast til að færa starfsstöðvar sínar til Evrópu, þ.e.a.s. ef slíkir 

flutningar myndu auðvelda markaðssetningu íslenskra framleiðsluvara í þriðju ríkjum.  

Í öðru lagi hafa fríverslunarsamningar á vegum EFTA skapað ný tækifæri fyrir íslensk 

fyrirtæki, sérstaklega í þeim ríkjum þar sem EFTA hefur tekist að undirrita 

fríverslunarsamning á sama tíma eða á undan Evrópusambandinu, eins og t.d. í 

Singapúr og Mexíkó.  Þegar öllu er á botninn hvolft má annars vegar segja að 

fríverslunarsamningar styrki eða tryggi stöðu íslenskra fyrirtækja á þeim mörkuðum 

sem þau eru nú þegar virkir þátttakendur í, og hins vegar skapa þeir tækifæri á nýjum 

og vaxandi mörkuðum.
113

   

 

2.4.   Aðrir samningar 

Samninganet Íslands samanstendur af fleiri tegundum viðskiptasamninga en þeirra 

hefðbundnu sem gerðir eru á vettvangi WTO og EFTA.  Margvíslegir samningar hafa 

verið gerðir í gegnum tíðina til að auðvelda viðskipti Íslendinga við útlönd og veita 

þeim opnari aðgang að erlendum mörkuðum.  Segja má að þetta sé m.a. leið 

stjórnvalda til að bregðast við hnattvæðingunni en með því að bæta fjölbreyttum og 

ólíkum samningum í net sitt eru Íslendingar að bregðast við þeim kröfum og 

tækifærum sem viðskiptalífið ber í skauti sér.
114

  Með þeim viðskipta- og 

fríverslunarsamningum sem íslensk stjórnvöld hafa gert á vettvangi WTO og EFTA, 

sem og öðrum viðskiptasamningum á borð við fjárfestinga-, tvísköttunar- og 

loftferðasamninga, hafa þeir svo sannarlega náð að nýta sér kosti hnattvæðingarinnar 

en hún auðveldar öll samskipti landa á milli, m.a. með allri þeirri tækni sem henni 

fylgir sem og auknu flæði fólks, fjármagns, hugmynda og upplýsinga.  Einkenni 

hnattvæðingar má sjá víða en eitt þeirra snýr að því að leitað sé fanga víða um heim 

þegar unnið er að mismunandi þáttum verkefna eða að framleiðslu vöru.  Þessi aðferð 

hefur nú þegar sett mark sitt á íslenskt atvinnulíf en mikil umskipti urðu í íslensku 

viðskiptaumhverfi þegar Ísland varð hluti af EES samningnum.  Síðan þá hafa 

samskipti Íslendinga við umheiminn margfaldast, löggjöf á nær öllum sviðum 
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samfélagsins er orðin nútímalegri og umsvif í íslensku viðskipta- og atvinnulífi hafa 

stóraukist.
115

 

Í þessum kafla verður fjallað um annars konar viðskiptasamninga en þá sem Ísland 

hefur gert í samvinnu við aðildarríki WTO og EFTA, þ.e. fjárfestingar-, tvísköttunar- 

og loftferðasamninga, sem og tvíhliða samninga sem Ísland hefur gert eitt síns liðs við 

önnur ríki. 

 

2.4.1.   Fjárfestingarsamningar 

Tilgangurinn með gerð fjárfestingarsamninga er að veita erlendum fjárfestum 

réttarvernd svo að þeir geti notið lögbundinna réttinda í því ríki sem þeir fjárfesta í og 

geti jafnframt gætt hagsmuna sinna fyrir dómstólum viðkomandi ríkis.  

Fjárfestingarsamningum er sem sagt ætlað að tryggja að erlendir fjárfestar njóti sömu 

réttinda og heimamenn og ekki síðri réttinda en aðrir erlendir aðilar.  Samningarnir 

breyta þó engu um löggjöf eða þær hömlur sem víða eru settar við fjárfestingum 

útlendinga í einstökum atvinnugreinum.  Þeir auka hins vegar auka öryggi fjárfesta og 

eru taldir geta stuðlað að auknum fjárfestingum.
116

 

Flest grannríki Íslands hófu að gera fjárfestingarsamninga fyrir löngu síðan og 

hafa komið sér upp nokkuð víðtæku neti þess slags samninga.  Það er hins vegar ekki 

ýkja langt síðan Ísland hóf að gera samninga af þessu tagi.  Hingað til hafa íslensk 

stjórnvöld gert átta fjárfestingarsamninga og er einn þeirra, fjárfestingarsamningurinn 

við Singapúr, hluti af fríverslunarsamningi sem EFTA gerði við Singapúr.  Aðrir 

fjárfestingarsamningar hafa verið gerðir við Lettland, Kína, Víetnam, Chile, Mexíkó, 

Líbanon og Egyptaland.  Yfirleitt sækist Ísland eftir því að hafa greinar í 

fríverslunarsamningum sem eru ígildi fjárfestingarsamnings en reyndin er oftast sú að 

samningsaðilar landsins vilja fremur gera sérstaka samninga um vernd fjárfestinga.  

Þessir samningar eru því í flestum tilvikum tvíhliða og því gagnkvæmir.
117

   

Fjárfestingarsamningar geta verið mjög mikilvægir fyrir íslenska fjárfesta á 

erlendri grundu, sérstaklega þar sem lagaumhverfi er ótryggt eða framandi.  Einnig  er 

brýnt að íslensk stjórnvöld geri slíka samninga til að halda í íslensk útrásarfyrirtæki.  

Fyrirtæki í alþjóðlegu umhverfi eru mjög hreyfanleg og þess vegna er mikilvægt að 

sköpuð séu góð skilyrði fyrir þessi fyrirtæki svo þau velji áfram að vera íslensk.  Gerð 
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fjárfestingarsamninga sem og annarra viðskiptasamninga getur því haft mikla þýðingu 

fyrir íslenskt þjóðfélag og áframhaldandi lífskjör og velferð landans. 

Fjárfestingarsamningar og tvísköttunarsamningar milli Íslands og annarra ríkja 

verða sömuleiðis æ mikilvægari með aukinni hnattvæðingu atvinnulífsins.  Fáar 

aðgerðir eru jafn arðbærar fyrir þjóðfélagið eins og að hraða gerð samninga af þessu 

tagi við önnur ríki því þannig geta útrásarfyrirtæki eflt alþjóðlega starfsemi sína en á 

sama tíma verið áfram íslensk og þar með íslenskir skattgreiðendur.
118

 

 

2.4.2.   Tvísköttunarsamningar 

Samningsfyrirmynd Íslands þegar kemur að tvísköttunarsamningum er að mestu leyti 

sniðin eftir samningsfyrirmynd Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD).  

Samkvæmt OECD eru til tvenns konar útgáfur af tvísköttunarsamningum sem hægt er 

að velja á milli til að koma í veg fyrir tvísköttun, undanþágusamningar og 

frádráttarsamningar.  Undanþágusamningar eru samningar þar sem tekjur, sem eru 

upprunnar í einu samningsríki,  eru undanþegnar skattlagningu í öðru.  

Frádráttarsamningar eru hins vegar sú tegund tvísköttunarsamninga þar sem 

skattgreiðslur í einu ríki koma til frádráttar þegar greiddir eru skattar af sama 

tekjustofni í öðru ríki.  Í samningsfyrirmynd Íslands er stuðst við 

frádráttarsamninga.
119

 

Tilurð tvísköttunarsamninga er mikilvægur þáttur í ákvörðunartöku fyrirtækja sem 

hyggja á erlendar fjárfestingar, bæði erlendra fyrirtækja á Íslandi og íslenskra 

fyrirtækja erlendis. Slíkir samningar auka öryggið sem nauðsynlegt er að sé til staðar 

þegar stunduð eru viðskipti landa á milli, en mikilvægt er að ríki hafi yfir að ráða 

öflugu neti tvísköttunarsamninga í því skyni að gera einstaklingum og fyrirtækjum  

kleift að stunda arðbær viðskipti erlendis.  Tvísköttunarsamningar skipta því 

gríðarmiklu máli fyrir íslensk fyrirtæki með rekstur erlendis en þeir gera það 

mögulegt að hægt sé að færa hagnað á milli landa með eðlilegum hætti.
120

   

Þéttriðið net tvísköttunarsamninga er mikilvægur þáttur þegar kemur að því að 

efla viðskipti íslenskra aðila við útlönd, ásamt því að gera Ísland að aðlaðandi 

fjárfestingarkosti fyrir erlenda aðila.
121

  Íslensk stjórnvöld hafa nú gert 38 
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tvísköttunarsamninga við 39 erlent ríki í því skyni að koma í veg fyrir tvísköttun og 

hindra undanskot frá skattlagningu.
122

  Fjórir þessara samninga hafa einungis verið 

áritaðir, þ.e. búið er að ganga frá efnistökum samninganna en undirritun þeirra er 

ólokið, og sex þeirra hafa verið undirritaðir en hafa enn ekki öðlast gildi.
123

  Ef litið er 

til vöruviðskipta okkar við önnur lönd er ljóst að þegar hafa verið gerðir 

tvísköttunarsamningar við þau ríki sem skipta okkur mestu máli í því sambandi, ef frá 

er talið Japan.  Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur ekki tekist að fá Japani til að setjast 

að samningaborðinu en talið er mikilvægt að samningaviðræður hefjist sem fyrst 

vegna viðskiptahagsmuna Íslands í Japan.  Það er þó fátt sem bendir til þess að þær 

viðræður hefjist á næstunni.  Íslensk stjórnvöld leggja þó mikla áherslu á það að gera 

samninga við þau ríki sem íslensk fyrirtæki eiga viðskipti við í dag svo að lagalegt 

umhverfi viðskipta sé eins og best verður á kosið.  Þá er mikilvægt að hafa í huga að 

tvísköttunarsamningar geta skapað ný markaðssvæði fyrir íslensk fyrirtæki svo það 

getur einnig verið hagstætt að Ísland semji um tvísköttun við önnur ríki með það fyrir 

augum að vöxtur í viðskiptum geti átt sér stað í framtíðinni.
124

   

Líkt og með fjárfestingarsamninga eru Íslendingar eftirbátar frænda sinna á 

Norðurlöndunum sem hafa mun þéttara net tvísköttunarsamninga.  Það helgast 

einkum af því að tiltölulega stutt er síðan Íslendingar fóru að stunda viðskipti erlendis 

og þess vegna var þörfin fyrir tvísköttunarsamninga ekki jafnmikil hér á árum áður 

þegar íslensk fyrirtæki voru ekki farin að sækja á erlenda markaði í jafn stórum stíl og 

nú.  Þess vegna eru Íslendingar með færri tvísköttunarsamninga en margar aðrar 

þjóðir.  Það er þó unnið hörðum höndum að því að fjölga þeim í því skyni að styrkja 

stöðu íslenskra viðskiptaaðila erlendis.
125
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2.4.3.   Loftferðasamningar  

Loftferðasamningar tryggja rétt flugfélaga sem skráð eru á Íslandi til að fljúga um 

lofthelgi til og frá þeim ríkjum sem samið hefur verið við.  Íslenskir flugrekendur hafa 

mikla hagsmuni af því að loftferðasamninganet Íslands sé víðtækt og þétt.  Ísland 

hefur nú gert loftferðasamninga við öll aðildarríki ESB og EFTA en einnig hafa verið 

gerðir samningar við 19 önnur ríki, meirihluti þeirra er undirritaður og hefur tekið 

gildi en þó eru nokkrir sem bíða undirritunar.
126

  Ófáir erlendir aðilar hafa furðað sig á 

því hvers vegna stjórnvöld í ríkjum þeirra hafa tekið upp á því að semja um loftferðir 

við Ísland frekar en ýmis önnur stærri ríki.  Flugrekstur Íslendinga er þó býsna 

umfangsmikill víða um heim og ekki átta sig allir á því.  Þó svo Ísland sé fámennt 

land þá er það „stórt“ á þessu sviði og ræður yfir stærri flugflota en mörg önnur mun 

fjölmennari ríki.
127

   

Mikilvægt er að loftferðasamningar séu til staðar því ef ríki hyggur á áætlunarflug 

eða leiguflug milli landa er nauðsynlegt að samið hafi verið um loftferðir milli 

ríkjanna til að tryggja öllu hlutaðeigandi fyrirtækjum sem best rekstrarskilyrði.
128

  

Loftferðasamningar geta haft víðtæk áhrif, þeir bæta samkeppnisstöðu flugrekenda og 

skapa umtalsverð sóknarfæri fyrir flugstarfsemi og þjónustu henni tengdri.  Þá geta 

slíkir samningar aukið ferðamannastraum milli hlutaðeigandi ríkja og sömuleiðis geta 

þeir leitt til aukinna viðskipta og menningarsamskipta.   

Nú er í bígerð að Ísland gerist hluti af Open Skies loftferðasamningi sem 

Evrópusambandið og Bandaríkin gerðu sín á milli í apríl árið 2007 og gekk í gildi í 

mars 2008.  Sá samningur er ekki hluti af EES samningnum og því þarf Ísland sérstakt 

leyfi til að gerast aðili að honum.  Open Skies samningurinn er afar víðtækur og gerir 

öllum bandarískum og evrópskum flugfélögum
 129

 kleift að fljúga milli allra borga í 

Evrópusambandinu og allra borga í Bandaríkjunum.  Samningurinn fjarlægir einnig 

ýmsar hömlur sem fram til þessa voru lagðar á flug, flugtæki eða flugleiðir og gerir 

umræddum flugfélögum, beggja megin Atlantshafsins, kleift að ákveða flugfargjöld 

eftir markaðsaðstæðum og starfa m.a. saman á sviðum samkeppnislaga, 

umhverfismála, neytendaverndar og öryggismála.  Open Skies samningurinn heimilar 

einnig bandarískum fjárfestum að fjárfesta í flugfélögum innan Evrópusambandsins 
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og evrópskum fjárfestum að fjárfesta í bandarískum flugfélögum.
130

  Sem fyrr sagði 

hefur Ísland, ásamt Noregi, sótt um að fá að vera aðili að Open Skies samningnum, en 

það er hægt með vísan til EES aðildarinnar.  Nú eru hafnar viðræður um það að Ísland 

og Noregur gerist aukaaðilar að samningnum.  Þó svo hvorugt ríkjanna séu aðilar að 

ESB þá snertir samningurinn íslenska og norska hagsmuni og samkeppnisstöðu 

íslenskra og norskra flugrekenda með beinum hætti vegna aðildar landanna annars 

vegar að EES og hins vegar að samningnum um hið sameiginlega evrópska 

flugsvæði.
131

    

 

2.4.4.   Aðrir tvíhliða samningar 

Ísland hefur einungis gert einn tvíhliða fríverslunarsamning eitt síns liðs, þ.e. án 

samstarfs við EFTA eða WTO, og er það Hoyvikursamningurinn sem gerður var við 

Færeyjar árið 2006.
132

  Auk þess á  Ísland nú í tvíhliða fríverslunarviðræðum við 

Kína.   

Samningurinn milli Íslands og Færeyja er með víðtækustu fríverslunarsamningum 

sem Íslendingar hafa gert, en með honum hefur verið komið á fót sameiginlegu 

efnahagssvæði Íslands og Færeyja.  Full fríverslun og algert tollfrelsi með allar vörur, 

þ.m.t. landbúnaðarvörur, er nú til staðar milli eyríkjanna tveggja.  Í samningnum er 

einnig að finna ákvæði um aukið samstarf á fjölbreyttum sviðum, þ.á.m. á sviðum 

tengdum heilbrigðis-, umhverfis,- mennta-, menningar og ferðamálum, sem og á 

sviðum fjarskipta, rannsókna og tækniþróunar.  Samningurinn nær jafnframt til allra 

þjónustusviða og er Íslendingum heimilt að veita þjónustu í Færeyjum líkt og þeir 

væru Færeyingar og öfugt.  Íslendingum er einnig heimilt að fjárfesta í Færeyjum með 

sömu skilyrðum og gilda fyrir Færeyinga, að frátöldum sérreglum um fjárfestingar í 

sjávarútvegi og um olíuvinnslu úr sjó.  Færeyingar mega þá sömuleiðis fjárfesta á 

Íslandi, líkt og Íslendingar, að frátöldum sérreglum um fjárfestingar í sjávarútvegi.  

Samningurinn nær auk þess yfir frjálsa för fólks.  Íslendingar og Færeyingar eiga 

auðveldlega að geta búið og starfað í hvoru landi fyrir sig án formlegra leyfa eða 

umsókna þar um, og jafnframt skulu þjóðirnar tvær hafa jafnan aðgang að allri 
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þjónustu, heilbrigðiskerfi og menntastofnunum.  Fólk hefur auk þess rétt á því að taka 

þátt í sveitarstjórnarkosningum í því landi sem það á lögheimili, óháð ríkisfangi.  

Samkvæmt samningnum er hvers konar mismunun á grundvelli þjóðernis, búsetu eða 

þess hvert upprunaland vöru á svæðinu er, óheimil.
133

  Hoyvikursamningurinn hefur 

mikla þýðingu fyrir Ísland, því þótt Færeyjar séu fámennt land þá er Færeyjamarkaður 

mjög mikilvægur Íslandi og kemur hann til með að auðvelda öll viðskipti, hvort sem 

verslað er með vöru eða þjónustu.
134

 

 

Nú standa yfir fríverslunarsamningaviðræður milli Íslands og Kína, en Ísland er 

einmitt fyrsta evrópska ríkið til að setjast formlega að samningaborðinu með 

Kínverjum.  Upphaflega stungu íslensk stjórnvöld upp á því að 

fríverslunarviðræðurnar ættu sér stað milli allra EFTA ríkjanna og Kína en Kínverjar 

fóru hins vegar fram á það að viðræðurnar yrðu einungis milli ríkjanna tveggja.  

Kostirnir við tvíhliðaviðræður eru talsverðir fyrir bæði ríkin, sérstaklega af því Ísland 

er ekki aðili að ESB.  Tiltölulega lítið hagkerfi eyríkisins býður upp á einfaldari 

samningaviðræður þar sem færri atvinnugeirar eru til umræðu og því hafa bæði ríki 

meira svigrúm til að kanna fríverslun á fleiri sviðum en á sviði vöruviðskipta.  Vel 

heppnaður fríverslunarsamningur við Kína sýnir fram á hæfni Íslendinga í gerð 

viðskiptasamninga við mun stærri hagkerfi.  Þegar fríverslunarsamningurinn milli 

Íslands og Kína verður að veruleika verða Kínverjar jafnframt búnir að semja um 

fríverslun við ríki sem tilheyrir ekki einungis Evrópu heldur er það ríkið sem tengir 

Norður-Ameríku við Evrópu og er þar að auki meðlimur NATO.
135

        

Viðskipti milli landanna tveggja hafa stóraukist undanfarin ár.  Síðasta áratuginn 

hefur útflutningur Íslands til Kína fimmfaldast úr rúmum 500 milljónum í tæplega 

2.400 milljónir kr. og innflutningur frá Kína hefur ellefufaldast úr rétt tæpum 2,0 

milljörðum í tæpa 22,0 milljarða.
136

  Eins og sjá má er um töluverðan viðskiptahalla 

að ræða milli ríkjanna þar sem útflutningur Kínverja til Íslands er mun meiri en 

útflutningur Íslendinga til Kína.  Meðal útflutningsvara Kínverja til Íslands má nefna 

vefnaðarvöru, fatnað og skip en helstu útflutningsvörur Íslendinga eru fiskur og aðrar 

sjávarafurðir, vélbúnaður og rafeindavörur.  Ferðaþjónusta er einnig mikilvæg 
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söluvara en áætlað er að árið 2006 hafi 10.000 Kínverjar heimsótt Ísland.  Þá hafa 

Kínverjar sótt í þekkingu Íslendinga þegar kemur að varmaorku en þeir leita nú að 

öðrum orkugjafa en kolum sem valda mikilli mengun í Kína.  

Fríverslunarviðræður Íslands og Kína hófust í apríl 2007 og hafa þær að mestu 

snúist um vörusvið væntanlegs samnings.  Í fjórðu lotu viðræðnanna, sem fram fór í 

Reykjavík í lok apríl 2008, hófust þó viðræður um þjónustusvið samningsins, þar sem 

t.d. voru rædd ákvæði tengd vernd hugverkaréttar, opinberum innkaupum og 

vinnumálum.
137

  Það er með öðrum orðum stefnt að því að fríverslunarsamningurinn 

milli Íslands og Kína verði svokallaður annarrar kynslóðar samningur, sem nær ekki 

aðeins yfir vöruviðskipti líkt og hefðbundnir fyrstu kynslóðar samningar gera, heldur 

einnig yfir þjónustuviðskipti, fjárfestingar, hugverkaréttindi o.fl.
138

  Þegar þessi orð 

eru rituð er þó ekki gott að segja hvernig samningaviðræður munu að lokum fara, þ.e. 

hvort Íslendingar munu standa uppi með fyrstu eða annarrar kynslóðar samning við 

Kína, enda eru Kínverjar harðir í horn að taka þegar kemur að 

fríverslunarsamningaviðræðum.  Dæmi um slíkt má sjá á núverandi 

fríverslunarsamningaviðræðum Kína við önnur ríki en Ísland.  Núna standa Kínverjar 

t.d. í fríverslunarviðræðum við Ástralíu og hafa nýlokið viðræðum við Nýja-Sjáland.  

Viðræður Ný-Sjálendinga við Kínverja tóku 15 lotur á þriggja ára tímabili.  Mikill 

vilji var af beggja hálfu að koma á fríverslun með vörur milli landanna en skrefið í átt 

að annarrar kynslóðar samningi var ekki stigið alveg til fulls.
139

  Samningaviðræður 

Ástralíu við Kína hófust í maí 2005 og fór 11. lotan fram í Peking í júní 2008.  Þær 

viðræður hafa oft á tíðum gengið brösuglega en Kínverjar hafa verið tregir til að ræða 

suma þætti annarrar kynslóðar samninga, þ.á.m. hugverkaréttindi og mál er varða 

fjármálaþjónustu.
140

  

Þó svo samningaviðræður milli Íslands og Kína séu ekki langt á veg komnar er nú 

þegar ljóst að væntanlegur fríverslunarsamningur mun auðvelda viðskipti milli 

ríkjanna til muna.  Einnig mun hann skapa íslensku viðskiptalífi tækifæri og forskot á 
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Kínamarkaði, svo ekki sé minnst á að íslensk fyrirtæki munu njóta jafnari og, jafnvel í 

einhverjum tilvikum, betri samkeppnisstöðu en önnur erlend fyrirtæki sem stunda 

viðskipti við Kínverja.  Mörg fyrirtæki hér á landi koma til með að finna vel fyrir 

kostum samningsins þegar hann verður að veruleika.  Tollar inn til Kína munu lækka 

en meðaltollur fyrir iðnaðarvörur inn til Kína nú er 9% og 10-12% fyrir 

sjávarafurðir.
141

  Íslensk stjórnvöld hafa alltaf lagt mikla áherslu á algera fríverslun 

með fisk í sínum fríverslunarsamningum og er samningurinn við Kína engin 

undantekning.  Kínverjar hafa verið mjög viljugir til að versla íslenskan fisk og hefur 

eftirspurnin eftir sjávarafurðum aukist jafnt og þétt í Kína í gegnum árin.  Það yrði 

mikil lyftistöng fyrir íslenskan útflutning á sjávarafurðum að hafa tollfrjálsan aðgang 

að jafn stórum og vaxandi markaði og Kína er.
142

  Þá er sömuleiðis gert ráð fyrir því 

að tollar frá Kína til Íslands muni einnig lækka og viðskipti milli landanna verða bæði 

einfaldari og auðveldari.  Má þá jafnvel gera ráð fyrir að einfaldara verði fyrir íslensk 

fyrirtæki að setja upp starfsemi í Kína en hingað til hefur helsta hindrunin fyrir 

viðskipti við Kína verið hafsjór reglugerða, ásamt ýmis konar kröfum og skilyrðum 

sem oft erfitt er að uppfylla.
143

   

Það eru þó ýmis mál sem þarf að takast á við áður en fríverslunarsamningurinn 

getur orðið að veruleika.  Kjör og réttindi kínverskra verkamanna, eða öllu heldur 

skortur á þeim, þykir vera áhyggjuefni og í engu samræmi við hugmyndir Íslendinga 

um kjör og almenn mannréttindi verkafólks, og einnig hefur verið talað um léleg gæði 

kínverskra vara.  Þá þykir viðskiptahallinn milli Íslands og Kína vera mikill ókostur 

þó svo erfitt sé að mæla hann nákvæmlega, því margar íslenskar vörur sem seldar eru 

til Kína, t.d. sjávarafurðir, eru meðhöndlaðar þar í landi og endurútfluttar.
144

    

Margir, bæði Íslendingar og útlendingar, hafa velt vöngum yfir því af hverju Kína, 

fjölmennasta ríki í heimi sem hefur upplifað gríðarlegan efnahagsvöxt undanfarinn 

áratug, vill semja um fríverslun við smáríki á borð við Ísland.  Líklegasta skýringin er 

sú að Ísland hefur viðurkennt Kína sem markaðshagkerfi samkvæmt reglum WTO.
145

  

Sú skýring á stoð sína í þeirri staðreynd að öll önnur ríki sem Kína hefur samið um 

fríverslun við hafa viðurkennt landið sem markaðshagkerfi; Nýja-Sjáland var t.d 

fyrsta þróaða ríkið til að samþykkja aðild Kína að WTO og Ný-Sjálendingar voru 

                                                 
141

 Aðalsteinn Leifsson, 2006. 
142

 Lanteigne, 2008. 
143

 Aðalsteinn Leifsson, 2006. 
144

 Lanteigne, 2008. 
145

 Aðalsteinn Leifsson, 2006.  



MA-ritgerð  Anna Margrét Eggertsdóttir 
 

 

53 

 

einnig fljótt fúsir til að viðurkenna Kína sem markaðshagkerfi.
146

  Viðskiptasamband 

milli Íslendinga og Kínverja hefur, líkt og samband Kínverja og Ný-Sjálendinga, 

verið gott í gegnum tíðina og Íslendingar reyndu ekki, ólíkt mörgum öðrum 

vestrænum ríkjum, að hindra inngöngu Kínverja í WTO á sínum tíma.  Ísland hefur 

heldur ekki sett upp sérstakar hindranir gegn innflutningi á ódýrum varningi frá 

Kína.
147

  Þá má einnig nefna aðra mögulega skýringu á áhuga Kínverja á Íslandi og 

hún er sú að þótt Kínverjar hafi mikinn áhuga á að semja um fríverslun við ESB, þá 

koma spennuþrungin samskipti þeirra við sambandið í raun í veg fyrir það.  Þó svo 

viðskipti milli ESB og Kína séu sífellt að aukast, hafa ýmis vandamál skotið upp 

kollinum sem hindra frekari þróun á viðskiptasambandi ESB og Kína; ESB hefur 

áhyggjur af uppbyggingu Kínamarkaðar og mögulegri vanvirðingu Kínverja við 

hugmyndina um heiðarleg viðskipti, en einnig eru kínversk stjórnvöld ósátt við þann 

fjölda pólitískra skilyrða sem kínverskt viðskiptalíf verður að uppfylla til að fá að 

selja vörur sínar á mörkuðum ESB.
148

  Kínverjar hafa því frekar viljað beina 

fríverslun sinni til annarra Evrópuríkja sem ekki tilheyra ESB og það útskýrir áhuga 

þeirra á Íslandi.
149

 

 

2.4.5.   Viðskipti við önnur ríki 

Íslendingar stunda viðskipti við þó nokkur þriðju ríki sem ekki hefur verið samið við 

um fríverslun.  Sum þeirra eru afar mikilvæg viðskiptaríki fyrir íslenskt efnahags- og 

atvinnulíf og skipta miklu máli bæði fyrir íslenska inn- og útflutningsaðila, sem og 

aðra aðila sem eiga viðskiptalegra hagsmuna að gæta í umræddum ríkjum.  Hér á eftir 

verður fjallað um þrjú slík ríki, Bandaríkin, Japan og Rússland. 

 

Bandaríkin:  Bandaríkin eru helsta innflutningsland Íslendinga en stærstur hluti 

innfluttra vara þaðan eru vélar og samgöngutæki.
150

  Árið 2007 voru fluttar inn vörur 

frá Bandaríkjunum fyrir 57,6 milljarða króna sem jafngildir 13,5% af 

heildarinnflutningi og jókst innflutningur þaðan að verðmæti um 3,8% frá fyrra ári á 

verðlagi hvors árs.
151

  Þrátt fyrir töluverðan inn- og útflutning milli Bandaríkjanna og 
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Íslands er fríverslunarsamningur milli landanna tveggja ekki til staðar, enda telst ekki 

brýnt að gera slíkan samning þar sem Bandaríkin eru mjög opið og frjálst hagkerfi og 

hindranir á Bandaríkjamarkað eru óverulegar.
152

  Þess í stað leggja íslensk stjórnvöld 

áherslu á gerð fjárfestingarsamnings milli ríkjanna.  Þá er stefnt að því að komast að 

samkomulagi sem myndi mögulega ná til afgreiðslu vegabréfsáritana til langs tíma, 

bæði fyrir þá Íslendinga sem eiga reglulega viðskiptaerindi til Bandaríkjanna, og 

einnig fyrir þá sem teljast vera lykilstarfsfólk fjárfesta.  Íslendingar hafa einnig gert 

einn loftferðasamning og tvo tvísköttunarsamninga við Bandaríkin.  Nýr 

tvísköttunarsamningur kemur í stað eldri samnings frá 1975 og endurspeglar nýi 

samningurinn þær breytingar sem hafa átt sér stað í stefnu og áherslum ríkjanna 

tveggja sl. þrjá áratugi.
153

   

   

Japan:  Japan er mikilvægt viðskiptaland fyrir Ísland en sala íslenskra sjávarafurða á 

Japansmarkað á sér nokkuð langa sögu.  Samskipti Íslands og Japans hafa líka farið 

vaxandi undanfarin ár og nú er svo komið að önnur fyrirtæki en einungis þau sem 

starfa á sviði sjávarútvegs sækjast eftir viðskiptum við Japani.  Auk þess hefur 

japönskum ferðamönnum fjölgað mjög hér á landi og áhugi Íslendinga á Japan verður 

sífellt meiri.  Íslensk stjórnvöld hafa undafarin ár sóst eftir því að gera 

viðskiptasamninga við Japani en slíkt hefur hlotið dræmar undirtektir japanskra 

stjórnvalda.  Svo virðist sem Japanir hafi einfaldlega ekki áhuga á því að semja við 

Íslendinga og þá virðist vera sama á hvaða sviði þeir samningar eru.  Íslendingar hafa 

t.d. stungið upp á því að gerður verði loftferðasamningur landanna á milli.  Í dag er 

staðan sú að einungis er til heimild til leiguflugs milli Íslands og Japans en slíkt 

hamlar óneitanlega frekari sókn á japanskan ferðamarkað.  Japanir bera hins vegar 

fyrir sig að ekki sé hægt að réttlæta gerð loftferðasamnings þar sem Narita-

flugvöllurinn við Tókýó sé fullsetinn og ekki sé mikil eftirspurn eftir flugi frá Japan til 

Íslands.  Hefur þá litlu skipt þótt íslensk stjórnvöld bendi á að slíkur 

loftferðasamningur myndi, líkt og aðrir viðskiptasamningar oftast gera, ryðja úr vegi 

hugsanlegum hindrunum og auka eftirspurn.
154

  Íslendingar hafa á vettvangi EFTA 

einnig kannað möguleikann á fríverslunarsamningi milli aðildarríkjanna og Japans en 

fram til þessa hafa Japanir aðeins verið tilbúnir til að kanna gerð slíks samnings við 
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Sviss.  Íslensk stjórnvöld hafa mikinn áhuga á fríverslunarsamningi við Japan þar sem 

tollar eru fyrir hendi á helstu útflutningsvörum Íslands í Japan.  Aftur á móti eru 

nánast engir tollar á japönskum innflutningi til Íslands og því má segja að það sé 

engin furða að Japanir séu ekki á höttunum eftir fríverslunarsamningi við Íslendinga 

þar sem hindranir fyrir japanskar vörur á Íslandsmarkaði eru óverulegar.  Þá hafa 

íslensk stjórnvöld einnig sóst eftir því að gera tvísköttunar- og fjárfestingarsamninga 

við Japani en þar hafa þau líka komið að lokuðum dyrunum þrátt fyrir ítrekaðar 

tilraunir.
155

  Viðskiptasamningar milli Íslands og Japans virðast því hvergi nærri vera í 

sjónmáli.      

 

Rússland:  Rússland er, líkt og Bandaríkin og Japan, mikilvægt viðskiptaland fyrir 

Ísland þó svo umfang viðskiptanna sé ekki eins mikið og það var á árum áður.  Árið 

2007 var Rússland í 15. sæti yfir mikilvægustu útflutningsríki Íslands og í 20. sæti yfir 

helstu innflutningsríkin.
156

  Í dag eru í gildi bæði tvísköttunar- og loftferðasamningar 

við Rússland.  Einnig var áritaður fjárfestingarsamningur milli ríkjanna tveggja árið 

2002 en hann hefur þó ekki enn tekið gildi vegna sérkrafna Rússa um 

fjárfestingavernd sem tafið hefur undirritun samningsins.  Samskipti Íslands og 

Rússlands á sviði EFTA eru einnig þónokkur.  Vilji er fyrir hendi af hálfu EFTA að 

gera fríverslunarsamning við Rússland en áður en þær viðræður geta orðið að 

veruleika verður Rússland að gerast aðili að WTO.
157

  Það gæti þó orðið bið á því að 

fríverslunarviðræður EFTA og Rússlands hefjist þar sem aðildarundirbúningur 

Rússlands að WTO hefur gengið hægt fyrir sig en fimmtán ár eru síðan 

aðildarviðræður hófust.
158

  EFTA ríkin og Rússland stofnuðu þó nefnd í lok árs 2007 

sem kanna á möguleikann á auknu viðskiptastarfi ríkjanna og vonast EFTA til að 

þessi samvinna leiði að lokum til gerðar fríverslunarsamnings.  Það er þó fullur 

skilningur um það af hálfu allra aðila að fríverslunarviðræðum er ekki hægt að ljúka 

fyrr en Rússland gerist fullgilt aðildarríki WTO.
159
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2.5.   Samantekt 

Alþjóðaviðskipti eru ómissandi hluti af efnahagsstefnu Íslands og á undanförnum 

áratugum hafa Íslendingar stóraukið viðskipti sín við erlend ríki, bæði aðildarríki 

Evrópusambandsins og þriðju ríki. 

Þar sem Íslendingar eru aðilar að EES samningnum er viðskiptastefna þeirra tengd 

sameiginlegri viðskiptastefnu Evrópusambandsins en íslensk stjórnvöld hafa, frá því 

að aðild þeirra að samningnum gekk í gildi, þurft að aðlaga íslenska löggjöf að 

löggjöf sameiginlegs markaðar ESB.  Einsleitni er eitt af grundvallarmarkmiðum ESB 

og á það markmið ekki aðeins við um aðildarríki þess heldur einnig samstarfsríki, og 

þar sem Ísland er nánast algerlega samtvinnað innri markaðnum, ber því að uppfylla 

viss skilyrði varðandi sameiginlega viðskiptastefnu sambandsins.  Sem dæmi um slík 

skilyrði má nefna að flest ákvæði EES samningsins, sem fjalla um samskipti við 

þriðju ríki, ganga út frá því að EFTA/EES-ríkin fylgi sömu reglum í samskiptum 

sínum við þriðju ríki og ESB, annaðhvort með gerð sérstakra samninga sem efnislega 

eru samhljóða samningum ESB, eða með því að innleiða ákvæði sem snerta þriðju ríki 

inn í EES samninginn efnislega óbreytt frá sömu reglum ESB.  Með aðild sinni að 

EES samningnum er Ísland því nátengt Evrópusambandinu. 

Það er mikilvægt fyrir smáríki á borð við Ísland að taka virkan þátt í 

alþjóðaviðskiptum svo það einangrist ekki og hindri þannig að viðskipti eigi sér stað 

við önnur ríki heims.  Aðaláhersla viðskiptastefnu Íslands er lögð á aðild landsins að 

EES, EFTA og WTO og á þátttaka Íslands á þessum þremur vettvöngum sinn þátt í að 

auka samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja á erlendum mörkuðum og styrkja almennt 

viðskipti Íslands erlendis.  Mikilvægt er að smá hagkerfi nýti alla möguleika sína til 

viðskipta og þó hagsmunum þeirra, með tilliti til utanríkisverslunar, sé best þjónað 

með marghliða viðskiptafrelsi, þá er gerð fríverslunarsamninga við sérvalda hópa 

viðskiptaríkja einnig mjög mikilvæg, því slíkt viðheldur og bætir samkeppnishæfni 

ríkja.  Fríverslunarsamningar mismuna nefnilega þeim sem taka ekki þátt í þeim og 

því sjá íslensk stjórnvöld hag landsins borgið með þátttöku í gerð slíkra samninga.  

Það nægir hins vegar ekki að semja um fríverslun einungis á vettvangi WTO, því þótt 

gerð marghliða fríverslunarsamninga á vegum stofnunarinnar spili vissulega 

veigamikið hlutverk í viðskiptalífi Íslands, þá hefur fjöldi svæðisbundinna og tvíhliða 

fríverslunarsamninga  margfaldast undanfarin ár meðal ríkja heims.  Það er því 

gríðarmikilvægt, ef Íslendingar vilja vera samkeppnishæfir og hafa aðgang að 
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erlendum mörkuðum til jafns við önnur ríki heims, að taka einnig þátt í gerð 

svæðisbundinna og tvíhliða fríverslunarsamninga.  EFTA, með sína metnaðarfullu 

þriðjuríkjastefnu, er kjörinn vettvangur til slíks fyrir Ísland.  Þá hafa Íslendingar 

einnig ráðist í gerð tvíhliðafríverslunarsamninga upp á eigin spýtur, annars vegar við 

Færeyinga og hins vegar við Kínverja, en sá samningur er þó enn í vinnslu.  Það er 

aftur á móti mjög dýrt og tímafrekt fyrir ríki að gera fríverslunarsamninga á eigin 

vegum, sérstaklega fyrir smáríki á borð við Ísland sem hefur litla stjórnsýslu.  

Ennfremur má nefna að nú á tímum kreppunnar er ekki mikið fjármagn aflögu til 

samningagerðar, þar sem  niðurskurður á sér stað á vel flestum, ef ekki öllum sviðum 

samfélagsins.  Núna er því varla raunhæft fyrir íslenskan efnahag og þjóðfélagið í 

heild sinni að gera fleiri viðskiptasamninga ein og óstudd, þar sem slíkar aðgerðir 

krefjast mikils fjárútláts. Það er því mikilvægt, nú á krepputímum en þó einnig í 

góðæri, að Íslendingar njóti góðs að vera hluti af öflugu samninganeti EFTA og geti 

leitað sér styrks í samstarfinu við samtökin.  Það má líka segja að án EFTA væri 

samninganet Íslands við þriðju ríki mun fátæklegra, en EFTA er helsta uppspretta 

Íslands þegar kemur að fríverslunarsamningum við þriðju ríki.  Á þessu sviði 

fullnægir því EFTA helstu þörfum Íslendinga.   
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3. Viðskipti Evrópusambandsins 

Evrópusambandið er mjög mikilvægur aðili í hinum alþjóðlega viðskiptaheimi því 

sambandið tekur þátt í um fjórðungi allra viðskipta í heiminum.  Samanlagt eru 

aðildarríki ESB stærsti útflytjandi í heimi og næststærsti innflytjandi á eftir 

Bandaríkjunum.   Samninganet þess er því æði stórt og viðamikið og inniheldur 

marghliða, tvíhliða/(víxl-) svæðisbundna og einhliða viðskipta- og samstarfssamninga 

sem ESB hefur gert við nánast hvert einasta ríki í heiminum.
160

 

Í þessum kafla verður fjallað um viðskiptastefnu Evrópusambandsins og farið yfir 

viðskipta- og fríverslunarsamninganet sem ESB hefur komið sér upp í gegnum tíðina.  

Einnig verður fjallað um mögulegar leiðir fyrir aðildarríkin til áhrifa á viðskiptastefnu 

Sambandsins.  

 

3.1.   Viðskiptastefna Evrópusambandsins 

 

Í dag telur Evrópusambandið 27 aðildarríki og innan þeirra búa tæplega 500 milljónir 

manna.  Eitt af helstu markmiðum ESB eru efnahagslegar framfarir.  Síðustu 50 ár, og 

þá sérstaklega frá því á 9. áratug 20. aldar, hefur margt verið gert til að afnema 

hömlur milli hagkerfa aðildarríkjanna og skapa sameiginlegan markað þar sem 

aðaláherslan er lögð á frjálst flæði varnings, fólks, fjármuna og þjónustu.  Viðskipti 

milli aðildarríkja ESB hafa aukist stórkostlega frá stofnun þess en einnig hefur virkni 

ESB aukist út á við og sambandið er því mikið viðskiptaveldi.  Þó svo aðeins 7% af 

íbúum heimsins búi á Evrópusambandssvæðinu er ESB engu að síður stærsta 

viðskiptablokk heims og telja viðskipti sambandsins fimmtung af inn- og útflutningi í 

heiminum.  Evrópusambandið er stærsti útflutningsaðili heimsins í dag með 18.1% af 

heimsútflutningi og næststærsti innflutningsaðilinn með 18.9% af innflutningi 

heimsins.  Bandaríkin eru mikilvægasta viðskiptaríki ESB ríkjanna en Kína fylgir þar 

fast á eftir.  Viðskipti milli aðildarríkjanna jafngilda hins vegar tveimur þriðju af 
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heildarviðskiptum Evrópusambandsins þó svo viðskipti milli einstakra aðildarríkja 

geta verið mismikil.
161

   

Segja má að hnattvæðingin og það „landamæraleysi“ sem henni fylgir hafi reynst 

Evrópusambandinu og viðskiptum á vegum þess einstaklega vel.  Helsta markmiðið 

með viðskiptastefnu ESB er m.a. að auðvelda öll viðskipti aðildarríkja þess og tryggja 

aðgang þeirra að erlendum mörkuðum.  Hnattvæðing kemur þar mikið við sögu en 

segja má að ESB hafi þróast með henni með því að byggja upp viðskiptaveldi sitt á 

heimsvísu.  Þá hefur hnattvæðingin gert ESB auðveldara fyrir að koma gildum sínum 

á framfæri, bæði innan ESB sem og erlendis.  Sem dæmi um slíkt má nefna einsleitni 

sem er eitt af grundvallarlögmálum ESB og er gegnumgangandi í fjórfrelsi innri 

markaðarins, en hnattvæðing með allri sinni tækni og frjálsu flæði hugmynda, 

upplýsinga, fólks o.sv.frv. hefur hjálpað til að koma henni til skila.  Hnattvæðing 

hefur þá einnig ýtt undir einsleitni heimsins, t.d er kínverskur matur ekki einungis á 

boðstólnum í Kína og jóðl er ekki bara stundað í Austurríki, en það er þó efni í aðra 

ritgerð.  Eitt er þó víst að hnattvæðing ýtir undir opnun markaða og þróun marghliða 

viðskipta.
162

         

 

3.1.1.   Einkenni stefnunnar 

Helsta hugmyndafræðin á bak við viðskiptastefnu Evrópusambandsins er sú að koma 

á fót samkeppnishæfu evrópsku hagkerfi í opnu heimsviðskiptakerfi sem 

samanstendur af marghliða reglum.  Viðskiptastefnunni er ætlað að tryggja að 

evrópskt hagkerfi sé opið og samkeppnishæft á erlendum mörkuðum en einnig á hún 

að koma á framfæri fyrrnefndum gildum ESB sem snúa m.a. að lýðræði, setningu 

laga, félagslegum réttindum, verndun umhverfisins og sjálfbærni.  Ennfremur er 

tilgangur viðskiptastefnunnar að styðja við bakið á marghliða viðskiptakerfi, en það 

er, að mati WTO, einmitt árangursríkasta leiðin til að stýra viðskiptum og framfylgja 

reglum sem þeim fylgir.
163

    

Segja má að viðskiptastefna ESB skiptist í þrjár víddir: Marghliða vídd, 

tvíhliða/(víxl)svæðisbundna vídd og einhliða vídd.  Marghliða víddin snýr að gerð 

marghliða samninga ESB sem eru flestir framkvæmdir á vettvangi WTO, en WTO 

leggur einmitt mikla áherslu á marghliða kerfið og telur það vera árangursríkustu 
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 Heimasíða ESB, e.d. a). 
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 Heimasíða Framkvæmdastjórnar ESB, e.d. a). 
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leiðina þegar kemur að milliríkjaviðskiptum.
164

  Evrópusambandið er afar virkur og 

stefnumótandi aðili innan WTO að því leyti að Sambandið beitir sér fyrir 

grundvallarlögmálum stofnunarinnar, þ.e. frelsi í heimsviðskiptum og virðingu fyrir 

alþjóðlegum viðskiptareglum.
165

  Auk marghliða samninga þá gerir ESB, eins og fyrr 

sagði, einnig tvíhliða samninga við þriðju ríki og svæðisbundna ríkjahópa.  Sem dæmi 

um tvíhliðasamninga ESB má nefna fríverslunarsamninga við EFTA, EES, 

MERCOSUR, Mexíkó og S-Afríku; tollabandalög við Tyrkland, Andorra og San 

Marino;  samninga um efnahagslega samvinnu við ACP ríkin og samstarfssamninga 

við Rússland og Úkraínu.  Hin einhliða vídd viðskiptastefnunnar snýr að einhliða 

aðgerðum ESB, nokkurs konar aukaverkfærum viðskiptastefnunnar, en hlutverk þeirra 

er að aðstoða þróunarríki við að koma undir sig fótunum, stunda viðskipti og stuðla að 

friði, stöðugleika og efnahagslegri velferð.  Ein af afurðum einhliða aðgerða ESB er 

GSP kerfið (e. General System of Preferences).  Um er að ræða forgangsréttarkerfi 

sem stofnað var árið 1971 og byggir á því að þróunarríki fá að flytja allar vörur sínar, 

nema vopn og hergögn, tollafrjálst inn á markaði ESB upp að vissu marki.  Kerfið er 

sem sagt sett upp sem nokkurs konar kvótakerfi.
166

    

Þó svo Evrópusambandið hafi, svo að segja, svarið hollustu sína við marghliða 

viðskiptasamninga að hætti WTO, þá er viðskiptastefna Sambandsins , líkt og 

viðskiptastefna Íslands, í raun byggð að mestu leyti á forgangsviðskiptasamningum (e. 

Preferential Trade Agreements).  Venjan er sú að ESB gerir tvíhliðasamninga við 

hvert og eitt ríki.  Ávinningur ríkjanna af samningunum fer þá ekki aðeins eftir gerð 

og umfangi forgangsréttindanna sjálfra, heldur líka eftir því hvort vörurnar sem ríkin 

framleiða samræmast upprunareglunum.  Ef vörur ríkjanna samræmast ekki 

reglunum, njóta þær ekki fulls forgangs.  Til þess að öðlast forgangsréttindi verður 

vara útflutningsríkis að vera framleidd að öllu leyti í viðkomandi ríki með hráefnum 

þaðan eða hljóta nægjanlega aðvinnslu þar.  Vara telst einnig upprunnin í ríki þó svo 

viðkomandi ríki noti innflutt hráefni í vöruna sína, en hún telst aðeins upprunnin þar 

ef fjögurra stafa tollflokksnúmer tilbúnu vörunnar er frábrugðið tollflokksnúmeri 

innflutta hráefnisins.  Stundum sættir ESB sig við samsöfnun (e. cumulation)
167

 milli 
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 Moore, 2005.  Westerlund, 2007. 
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 Staða Íslands í Evrópusamstarfi: Skýrsla Halldórs Ásgrímssonar, utanríkisráðherra, til Alþingis, 

2000. 
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 Heimasíða Framkvæmdastjórnar ESB, e.d. a).  Moore, 2005. 
167

 Samsöfnun er frávik frá hefðbundnum upprunareglum og eykur viðskipti milli fríverslunaraðila.  Ef 

vara er framleidd í einu ríki með innfluttu hráefni frá öðru ríki innan fríverslunarsvæðis, er litið svo á 

að innflutta hráefnið sé einnig upprunnið í framleiðsluríkinu.  Þegar innfluttar upprunavörur eru 
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sinnar framleiðslu og framleiðslu annars ríkis eða milli framleiðslu nokkurra aðila 

innan sama svæðisins.  Sú aðferð gerir ríkjum, og þá sérstaklega þróunarríkjum, 

auðveldara fyrir að uppfylla skilmála upprunareglnanna.
168

     

Viðskiptastefna Evrópusambandsins hefur valdið þó nokkrum ágreiningi 

undanfarin ár.  Sem meðlimur WTO hefur ESB skuldbundið sig til að vinna gegn 

mismunun annarra meðlima stofnunarinnar með því að stuðla að afnámi kvóta og 

lækkun tolla á milliríkjaviðskipti.  Reyndin er hins vegar sú að í sókn sinni að nánari 

efnahagslegum samruna hefur ESB hvatt aðildarríki sín til að veita hvert öðru 

forgangsréttindi og bestukjör.
169

  ESB hefur því verið sakað um tvískinnung á þessu 

sviði, því með því að gera fjölda viðskiptasamninga við þriðju ríki, líkt og ESB hefur 

gert, fæst undanþága frá ákvæðum GATT  um bestukjarameðferð.
170

  Það hefur verið 

sagt að ESB skipti viðskiptaríkjum sínum í þrjá flokka; vini, kunningja og fjandmenn.  

Þau ríki sem teljast vinir eru t.d. EFTA ríkin, umsóknarríkin og önnur ríki sem hafa 

gert fríverslunarsamninga við ESB.  Kunningjaflokkinn skipa Cotonou-ríkin og 

þróunarríki utan Cotonou-samstarfsins.
171

  Ríkin sem eftir eru og njóta svokallaðra 

bestukjara eru m.a. Ástralía, Bandaríkin, Japan, Kanada, Nýja-Sjáland og Taívan.  

                                                                                                                                            
notaðar er það kallað samsöfnun (e. cumulation).  Það er til tvær tegundir samsöfnunar: tvíhliða og 

skáhöll (e. diagonal).  Tvíhliða samsöfnun á við um venjulega fríverslunarsamninga.  Sem dæmi um 

slíkt má nefna svissneskan reiðhjólaframleiðenda sem sendir hjólin til lökkunar í Króatíu.  Hjólin eru 

svo send aftur til Sviss þaðan  sem þau er flutt út.  Reiðhjólin teljast upprunnin í Sviss þó svo króatískur 

aðili hafi komið að lökkuninni.  Samningurinn sem gerir þetta mögulegt er fríverslunarsamningurinn 

milli EFTA og Króatíu.  

Skáhöll samsöfnun er eilítið öðruvísi.  Ef nokkur ríki sem hafa gert viðskiptasamninga sín á milli, 

hagræða samningunum og nota sömu upprunareglurnar, geta þau einnig komið sér saman um 

möguleikann á skáhallri samsöfnun.  Það gerir vörum sem upprunnar eru í öllum hlutaðeigandi 

ríkjunum kleift að litið sé á þær sem upprunalegt hráefni.  Dæmi um slíkt má nefna bómullarþræði sem 

eiga sér engan uppruna og eru fluttir inn til Póllands þar sem þeir eru notaðir í framleiðslu á 

bómullarefni.  Efnið er síðan flutt til Túnis þar sem það er sniðið og notað í karlmannsskyrtur.  

Skyrturnar eru síðan fluttar til Íslands en þar þarf ekki að greiða toll af skyrtunum vegna möguleikans á 

skáhallri samsöfnun.  Fríverslunarsamningarnir sem gera þetta mögulegt eru samstarfssamningurinn 

milli ESB og Túnis, fríverslunarsamningurinn milli EFTA og Túnis og EES samningurinn (Mueller, 

2006). 
168

 Moore, 2005. 
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 Ibid. 
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 Sjá kafla 2.2. um WTO:  Skv. ákvæðum um bestukjör mega aðildarríki WTO ekki mismuna öðrum 

aðildarríkjum.  Ef ríki veitir einu ríki lægri tolla á vörur skal það veita öllum öðrum aðildarríkjum 

WTO  sömu réttindi.  Það er í raun lagt bann við því að veita einu ríki betri tollakjör en öðrum en það 

eru þó gerðar undantekningar á þessari reglu. 
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 Cotonou samningurinn frá árinu 2000 er byggður á Lome samningnum frá 1975.  Um er að ræða 

samstarfssamning um stuðning og viðskipti milli ESB og aðildarríkja þess annars vegar og þróunarríkja 

í Afríku, Karíbahafinu og Kyrrahafi, scokallaðra ACP ríkja, hins vegar .  Cotonou-ríkin og önnur 

þróunarríki njóta góðs af GSP kerfinu (e. General System of Preferences). 
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Fjandmennirnir svokölluðu, t.d. ríki á borð við N-Kóreu, sitja því, svo að segja, eftir 

með sárt ennið og njóta lakari viðskiptakjara en fyrr upptalin bestukjararíki.
172

   

Eins og sjá má eru hin svokölluðu þriðju ríki sem ESB á í viðskiptasambandi við 

mjög svo fjölbreytilegur hópur ríkja og er samskiptum ESB og ríkjanna misjafnlega 

háttað.  Guerrieri og Caratelli telja að gerð viðskiptasamninga ESB við umrædd þriðju 

ríki stjórnist fremur af pólitískum ástæðum en efnahagslegum hagsmunum.  Reyndin 

sé nefnilega sú að viðskiptastefnan hafi ávallt verið helsta verkfæri utanríkisstefnu 

ESB.  Að þeirra mati hefur ESB ætíð litið á samrunasamninga sem nauðsynlega þætti 

sem tryggja svæðisbundinn stöðugleika á landamærum Sambandsins.
173

  Þó verður að 

hafa í huga að aðildarríki Sambandsins eru einnig mjög ólík innbyrðis og þar af 

leiðandi geta hagsmunir þeirra verið misjafnir.  Ólíkir hagsmunir aðildarríkjanna geta 

haft gríðarmikil áhrif á viðskipta- og utanríkisstefnur ESB gagnvart þriðju ríkjum.  

Viðskiptastefna Sambandsins hefur m.a.s. breyst ítrekað, ekki aðeins vegna pólitískra 

eða efnahagslegra ástæðna, heldur einnig vegna endurtekinna stækkana ESB.  Sem 

dæmi um slíkt má nefna að ráðamenn í Þýskalandi og Austurríki studdu dyggilega við 

bakið á gerð Evrópusamninganna við Austur- og Mið-Evrópuríkin (AME-ríkin), en 

þeir leiddu til stækkunar ESB árið 2004 og 2007.  Þá hafa Bretland og Holland lagt 

kapp á að samið verði um fríverslunarsamning við Suður-Afríku; Suður-Evrópu ríkin 

unnu að því að þróa viðskiptasambönd við ríkin fyrir botni Miðjarðarhafs; og Portúgal 

og Spánn hafa þrýst á um að ESB styrki viðskiptasambönd sín við Rómönsku 

Ameríku.
174

  ESB þarf því að taka tillit til mjög ólíkra hagsmuna aðildarríkjanna þegar 

viðskipti Sambandsins eru annars vegar.  Í raun má skipta hagsmunum aðildarríkjanna 

í þrjá flokka: Í fyrsta lagi er um að ræða hagsmuni einkaaðila, fyrirtækja og 

ríkisstjórna aðildarríkjanna; í öðru lagi er um að ræða hagsmuni sjálfra aðildarríkjanna 

í heild sinni og stofnana ESB; og í þriðja lagi er um að ræða hagsmuni og reglur WTO 

sem ESB, sem aðili, verður að taka tillit til og fara eftir.
175
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 Staða Íslands í Evrópusamstarfi: Skýrsla Halldórs Ásgrímssonar, utanríkisráðherra, til Alþingis, 

2000.  
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 Dæmi um notagildi viðskiptastefnunnar sem hluta af utanríkisstefnu ESB má sjá á samskiptum 

Sambandsins við ríki fyrir botni Miðjarðarhafs.  Nánar verður fjallað um þau samskipti í kafla 3.3.4. 
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3.1.2.   Einn fyrir alla, allir fyrir einn 

Sem fyrr sagði er einsleitni eitt af grundvallarlögmálum Evrópusambandsins.  Það er 

því aðeins ein viðskiptastefna sem gildir fyrir öll aðildarríki þess.  Það þýðir að þegar 

kemur að viðskiptum þá starfa aðildarríkin sem ein heild.  Framkvæmdastjórnin 

semur um viðskiptasamninga og er fulltrúi evrópskra hagsmuna fyrir hönd 

aðildarríkjanna 27.
176

    

Lagalegur grundvöllur viðskiptastefnu Evrópusambandsins er byggður á grein 133 

í sáttmála Evrópubandalagsins (e. The European Community Treaty), oft kallaður 

Rómarsáttmáli.  Samkvæmt henni semur Framkvæmdastjórnin fyrir hönd 

aðildarríkjanna í samráði við sérstaka nefnd sem á ensku nefnist „The Article 133 

Committee“, eða 133. greinar nefndin.  Sú nefnd samanstendur af fulltrúum allra 27 

aðildarríkjanna og Framkvæmdastjórnarinnar og byggir starfsemi hennar í 

aðalatriðum á því að samræma viðskiptastefnu Evrópusambandsins.  Nefndin hittist 

vikulega, yfirleitt á föstudögum í höfuðstöðvum Ráðherraráðsins í Brussel.  Þar ræða 

menn öll þau málefni sameiginlegu viðskiptastefnunnar sem snerta svæði 

Evrópusambandsins, allt frá stefnumótun við upphaf samningaviðræðna innan WTO 

til tiltekinna erfiðleika með útflutning einstakra vara, og jafnframt skoða 

nefndarmeðlimir viðskiptasjónarhorn annarra stefna innan ESB í þeim tilgangi að 

tryggja samræmi allra stefna Sambandsins.  Framkvæmdastjórnin sér til þess að 

tryggja stuðning allra aðildarríkjanna þegar kemur að málefnum tengdum 

viðskiptastefnunni.  Ráðherraráðið sér síðan um að staðfesta allar stórar, formlegar 

ákvarðanir, t.d. samkomulag um að hefja eða enda samningaviðræður.
177

   

Vald ESB til samningagerðar við þriðju ríki felst einnig í 133. gr. Rómarsáttmála 

sem og 310. gr.  Fyrri greinin fjallar, eins og fyrr sagði, um vald ESB til að gera 

samninga sem tengjast sameiginlegu viðskiptastefnunni, en seinni greinin fjallar um 

samninga sem þekktir eru sem aukaaðildarsamningar.
178

   Ákvæði um vald ESB til 

samningagerðar við þriðju ríki er einnig að finna í fjórum öðrum greinum 

Rómarsáttmálans:  114. gr., 164. gr., 174. gr. og 181.gr.     
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114. gr. kveður á um mynt- og gjaldeyrismál.  Þar segir að efnahags- og 

fjármálanefnd skuli fylgjast með efnahags- og fjármálastöðu aðildarríkjanna og 

sambandsins í heild og skýra Ráðinu og Framkvæmdastjórninni frá stöðunni í 

efnahagssamskiptum aðildarríkjanna við þriðju ríki og alþjóðlegar stofnanir.  

Í 164. gr. er fjallað um tækni og vísindi.  Ætlast er til að ESB ýti undir samstarf í 

vísindarannsóknum og tæknilegri uppbyggingu við þriðju ríki og alþjóðlegar 

stofnanir.  

174. gr. fjallar um umhverfismál.  ESB og aðildarríki þess skulu vinna með þriðju 

ríkjum og viðeigandi alþjóðlegum stofnunum í umhverfismálum, m.a. þeim málum 

sem snúa að vernd náttúrunnar, skynsamlegri nýtingu auðlinda og lausn á 

umhverfisvandamálum, s.s. aukinni mengun og eyðingu ósonlagsins.  

Í 181. gr. er kveðið á um mál er varða þróunaraðstoð.  ESB og þriðju ríki skulu starfi 

saman á vettvangi þróunarmála og sameinast um að auka efnahagslega velferð 

þróunarríkja hvarvetna í heiminum.  Í greinunum er lagt til að samstarfið milli ESB og 

þriðju ríkja skulu vera í formi samninga.
179

   

Sem fyrr sagði er stefnumótun viðskiptastefnu ESB í höndum Ráðherraráðsins.  

Framkvæmdastjórnin kemur fram fyrir hönd aðildarríkjanna í samningaviðræðum við 

þriðju ríki en þó aðeins eftir að Ráðið hefur samþykkt samningsumboð henni til 

handa.  Að samningaviðræðum loknum samþykkir Ráðið samninginn, stundum eftir 

að hafa ráðfært sig við Þingið eða leitað samþykkis þess.  Slíkt er þó ekki nauðsynlegt 

i öllum tilvikum.  Venjulega þarf aukinn meirihluta til samþykktar í Ráðinu en þegar 

kemur að aukaaðildarsamningum, s.s. EES samningnum, er samhljóða samþykki 

nauðsynlegt.  Ákvæði um þetta má finna í 300. gr. Rómarsáttmála.
180

  

Rómarsáttmálinn veitir Evrópuþinginu takmörkuð völd þegar kemur að 

viðskiptastefnunni.  Samkvæmt sáttmálanum er hægt að krefjast samþykkis Þingsins 

þegar kemur að því að staðfesta stóra milliríkjasamninga, þó einungis ef viðfangsefni 

samninganna snertir viðskipti.
181

  Þingið hefur sem sagt lítil bein áhrif á hina 

dæmigerðu samninga sameiginlegu viðskiptastefnunnar.  Í 300. grein sáttmálans 

kemur hins vegar fram að Þingið hefur mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur að 

samningum sem snúa að efnahagslegu samstarfi og aukaaðild, sem og samningum 
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sem hafa sérstök áhrif á fjárhagsáætlun ESB, en Þingið þarf að gefa samþykki sitt 

fyrir slíkum samningum áður en þeim er hrint í framkvæmd af 

Framkvæmdastjórninni.  Af þessu leiðir að þó svo Þingið hafi lítil bein áhrif á 

dæmigerða viðskiptasamninga viðskiptastefnunnar, þá hefur það þó nokkur áhrif á 

annars konar viðskiptasamninga og því er jafnvel fært að hafa áhrif á vissar tegundir 

af samningum viðskiptastefnunnar sem snerta fjárhagsáætlun ESB.
182

  Raunin er hins 

vegar sú að Framkvæmdastjórnin er meðmælt aukinni þátttöku Þingsins í því 

ákvarðanatökuferli sem tengist viðskiptastefnunni og leitar þess vegna ráða hjá 

Þinginu og upplýsir það eins oft og unnt er um stöðu mála.  Framkvæmdastjórnin er 

því hlynnt því að Evrópuþingið fái aukin völd í málefnum viðskiptastefnunnar, enda 

myndi það ýta enn frekar undir þann lýðræðishalla sem einkennir Evrópusambandið 

ef völd Þingsins væru  mjög takmörkuð.  Í Stjórnarskrársáttmálanum, sem nú bíður 

staðfestingar aðildarríkjanna, má einmitt finna ákvæði um aukin völd 

Evrópuþingsins.
183

  

Hér að framan hefur eingöngu verið fjallað um vald ESB til samningagerðar við 

þriðju ríki en lítið verið minnst á völd aðildarríkjanna.  Vissulega er aðeins um eina 

sameiginlega viðskiptastefnu að ræða hjá ESB og verða aðildarríkin að gera sér að 

góðu að fara eftir henni.  Þetta þýðir þó ekki að valdið liggi aðeins hjá ESB heldur 

getur það legið sameiginlega hjá ESB og aðildarríkjunum eða einvörðungu hjá 

aðildarríkjunum.  Það er þó ekki alveg ljóst hvar mörkin liggja hvað þetta varðar og 

hefur þetta orðið rót fjölda dómsmála milli aðildarríkjanna og stofnana ESB.  Einnig 

getur verið flókið að átta sig á hvenær ESB sækir vald sitt beint og óbeint í ákvæði 

Rómarsáttmálans þegar gerðir eru samningar við þriðju ríki.  ESB getur sótt vald beint 

í Rómarsáttmála á þeim sviðum sem eru sérstaklega tekin fram í sáttmálanum og svo 

getur Sambandið einnig sótt vald óbeint í sáttmálann en þá hefur ESB, sem 

lögpersóna skv. 281. gr. Rómarsáttmála, vald til þess að gera samninga við þriðju ríki 

á þeim sviðum sem skilgreind eru í I. hluta sáttmálans.  Sem dæmi um það hvenær 

ESB sækir vald sitt óbeint í Rómarsáttmála má nefna þegar Sambandið hefur gert 

ráðstafanir til þess að framkvæma stefnu sem sett er í Rómarsáttmála, þá geta 

aðildarríkin ekki gert samninga við þriðju ríki sem brjóta í bága við ráðstafanir ESB.  

Aftur á móti er ljóst að aðeins stofnanir ESB hafa völd til að gera samninga á sviði 

sameiginlegu viðskiptastefnunnar, verndar fiskistofna og samkeppni,  á meðan völdin 
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skiptast milli ESB og aðildarríkjanna á vettvangi þjónustuviðskipta, fjárfestinga og 

hugverkaréttinda.  Þá eru bæði ESB og aðildarríkin aðilar að öllum flóknari og 

víðtækari viðskiptasamningum, s.s. EES samningnum og umfangsmeiri 

fríverslunarsamningum.
184

  

 

3.1.3.   Mögulegar leiðir til áhrifa á viðskiptastefnu ESB 

Þátttaka Evrópusambandsins í hinum alþjóðlega viðskiptaheimi er mjög viðamikil og 

er Sambandið aðili að fjölmörgum marghliða og tvíhliða viðskiptasamningum.  Það 

getur verið erfitt að ímynda sér hvernig vilji smáríkis á borð við Ísland getur komist til 

skila í flóknu stigveldi ESB.  Hvernig geta íslensk stjórnvöld, hagsmunahópar, 

fyrirtæki eða einstaklingar komið skoðunum sínum og séróskum á sviði viðskipta á 

framfæri innan þessarar risaeiningar sem ESB er?   

ESB er stórt viðskiptaveldi með stóra stjórnsýslu og mikla skriffinnsku og því 

kann manni að virðast sem svo að hagsmunir Íslands, sem hefur mjög litla stjórnsýslu, 

hreinlega týnist innan um hagsmuni hinna aðildarríkjanna.  Hvernig er hægt að hafa 

áhrif á viðskiptastefnuna?  Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því hver hefur 

raunveruleg áhrif á gerð stefnunnar.  Reichert og Jungblut vilja beita 

umboðskenningunni (e. Principal-Agent Theory) í mati sínu á mögulegum, pólitískum 

leiðum til áhrifa á viðskiptastefnu ESB.  Umboðskenningin var upphaflega notuð til 

að lýsa tengslum aðila í viðskiptalífinu, þ.e. tengslum milli eigenda/hluthafa 

fyrirtækja og stjórnenda þess.
185

  Í seinni tíð hefur kenningin hins vegar verið títt 

notuð í heimi stjórnmálafræðinnar þegar útskýra skal tengsl umbjóðenda (e. principal) 

í fulltrúalýðræði við fulltrúa (e. agent) sína.  Fulltrúalýðræði má lýsa sem keðju 

valdaframsals, en í slíkri keðju tilnefna umbjóðendurnir fulltrúa til að starfa í þeirra 

þágu.  Það er síðan fulltrúanna að sýna ábyrgð í starfi og umbjóðendanna að veita 

fulltrúunum taumhald og eftirlit og refsingu ef fulltrúar brjóta af sér í starfi.
186

   

Reichert og Jungblut vilja meina að með því að beita umboðskenningunni megi 

finna fimm mikilvæg tengsl umbjóðenda og fulltrúa þeirra sem eru líkleg til að hafa 

áhrif á viðskiptastefnu ESB.  Sameiginleg viðskiptastefna ESB er einkar flókið ferli 

sem snertir íbúa ESB, þing og ríkisstjórnir hinna 27 aðildarríkja og stofnanir ESB, 
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þ.m.t. Ráðherraráðið, Evrópuþingið, Framkvæmdastjórnina og Evrópudómstólinn.  

Hér er því um er að ræða marghliða stjórnsýslukerfi þar sem mörg valdsvið skarast á.  

Innan þess kerfis eru þó nokkrar mögulegar leiðir fyrir almenning, hagsmunahópa, 

fyrirtæki o.s.frv. til að hafa áhrif á viðskiptastefnuna.  Yfirleitt er þó talið að 

lýðræðishalli plagi Evrópusambandið sem gerir það að verkum að almenningur í 

aðildarríkjunum getur lítil sem engin áhrif haft á stefnumótun sambandsins.
187

  Dür og 

Zimmermann vilja þó meina að lýðræðishallinn komi ekki í veg fyrir að þeir sem hafi 

hagsmuna að gæta þegar kemur að viðskiptum, s.s. út- og innflytjendur og frjáls 

félaga- eða hagsmunasamtök, reyni sitt ýtrasta til að hafa áhrif á viðskiptastefnu 

ESB.
188

      

Eftirfarandi tengsl má finna á ríkjastiginu: 

i) Almenningur aðildarríkjanna (umbjóðandi) og þing aðildarríkjanna ( 

fulltrúi); 

ii) Þing aðildarríkjanna (umbjóðandi) og ríkisstjórnir aðildarríkjanna 

(fulltrúi); 

iii) „Brúin“ milli ríkjastigsins og Evrópustigsins er sambandið milli 

almennings aðildarríkjanna (umbjóðandi) og Evrópuþingsins (fulltrúi). 

Á Evrópustiginu er um eftirfarandi tengsl að ræða: 

i) Ríkisstjórnir aðildarríkjanna / Ráðherraráðið (sem umbjóðandi) og 

Framkvæmdastjórnin (fulltrúi);  

ii) Evrópuþingið (umbjóðandi) og Framkvæmdastjórnin (fulltrúi). 

 

Skoðum nú nánar með hvaða leiðum hinn almenni borgari getur haft áhrif á 

viðskiptaumhverfi Evrópusambandsins.  Fyrst ber að nefna tengsl almennings og 

þinga aðildarríkjanna.  Almenningur kýs sér fulltrúa á þjóðþing sitt með það fyrir 

augum að fulltrúarnir sinni hagsmunum umbjóðenda sinna.  Sinni fulltrúarnir ekki 

starfi sínu sem skyldi geta umbjóðendurnir „refsað“ þeim með því einfaldlega að 

kjósa þá ekki í næstu kosningum.  Með þessa lýsingu fyrir augum er hægt að segja að 

umbjóðendur velflestra Evrópusambandsríkja hafa góða stjórn á fulltrúum sínum, þeir 

hafa valfrelsi þegar kemur að kosningum og geta beitt eftirliti, taumhaldi og 

refsingum upp að vissu marki.  Þetta þýðir þó ekki að umbjóðendurnir hafi stjórn á 

opinberri stefnumótun því það er ansi margt sem skilur að almenning aðildarríkjanna 
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og stefnumál Evrópusambandsins, þ.m.t. viðskiptastefnu Sambandsins, þar sem 

stigveldi innan ESB er mikið og aðgangur hins almenna borgara að stofnunum þess 

getur verið erfiður.
189

  Þá er óvíst að það skili nokkru ef almenningur leitar til 

þingmanna sinna á þjóðþingum í því skyni að hafa áhrif á viðskiptastefnu ESB.  Þó 

svo þjóðþing aðildarríkjanna séu vissulega einn af fjölmörgum leikendum í 

stefnumálum ESB þá hafa þau takmörkuð áhrif á stefnumótun innan Sambandsins.
190

   

Nú skal litið á tengsl ríkisstjórna aðildarríkjanna og Framkvæmdastjórnarinnar.  

Það má segja að ríkisstjórnirnar jafngildi Ráðherraráðinu því það eru einmitt ráðherrar 

ríkisstjórna aðildarríkjanna sem mynda Ráðið.  Ríkisstjórnir hinna 27 aðildarríkja 

ESB velja jafnframt í sameiningu hina 27 framkvæmdastjóra Sambandsins en færa 

mætti rök fyrir því að það sé Ráðherraráðið sem velur framkvæmdastjórana því það 

kemur fram fyrir hönd ríkisstjórnanna.  Völd þessara tveggja stofnana eru mikil á 

öllum sviðum ESB, en eins og áður hefur komið fram þá er það Framkvæmdastjórnin 

sem semur um viðskiptasamninga og er fulltrúi evrópskra hagsmuna fyrir hönd 

aðildarríkjanna og Ráðherraráðið sér síðan um að staðfesta allar stórar, formlegar 

ákvarðanir.  Aðgangur almennings að Ráðherraráðinu er hins vegar lítill sem enginn 

þar sem Ráðið kemur saman og tekur ákvarðanir á lokuðum fundum.  Þess vegna 

reynist það þjóðþingunum erfitt að fylgjast með gjörðum Ráðsins og veita því 

taumhald og þar af leiðandi er það erfiðara fyrir hinn almenna borgara aðildarríkjanna 

að hafa áhrif á þær ákvarðanir ríkisstjórnanna um viðskiptastefnuna sem teknar eru á 

Evrópugrundvelli.
191

   

Af þeim tengslum sem áður voru upptalin vilja Reichert og Jungblut meina að 

besta leiðin til að hafa áhrif á viðskiptastefnu ESB sé í gegnum Þingið, því það er 

almenningur í aðildarríkjunum sem kýs þingmenn Evrópuþingsins.  Það eru þó ýmsir 

gallar á þessu fyrirkomulagi.  Skortur á upplýsingum kemur í raun í veg fyrir að 

almenningur og opinberir aðilar í aðildarríkjunum geti notfært sér þessa leið til að 

hafa áhrif á stefnuna.  Ólíkt því sem gengur og gerist í þjóðarkosningum hvers 

aðildarríkis fyrir sig, er kjósendum sem taka þátt í kosningu þingmanna á 

Evrópuþingið ekki séð fyrir nægum upplýsingum um stefnumál flokkanna á Þinginu.  

Þó svo flokkarnir gefi út stefnuyfirlýsingar varðandi þau málefni sem þeir koma til 

með að berjast fyrir, þá ganga evrópsku kosningarnar ekki út á þau málefni, heldur er 
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þar frekar um að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu um ríkisstjórnir aðildarríkjanna og 

stjórnmál þeirra, en ekki evrópsk stjórnmál.
192

   

Þó svo Þingið hafi öðlast aukið löggjafarvald þá hefur kjörsókn stórminnkað með 

árunum en það hefur leitt til þess að evrópskar kosningar flokkast sem nokkurs konar 

„annars flokks“ kosningar og eru notaðar til að dæma stjórnmálaflokkana frekar en til 

þess að hafa áhrif á stjórnmál Evrópusambandsins.  Þá hafa kannanir sýnt að borgarar 

aðildarríkjanna telja að þeirra eigin ríkisstjórnir og þing séu móttækilegri fyrir kröfum 

þeirra en Evrópuþingið og búi yfir meira pólitísku valdi á vettvangi ESB.  Að auki má 

nefna að taumhaldi og eftirliti almennings í aðildarríkjum ESB gagnvart kjörnum 

fulltrúum sínum í Evrópuþinginu er ábótavant.  Fjölmiðlar spila veigamikið hlutverk 

þegar kemur að eftirliti með kjörnum fulltrúum.  Það er hins vegar enginn sérstakur 

evrópskur fjölmiðill sem fjallar um Evrópumál heldur er því sinnt af fjölmiðlum hvers 

og eins aðildarríkis en þar á bæ er ekki alltaf vilji til að eyða tíma, mannafli og 

fjármunum í umfjöllun um málefni Evrópuþingsins.
193

  Úr þessu mætti þó bæta með 

stofnun einhvers konar aðgengilegs evrópsk fjölmiðils sem fjallaði eingöngu um 

aðgerðir og framkvæmdir á vegum Evrópusambandsins og kæmi þannig upplýsingum 

áleiðis til almennings í aðildarríkjunum.
194

   

Af ofantöldu að dæma virðist leið almennings til áhrifa í málefnum 

viðskiptastefnunnar ansi grýtt.  Besta leiðin til áhrifa er, samkvæmt Reichert og 

Jungblut, í gegnum Evrópuþingið, en óhætt er að segja að Þingið sé á jaðrinum þegar 

kemur að ákvarðanatöku og mótun viðskiptastefnu ESB.  Þó eru blikur á lofti að völd 

Þingsins séu smám saman að aukast þar sem þeir viðskiptasamningar sem ESB gerir 

nú skarast sífellt meir á við önnur stefnumál Sambandsins, þ.e. viðskiptasamningarnir 

verða nú æ fjölbreyttari og ná yfir breiðara málefnasvið.  Fjölbreyttir 

viðskiptasamningar þarfnast samþykkis Evrópuþingsins og því er talið líklegt að þeir 

komi til með að auka völd Þingsins á stefnumótunarsviðinu.  En þangað til það gerist 

situr Þingið enn á jaðrinum í stefnumótuninni og tækifæri borgara aðildarríkjanna til 

að hafa áhrif á viðskiptastefnu Evrópusambandsins í gegnum kjörna fulltrúa sína eru 

fá og erfið viðureignar.  Þetta er sagt með aðildarríkin í huga.   

Staða Íslands, sem er ekki aðili að ESB, er mun erfiðari en aðildarríkjanna.  Ísland 

er algerlega samtvinnað innri markaði ESB í gegnum aðild sína að EES.  Þar af 
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leiðandi má segja að Ísland sé einnig hluti af viðskiptastefnu ESB þar sem mikill hluti 

viðskiptareglna sameiginlegu viðskipastefnunnar hafa verið innleiddar í EES 

samninginn.  Ef besta leiðin til að hafa áhrif á viðskiptastefnu ESB er í gegnum 

Evrópuþingið, þá má segja að Ísland sé úti í kuldanum með lítil sem engin áhrif, af 

því Íslendingar hafa enga kjörna fulltrúa á Evrópuþinginu.  Einu úrræðin eru óbein 

áhrif í gegnum sameiginlegu EES þingmannanefndina og/eða evrópska systurflokka 

íslensku stjórnmálaflokkanna.  Ef aðild Íslands að ESB yrði hins vegar að veruleika 

væru möguleikar íslenskra stjórnvalda og almennings í landinu til að hafa áhrif á sitt 

ytra umhverfi strax vænlegri.  Vissulega yrði fjöldi þingmanna á Evrópuþinginu lágur 

miðað við þingmannafjölda stærri aðildarríkja, en Íslendingar gætu engu að síður beitt 

atkvæðarétti sínum í þeirri viðleitni að berjast fyrir hagsmunum sínum.  Þá hefðu 

Íslendingar einnig fulltrúa í Framkvæmdastjórn, Ráðherraráði og Leiðtogaráði og 

gætu þannig haft áhrif á þá ákvarðanatöku sem þar fer fram.  Það er mikilvægt í ljósi 

þess að nú er íslenskum stjórnvöldum skylt að innleiða mikinn fjölda af lögum og 

reglugerðum sem snerta viðskiptalíf Íslands með beinum hætti og streyma til landsins 

í gegnum EES samninginn.  Þó svo Ísland sé, með aðild sinni að EES samningnum, 

hluti af viðskiptastefnu ESB, eiga íslensk stjórnvöld erfitt um vik með að hafa áhrif á 

slík lög og reglugerðir þar sem landið er ekki aðili að ESB og á sér þar af leiðandi 

enga fulltrúa innan sambandsins til að gæta hagsmuna sinna.   

 

3.2.   Samninganet Evrópusambandsins 

 

Líkt og áður hefur komið fram viðskiptasamninganet Evrópusambandsins samansett 

af einhliða, tvíhliða/(víxl)svæðisbundnum og marghliða viðskiptasamningum.  Þó svo 

ESB styðji fyllilega við bakið á marghliða viðskiptakerfi WTO, þá er staðreyndin sú 

að samninganet Sambandsins er að stórum hluta byggt á tvíhliða 

forgangsviðskiptasamningum.
195

  

Í gegnum árin hefur Evrópusambandið þróað með sér flókið net 

viðskiptasamninga við þriðju ríki og ríkjahópa sem fela í sér ýmis konar 

forgangsviðskipti fyrir hlutaðeigandi ríki.  Oft er talað um „stigveldi forgangsréttar 

ESB“ eða „pýramída forgangsréttar“.  Í rauninni er samt ekki lengur hægt að greina 

einhvers konar stigveldismynstur þar sem samningakerfið er orðið svo flókið og í 

stöðugri breytingu.  Auk þess eru ívilnanir yfirleitt undirlagðar undantekningum og 
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samningarnir fjalla sjaldan einungis um viðskipti, heldur fara þeir málefnalega um 

víðan völl.
196

 

Viðskiptafyrirkomulög Evrópusambandsins við þriðju ríki eru eftirfarandi:
197

 

 

 Tvíhliða fríverslunarsvæði við Afríku-, Karíba- og Kyrrahafsríkin (ACP 

ríkin). 

 Evró-Miðjarðarhafssamstarfið sem felur í sér stofnun fríverslunarsvæðis við 

Miðjarðarhaf fyrir árið 2010 samkvæmt Barcelona-yfirlýsingunni. 

 Fríverslunarsamningar við ríki á borð við Mexíkó, Chile og Suður-Afríku. 

 Fríverslunarsamningar við SA-Evrópuríkin Albaníu, Bosníu-Herzegovinu, 

Króatíu, Makedóníu og Svartfjallaland. 

 Samningar við svæðisbundna ríkjahópa á borð við MERCOSUR í Suður-

Ameríku og ASEAN í Asíu. 

 Tollabandalög við Tyrkland, Andorra og San-Marino. 

 Viðskipta- og samstarfssamningar við Rússland og önnur fyrrum Sovétríki. 

 Bestukjarameðferð fyrir ríki á borð við Bandaríkin, Japan og Ástralíu. 

 Evrópska nálægðarstefnan (e. European Neighbourhood Policy).
198

 

 Almenna forgangsréttarkerfið (e. Generalised System of Preferences).
199

 

 

Það er engum vafa undirorpið að Evrópusambandið er mikið viðskiptaveldi.  Mikil 

áhersla hefur ætíð verið lögð á viðskiptafrelsi, bæði innan sambandsins og utan þess, 

en það sem hefur gert sambandið að stærsta viðskiptaveldi í heimi eru árangursríkar 

stækkanir og sköpun sameiginlega innri markaðarins.  Allt þetta hefur gert 

Evrópusambandið að mjög aðlaðandi viðskiptaaðila fyrir þriðju ríki og þaðan er vald 

ESB sprottið.  Sambandið er í raun nokkurs konar fyrirmynd fyrir önnur ríki og 

tollabandalög.  Mörg ríki líta upp til Evrópusambandsins og aðlaga sig að gildum þess 
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og stefnum eingöngu til þess að geta gert viðskipta- og samstarfssamninga við 

sambandið.  Með því að lofa þriðju ríkjum aðgangi að mörkuðum sínum nær ESB 

pólitískum ívilnunum frá þeim í því skyni að koma á stöðugleika og jafnvel friði, en 

þetta á sérstaklega við um nágrannaríki Evrópusambandssvæðisins.
200

    

Markmiðið með þessum kafla er að ræða sum þessara viðskiptafyrirkomulaga og 

þá sérstaklega fríverslun við Mexíkó, Chile, Suður-Afríku og ríki fyrir botni 

Miðjarðarhafs, verslun við Bandaríkin og Japan, viðskipti við ríkjahópa í Suður-

Ameríku og Asíu, sem og þróunaraðstoð við ACP ríkin.  Að lokum verður fjallað um 

viðskipti við Rússland og Kína.  

 

3.2.1.   Fríverslun við Mexíkó, Chile og Suður-Afríku 

1. júlí árið 2000 gekk í gildi fríverslunarsamningur milli Evrópusambandsins og 

Mexíkó.  Þessi samningur var fyrsti fríverslunarsamningurinn sem ESB gerði við ríki 

handan Atlantshafs.  Hann er sérlega merkilegur fyrir þær sakir að hann hefur í för 

með sér mjög djúpan samruna og inniheldur m.a. ákvæði um fríverslun með 

iðnaðarvörur, landbúnaðarvörur, þjónustu, ríkisinnkaup, samkeppni, fjárfestingar, 

hugverkaréttindi, tæknilegar viðskiptahindranir og heilbrigðismál.
201

 

Nefna má nokkrar ástæður sem liggja að baki áhuga Evrópusambandsins á 

landinu.  Í fyrsta lagi má nefna endurbætur sem Mexíkó gekk í gegnum á 9. 

áratugnum en þær áttu sinn þátt í að efla mexíkóskan markað.  Einnig var mikilvægt 

fyrir ESB að evrópskir útflytjendur fengju aðgang að mexíkóskum markaði til jafns 

við aðgang NAFTA ríkjanna, en Mexíkómarkaður er annar stærsti markaður 

Rómönsku-Ameríku.  Reyndar skýrir samkeppni ESB við Bandaríkin mikinn áhuga 

Sambandsins á Norður-, Mið- og Suður-Ameríku en það er mikilvægt fyrir ESB að 

hafa jafnan aðgang að vaxandi mörkuðum álfunnar til móts við NAFTA og FTAA (e. 

Free Trade Area of the Americas).  Annað myndi veikja samninganet ESB.  Aldrei 

hafa fríverslunarviðræður ESB gengið jafnhratt fyrir sig og þegar samið var við 

Mexíkó og sýnir það vel ákafa Sambandsins að koma á fót traustum 

fríverslunarsamskiptum við landið og standa þannig jafnfætis Bandaríkjunum.
202

   

Sömu sögu má segja um fríverslunarsamninginn milli ESB og Chile.  Hann var 

einnig gerður á merkilega skömmum tíma og nær yfir sömu málefni og samningur 
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ESB við Mexíkó.  Sú samningagerð lýsir einnig vel sterkum vilja ESB til að bæta 

stöðu sína í Rómönsku-Ameríku. 

Suður-Afríka er stærsta viðskiptaríki ESB sunnan Sahara.  Samskipti Sambandsins 

við Suður-Afríku eru sérstök fyrir þær sakir að ríkið er aðili að ACP ríkjahópnum en 

hefur þó einnig skrifað undir tvíhliða samning við ESB sem byggir á viðskiptum og 

þróunaraðstoð.  Samningurinn var undirritaður árið 1999 en er þó ekki enn fyllilega 

genginn í gildi.  Markmiðið er að koma öllum ákvæðum samningsins í framkvæmd 

fyrir árið 2012 en á þeim tíma á 95% af útflutningi Suður-Afríku til ESB og 86% af 

útflutningi ESB til Suður-Afríku að njóta fríverslunarforréttinda.
203

       

 

3.2.2.   Verslun við Bandaríkin og Japan 

Verslunarsamband Evrópusambandsins og Bandaríkjanna er einn af hornsteinum 

heimsbúskapsins.  ESB og Bandaríkin búa yfir tveimur stærstu mörkuðum heimsins 

og eru jafnframt aðalviðskiptaaðilar hvors annars.  Árið 2006 jafngilti samanlagður 

efnahagur ESB og Bandaríkjanna tæplega 60% af vergri landsframleiðslu heimsins, 

33% af vöruviðskiptum heimsins og 42% af þjónustuviðskiptum heimsins.  

Viðskiptastraumur yfir Atlantshafið nemur um 1,7 billjón evrum á hverjum degi.  

Efnahagskerfi beggja aðila eru einkar háð hvort öðru.  Tæplega fjórðungur allra 

viðskipta milli ESB og Bandaríkjanna samanstendur af framkvæmdum innan 

fyrirtækja sem byggja á fjárfestingum þeirra beggja vegna Atlantshafsins.  Samband 

ESB og Bandaríkjanna hefur einnig áhrif á ástand heimsbúskaparins í heild sinni þar 

sem annað hvort ESB eða Bandaríkin eru jafnframt stærsti viðskipta- eða 

fjárfestingaraðili nærri allra annarra ríkja í heiminum.  Samanlagðar erlendar 

fjárfestingar í ríkjum beggja aðila nema um 1,89 trilljón evra.
204

      

Frá því snemma á 10. áratugnum hafa Evrópusambandið og Bandaríkin tekið lítil 

skref í átt að því að stofnanavæða efnahags- og viðskiptasambönd sín á milli.  

Viðskiptasamböndum milli stórveldanna er að stóru leyti stýrt af samningum GATT 

og WTO.  Vilji er meðal beggja aðila til að víkka út sambandið og þá hafa ýmsar 

hugmyndir um skipulag og tvíhliða samstarf komið upp í samningaviðræðum þeirra.  

Má þar m.a. nefna Atlantshafssamstarfið (e. Transatlantic Partnership, TAP), 

Umræðuna um Atlantshafsviðskipti (e. Transatlantic Business Dialogue, TABD), 
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Nýju Atlantshafsdagskrána (e. New Transatlantic Agenda) og nú síðast í apríl árið 

2007 var skrifað undir Skipulag til að auka efnahagslegan samruna milli 

Bandaríkjanna og Evrópusambandsins.  Með þessu skipulagi var Efnahagsráð 

Atlantshafs (e. Transatlantic Economic Council, TEC) stofnað en ráðið á að hafa 

umsjón með nánari samruna stórveldanna tveggja.
205

 

Þrátt fyrir allar þessar samstarfstilraunir vill Edward A. Fogarty meina að það hafi 

aldrei komið í ljós nein víxlsvæðahyggja milli ESB og Bandaríkjanna og reyndar ekki 

heldur milli ESB og allrar Norður-Ameríku.
206

  Þrátt fyrir mikil samskipti og viðskipti 

hafa ESB og Bandaríkin aldrei náð að bindast almennilegum efnahagslegum böndum, 

þ.e. með formlegum viðskipta- og/eða fríverslunarsamningum.  Það sama á við um 

ESB og NAFTA, fríverslunarsamtök Bandaríkjanna, Kanada og Mexíkó, en í því 

tilfelli hefur ESB ætíð valið að fara tvíhliða leiðina í stað þess að semja beint við 

samtökin.   Fogarty telur að í samskiptum ESB og Bandaríkjanna sé allt til staðar sem 

sé sambærilegt öðrum víxlsvæðisbundnum viðskiptasamböndum, s.s. starfsemi 

hagsmunasamtaka, skrifræðisdeilur og valdajafnvægi.
207

  Allt hefur þó komið fyrir 

ekki.  Það hafa þó verið uppi hugmyndir um fríverslunarsamtök milli ESB og 

Bandaríkjanna, TAFTA (e. Transatlantic Free Trade Association).  Slík samtök 

myndu ekki aðeins auðvelda viðskipti milli ESB og Bandaríkjanna, heldur ættu ESB 

og Bandaríkin líka auðveldara með að verjast útrás Asíuríkja í viðskiptaheiminum.  

Asíuríkin hafa í gegnum tíðina ekki alltaf spilað samkvæmt viðskiptareglunum með 

tilheyrandi sjóræningjaframleiðslu, brotum á höfundarétti, sölu á vörum undir 

kostnaði, glæpsamlega lágum launum verkafólks o.s.frv.  Með því að taka höndum 

saman undir formerkjum TAFTA er talið að ESB og Bandaríkin eigi auðveldara að 

verjast ágangi Asíuríkja á alþjóðlegum mörkuðum.  Andstæðingar TAFTA í Evrópu 

vilja þó meina að fríverslunarsamningur við Bandaríkin myndi ekki auka fríverslun 

heldur minnka hana.  Vissulega myndu ESB og Bandaríkin eiga betri möguleika á að 

vernda markaði sína gagnvart „ósanngjarnri samkeppni“ Asíuríkja en slíkt myndi hins 

vegar hafa í för með sér aukna áherslu á verndartollastefnu.
208

  Fogarty er á þeirri 

skoðun að það sé í raun ekki þörf á fríverslunarsamningi milli ESB og Bandaríkjanna, 

þannig að það gerir í raun ekki til þótt víxlsvæðahyggja sé ekki til staðar.  Vissulega 

eigi hún að hafa í för með sér aukna velmegun og vera öllum málsaðilum til hagsbóta 
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en hagsmunum ESB og Bandaríkjanna sé nú þegar vel þjónað þrátt fyrir skort á 

víxlsvæðahyggju.  Verslunarsamband ESB við Bandaríkin er sterkt, því er vel við 

haldið og svo virðist sem tollar séu ekkert tiltökumál lengur.  Auk þess veita 

stórveldin tvö hvort öðru bestukjör.  Til hvers þá að laga það sem er ekki bilað?  Það 

eru því í raun fremur hagnýtar skýringar á fjarveru víxlsvæðahyggjunnar í viðskiptum 

ESB og Bandaríkjanna eða NAFTA:  Það er einfaldlega ekki þörf á 

fríverslunarsamningi eða öðru skipulagi til að kerfisbinda samruna stórveldanna.
209

   

 

Japan er fimmti stærsti útflutningsmarkaður ESB á eftir Bandaríkjunum, Sviss, 

Rússlandi og Kína en einnig er landið fjórði stærsti innflutningsaðili sambandsins á 

eftir Bandaríkjunum, Kína og Rússlandi.
210

  Viðskipti milli ESB og Japans eru því 

umtalsverð.  Viðskiptasamband ESB við Japan hefur þó reynst nokkuð erfitt 

sérstaklega vegna þess viðskiptahalla sem er til staðar en Japan hefur í gegnum tíðina 

flutt helmingi meira út til ESB en það hefur flutt inn af vörum frá sambandinu.  Þetta 

hefur reynst ESB erfitt fyrir þær sakir að japanskur útflutningur einskorðast við fá 

vörusvið, þ.e. bíla, rafeindavörur, tölvur og fjarskiptabúnað, en það er einmitt á 

þessum vörusviðum sem evrópsk fyrirtæki hafa barist við að viðhalda eða skapa sér 

raunhæfa markaðshlutdeild.  Þó svo japanskir tollar séu að meðaltali lægri en þeir 

evrópsku, hefur ESB ítrekað farið fram á afnám tolla og hvatt japönsk yfirvöld til að 

opna á frekari innflutning erlends varnings.
211

  Japanir hafa að vissu leyti orðið við 

óskum ESB þar sem viðskiptahallinn hefur minnkað á undanförnum árum.  Það 

breytir því hins vegar ekki að enn reynist það tiltölulega erfitt að stunda kaupsýslu eða 

fjárfestingar í Japan vegna sérstakrar uppbyggingar japansks samfélags og 

efnahags.
212

  Japanir hafa þó sýnt vilja til að koma til móts við ESB, t.d. með afnámi 

hinna ýmsu reglugerða til að auðvelda aðgengi erlendra aðila að japönskum markaði.  

Til marks um samstarfsvilja Japana þá hafa verið gerðir þrír samstarfssamningar milli 

þeirra og ESB; Umræðan um umbætur á reglugerðum (e. Regulatory Reform 

Dialogue) frá árinu 1994, samningurinn um gagnkvæma viðurkenningu milli ESB og 

Japans (e. EU-Japan Mutual Recognition Agreement) sem gekk í gildi árið 2002, og 

loks samningurinn um samstarf  gegn samkeppnishamlandi starfsemi (e. Agreement 
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on Co-operation on Anti-Competitive Activities) frá árinu 2003.
213

  Þessum 

samstarfssamningum er ætlað að auðvelda aðgengi erlendra fyrirtækja og annarra 

viðskiptaaðila að japönskum markaði og greiða þannig fyrir viðskiptum og 

fjárfestingum í Japan.  Þó svo þessir samningar hafi verið gerðir, vill 

Framkvæmdastjórn ESB meina að litlar breytingar hafi átt sér stað á síðustu tíu árum 

sem auðvelda aðgengi að Japansmarkaði.  Til þess að auðvelda evrópskum 

fyrirtækjum að stunda viðskipti og fjárfestingar í Japan verði Japanir að afnema 

viðskiptahöft og auka frjálsræði í viðskiptalífinu.
214

  Eiginlegir viðskiptasamningar 

hafa því enn ekki verið gerðir milli Evrópusambandsins og Japans.  

 

3.2.3.   MERCOSUR og ASEAN 

Evrópusambandið gerir gjarnan viðskipta- og samstarfssamninga við heilu 

viðskiptablokkirnar, en þá sest sambandið ekki að samningaborðinu með einstaka 

ríkjum heldur ræðir það við mörg svæðisbundin ríki sem eina heild.
215

  Dæmi um 

slíka samninga eru fríverslunarsamningarnir við MERCOSUR og ASEAN ríkin sem 

nú eru í undirbúningi. 

MERCOSUR (Mercado Común del Sur) samanstendur af fjórum ríkjum, 

Argentínu, Brasilíu, Paragvæ og Úrúgvæ.  ESB og MERCOSUR hófu samstarf árið 

1992 með undirritun svokallaðs stofnanasamnings og dýpkuðu síðan samstarf sitt árið 

1995 með því að gera með sér víxlsvæðisbundinn samstarfssamning (e. Interregional 

Framework Co-operation Agreement), en sá samningur gekk í gildi árið 1999.  

Markmiðið með honum var að undirbúa jarðveginn fyrir frekara pólitísku og 

efnahagslegu samstarfi og samruna, bæði innan og milli viðskiptablokkanna tveggja, 

sem að lokum átti að leiða til stofnunar fríverslunarsamnings.  Fríverslunarviðræður 

milli ESB og MERCOSUR hófust árið 2000.  Það merkilega við þessar viðræður er 

að hér er um að ræða fyrsta gagnkvæma, víxlsvæðisbundna Norður-Suður sambandið 

milli tveggja tollabandalaga sem byggist á svokölluðum WTO plús samningi, en 

slíkur samningur nær yfir málefnasvið á borð við þjónustuviðskipti, fjárfestingar, 

hugverkaréttindi, samkeppnismál o.fl.  Það er sem sagt stefnt að því að samningurinn 

verði svokallaður annarrar kynslóðar samningur, þ.e. hann kemur ekki aðeins til með 
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að ná yfir vöruviðskipti, heldur mun hann fjalla um mun breiðara málefnasvið.
216

  

Viðræðunum er hins vegar ekki lokið, þrátt fyrir að hafa staðið í átta ár, svo að 

fríverslun hefur ekki enn verið komið á milli tollabandalaganna tveggja. 

 

ASEAN (e. Association of South-East Asian Nations) samanstendur af tíu ríkjum, 

Brúnei, Búrma/Myanmar, Filippseyjum, Indónesíu, Kambódíu, Laos, Malasíu, 

Singapúr, Tælandi og Víetnam.
217

   

ASEAN svæðið er fimmta stærsta útflutningssvæði Evrópusambandsins og einnig 

er það fimmti stærsti viðskiptaaðili sambandsins.  ESB er hins vegar næststærsti 

viðskiptaaðili flestra ASEAN ríkja, á eftir Bandaríkjunum.  Útflutningur ASEAN til 

ESB jafngildir um 13% af heildarútflutningi, á meðan útflutningur ESB til ASEAN 

ríkja jafngildir 4% af heildarútflutningi sambandsins.  

Evrópusambandið telur ASEAN vera tilvalið fyrir samstarf á sviði fríverslunar þar 

sem miklar hömlur eru á mörgum útflutningsvörum ESB, en einnig er talið að mikla 

viðskiptamöguleika sé að finna á mörkuðum ASEAN ríkjanna.
218

 

ESB-ASEAN viðskiptaumleituninni (e. Trans-regional EU-ASEAN Trade Initiative, 

TREATI) var komið á fót árið 2003, en það er samstarfsfyrirkomulag sem er ætlað að 

auka viðskiptasamband ESB og ASEAN.  Aðalmálefnasvið TREATI 

fyrirkomulagsins er nátengt helstu hvötum ASEAN ríkjanna fyrir auknum 

efnahagslegum samruna, en það nær yfir viðskipti, fjárfestingar, staðla fyrir 

iðnaðarvörur, heilbrigðisstaðla, starfsreglur varðandi tolla, hugverkaréttindi, 

ferðaþjónustu, umhverfismál og timburvörur.
219

   

Í október árið 2006 lýsti  Evrópusambandið því yfir að ASEAN væri mögulegur 

samstarfsaðili á sviði fríverslunar og í apríl 2007 var framkvæmdastjórninni heimilt 

að semja um fríverslun við ASEAN.
220

  Það er ljóst að þeim fríverslunarsamningi er 

ætlað að ná yfir breitt málefnasvið og skal hann jafnvel vera í líkingu við þann 

samning sem nú er í undirbúningi milli ESB og MERCOSUR.
221

  Fyrsta samningslota 

var haldin í Brúnei í maí árið 2007 og enn er ekki ljóst hvenær samningaviðræðunum 

lýkur.
222
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3.2.4.   Samskipti við ríki fyrir botni Miðjarðarhafs 

Líkt og áður hefur verið sagt telja fræðimenn að gerð viðskiptasamninga 

Evrópusambandsins við þriðju ríki stjórnist oft fremur af pólitískum ástæðum en 

efnahagslegum hagsmunum.  Samrunasamningar eru oftar en ekki notaðir til að 

tryggja svæðisbundinn stöðugleika á landamærum Sambandsins og þannig verður 

viðskiptastefnan hluti af utanríkisstefnu ESB.   

Árið 1995 hófst samstarf milli ESB og tíu ríkja fyrir botni Miðjarðarhafs (Alsír, 

Egyptalands, Ísrael, Jórdaníu, Líbanon, Marokkó, Palestínu, Sýrlands, Túnis og 

Tyrklands)
223

 sem kallað var Barcelona ferlið eða Evró-Miðjarðarhafssamstarfið.
224

   

Barcelona ferlið er gott dæmi um viðskipta- og samstarfssamning á vegum ESB 

sem gerður er aðallega af pólitískum ástæðum fremur en fengnum efnahagslegum 

hagsmunum.  Þrjár ástæður eru fyrir því að ferlinu var komið af stað.  Í fyrsta lagi má 

nefna öryggisástæður en ESB telur mikilvægt að koma á friði og stöðugleika á 

svæðinu.  Í öðru lagi má nefna fólksflótta en flutningur fólks inn á 

Evrópusambandssvæðið leiðir af sér bæði öryggis- og félagsvandamál sem ESB vill 

reyna að leysa með efnahagslegum samruna á Miðjarðarhafssvæðinu.  Í þriðja lagi má 

nefna þrýsting frá Suður-Evrópuríkjum en þau sáu hag sinn í því að koma á fót 

viðskipta- og samstarfssamningi við nágranna sína fyrir botni Miðjarðarhafs.
225

    

Barcelona ferlið samanstendur af tvíhliða og svæðisbundnum samskiptum.  Á 

tvíhliða stiginu hefur ESB gert samstarfssamninga við níu Miðjarðarhafsríki en 

viðræður við Sýrland eru á lokastigi.  Markmiðið með þeim samningum er misjafnt 

eftir ríkjum en meginþættir þess eru m.a. virðing fyrir mannréttindum og lýðræði, 

fríverslun (öll ríkin hafa nú þegar tollfrjálsan aðgang að mörkuðum ESB en ekki inn á 

markaði hvers annars), skilyrði varðandi hugverkaréttindi, ríkisaðstoð, einokun og 

samkeppnismál,  fjárhagsaðstoð frá ESB (fyrir öll ríki nema Ísrael), samvinna á 

sviðum efnahags- og menningarmála og sameiginlegrar utanríkis- og 

öryggismálastefnu ESB.  Á svæðisbundna stiginu er ætlunin að efla öll þrjú svið 
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Barcelona yfirlýsingarinnar, þ.e. pólitíska og öryggismálasviðið, efnahags- og 

fjármálasviðið og félagsmála-, menningar- og mannréttindasviðið.
226

 

Þrátt fyrir metnaðarfullar aðgerðir virðist ESB ekki hafa uppskorið eins og til var 

sáð.  Viðskipti milli Miðjarðarhafsríkjanna eru lítil og magn erlendra fjárfestinga er 

ekki eins mikið og til var ætlast.  Þetta ástand má rekja til þess að samskipti ESB við 

ríkin hafa þróast á tvíhliða stiginu, þ.e.a.s. ESB á móti hverju Miðjarðarhafsríki, og 

þess vegna hefur samruni ekki náð að myndast milli sjálfra Miðjarðarhafsríkjanna.  

Guerrieri og Caratelli vilja meina að efnahags- og viðskiptalegur árangur af 

samstarfinu við Miðjarðarhafsríkin hafi hingað til verið ófullnægjandi og að vandamál 

varðandi fólksflótta og óöryggi séu enn til staðar sem vekja ugg meðal annarra þriðju 

ríkja.  Það sé því í raun hægt að færa rök fyrir því að ESB hafi enn ekki tekist að nýta 

svæðisbundna viðskipta- og samstarfssamninga sem skilvirkt verkfæri til að efla 

utanríkisstefnumarkmið sín fyrir botni Miðjarðarhafs.  Það er hins vegar erfitt að ætla 

sér að mæla árangur af svæðisbundnum samningum því þar eru ekki um neinar fyrir 

fram ákveðnar niðurstöður að ræða og í tilfelli Miðjarðarhafsríkjanna hafa pólitísk 

spenna og óstöðugleiki mikil áhrif á svæðisbundna samrunasamninga.  Þetta þýðir að 

án pólitísks stöðugleika er lítil von um efnahagslegan vöxt og án efnahagslegs vaxtar 

er erfitt að ráða bug á vandamálum sem snerta óöryggi og fólksflótta.
227

  

 

3.2.5.   ACP ríkin 

Ríkjahópur 79 Afríku-, Karíba- og Kyrrahafsríkja er tengdur saman með Cotonou 

samstarfssamningnum frá árinu 2000.  ACP ríkjahópurinn (e. African, Caribbean and 

Pacific Countries) er í raun sköpunarverk ESB frá árinu 1975 þegar Lomé 

samningurinn, undanfari Cotonou, var undirritaður.
228

  Tilgangurinn með 

Lomé/Cotonou samningnum er að koma á fót samstarfi byggðu á viðskiptum og 

fjármálaaðstoð milli ESB og ACP ríkjanna og er hér því um að ræða þróunaraðstoð 

sem sambandið veitir ríkjunum.  Áætlað er að þróunaraðstoðin  muni standa yfir til 

ársins 2020 en þá vonast ESB til að öll ríkin geti staðið á eigin fótum.  Öll ACP ríkin 

eru fyrrverandi nýlendur aðildarríkja ESB.
229

 

Eðli og umfang Lomé/Cotonou samningsins hefur breyst í gegnum tíðina.  Fyrstu 

árin var um að ræða einfalda þróunaraðstoð en síðan þróaðist hann út í blöndu af 
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þróunaraðstoð og forgangsrétti að mörkuðum ESB.  Í dag er hins vegar lögð áhersla á 

viðskiptafrelsi með tilheyrandi fríverslun og afnámi hafta í anda WTO, ýmis pólitísk 

skilyrði, s.s. virðingu fyrir lýðræði og mannréttindum og svæðisbundna aðgreiningu 

því ekki eru hagsmunir allra ACP ríkjanna þeir sömu.
230

 

Samskipti ESB og ACP ríkjanna eru einkar vandasöm, sérstaklega vegna þess 

hversu efnahagslega misleit og ólík að uppbyggingu ríkin eru.  ESB kvartar víst undan 

því að ACP krefjist of mikils og ACP ríkin kvarta undan því að ESB bjóði of litla 

hjálp.  Viðskipti milli ESB og ACP eru mjög mikilvæg fyrir öll ACP ríkin en eru það í 

raun ekki fyrir aðildarríki ESB.  Þrátt fyrir að ACP ríkin njóti ýmissa forréttinda á 

mörkuðum ESB og hljóti fjárhagsaðstoð frá sambandinu hefur þróunaraðstoðin ekki 

staðið undir væntingum og því er ólíklegt að henni ljúki árið 2020.
231

   

 

3.2.6.   Rússland 

Rússland er eitt af helstu viðskiptaríkjum Evrópusambandsins.  ESB er einnig eitt af 

mikilvægustu viðskiptaaðilum Rússlands en 51,5% allra viðskipta Rússa árið 2007 

voru við Evrópusambandsríki.  ESB er einnig mikilvægasti fjárfestingaraðili 

Rússlands en allt að 75% af fjárfestingu erlendra aðila kemur frá aðildarríkjum 

ESB.
232

 

Hinn lagalegi grundvöllur fyrir samskiptum ESB og Rússlands er byggður á 

samstarfssamningi sem undirritaður var árið 1994 en komst ekki í framkvæmd fyrr en 

árið 1997.  Samningurinn náði einungis yfir tíu ára tímabil og nú standa því yfir 

viðræður um annan samning.  Umfjöllunarefni samningsins er margþætt og fjölbreytt 

og snýst m.a. um viðskipti og annað efnahagslegt samstarf en þá hafa báðir aðilar lýst 

yfir áhuga að semja um fríverslun; pólitísk skilyrði á borð við virðingu fyrir lýðræði 

og mannréttindum; samstarf á sviði tækni og vísinda, orku- og umhverfismála og 

geimrannsókna; og dóms- og innanríkismál þar sem ætlunin er að báðir aðilar berjist 

saman gegn fíkniefnasölu, peningaþvætti og annarri skipulagðri glæpastarfsemi.
233

  Þá 

stendur til að auka enn frekar efnahagslegt samstarf ESB og Rússlands í kjölfar 
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undirritunar nýja samningsins, en það getur þó ekki átt sér stað fyrr en Rússland gerist 

fullgildur aðili að WTO.
234

 

 

3.2.7.   Kína 

Samskipti Evrópusambandsins við Kína hófust á miðjum 8. áratugnum þegar báðir 

aðilar undirrituðu samstarfssamning á sviði viðskipta.  Samskiptin voru svo mikil og 

kröftug að árið 1985 var ákveðið að ESB og Kína myndu skrifa undir nýjan samning 

um ítarlegra samstarf þeirra á milli.  Þremur árum síðar opnaði Framkvæmdastjórnin 

sendiráð í Peking.  Í júní árið 1989 komu hins vegar brestir í sambandið þegar 

kínversk stjórnvöld stöðvuðu á miskunnarlausan hátt kröfugöngu stúdenta fyrir 

lýðræði.  ESB fordæmdi aðgerðir kínverskra stjórnvalda, hætti við allar 

tvíhliðaviðræður og ógilti viðskiptasamninga þeirra á milli.  Rúmu ári síðar hóf ESB 

að færa samskipti við Kínverja aftur í fyrra horf, enda var Kínamarkaður fjórði stærsti 

útflutningsmarkaður ESB og Kínverjar því mikilvægir viðskiptavinir.  Árið 1995 og 

1998 bjó sambandið til tvær áætlanir til að styrkja og dýpka samskiptin við Kína.
235

  

Árið 1996 var einnig stofnað til leiðtogafundar Asíu og Evrópu (e. ASEM) en á þeim 

fundum hittast ráðamenn ESB, Kína, Japan, Suður-Kóreu og ASEAN ríkjanna og 

ræða óformlega um pólitísk, efnahagsleg, félagsleg og menningarleg málefni.  

Leiðtogarnir hittast á tveggja ára fresti og var sjöundi fundurinn haldinn í október 

2008.
236

   

Þrátt fyrir skipulagðar aðgerðir af hálfu ESB til að auka viðskipti við Kína gekk 

erfiðlega að fá Kínverja til að afnema tolla og önnur viðskiptahöft og deilur tóku því 

að gera vart við sig.  Til þess bæta ástandið ákvað ESB ákvað að styrkja aðild Kína að 

WTO, en það var m.a. gert undir því yfirskyni að ESB væri að efla stöðugleika og 

velmegun í Kína.
237

  Jafnframt hélt sambandið því fram að umfang WTO væri í raun 

ekki nægilega alþjóðlegt nema Kína væri aðili að stofnuninni.
238

 

Upp frá þessu hafa viðskipti og samstarf milli ESB og Kína aukist jafnt og þétt.  

Slík samskipti reyna hins vegar mikið á viðskiptastefnu ESB.  Kína er nú annað 

mikilvægasta viðskiptaríki ESB á eftir Bandaríkjunum og ESB er stærsta 
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viðskiptasvæði Kína.
239

  Auk þess er Kína með forgangsréttindi á mörkuðum ESB 

samkvæmt hinu almenna forgangsréttarkerfi sambandsins.
240

  Viðskipti milli ESB og 

Kína eru því ansi viðamikil.  Þar sem ESB vinnur ötullega að því að breiða út 

boðskapinn um gildi sín til þriðju ríkja, hefur það einnig reynst sambandinu 

vandasamt verkefni að þrýsta á Kínverja til að stunda heiðarleg viðskipti, virða 

hugverkaréttindi og sinna skyldum sínum gagnvart WTO.
241

   

Helsta hindrunin sem stendur í vegi fyrir viðskiptum ESB og Kína í dag er hins 

vegar ströng löggjöf ESB gegn sölu á vörum undir kostnaði.  Kínverjar eru einkar 

mótfallnir löggjöfinni og hafa kvartað undan því að ESB hafi ranglega sakað sig um 

selja vörur sínar undir kostnaðarverði, en slíkt er stranglega bannað, bæði samkvæmt 

reglum ESB og WTO.  Auk þess eru Kínverjar sérlega ásáttir við að ESB hafi enn 

ekki viðurkennt Kína sem markaðshagkerfi í skilningi WTO, þrátt fyrir að hafa verið 

meðlimir að stofnuninni síðan árið 2001.  Slíkt þykir þeim ósanngjarnt, einkum í ljósi 

þess að Rússland, sem enn hefur ekki fengið inngöngu í WTO, er viðurkennt sem 

markaðshagkerfi af ESB.  Í ofanálag hefur Evrópusambandið miklar áhyggjur af 

vaxandi viðskiptahalla sem einkennir viðskipti svæðanna, en hann var um 170 

billjónir evra í lok árs 2007, og einnig þykir kínverski gjaldmiðillinn vera 

áhyggjuefni, en hann þykir vanmetinn og bæði ESB og Bandaríkin myndu vilja sjá 

hann hækkaðan svo hann endurspegli betur hið valdamikla kínverska hagkerfi.
242

    

Það er því óhætt að segja að, þrátt fyrir gífurlega viðskiptahagmuni og viðamikil 

samskipti sín á milli, þá eru samskipti ESB og Kína ansi brothætt, enda eru aðildarríki 

ESB og Kína ólík að uppbyggingu og viðhorf og gildi til viðskipta misjöfn.  Bæði 

ESB og Kína eru þó sammála um mikilvægi samskipta sinna, og báðir aðilar tala um 

samband sitt sem strategískt, þ.e.a.s. samstarfssvið svæðanna tveggja mæta 

strategískum þörfum Kína.  Það er í þágu Evrópu að stuðla að velgengni Kínverja því 

stöðugleiki í Kína og velmegun landsins eru talin ómissandi þáttur fyrir jafnvægi í 

heiminum.
243
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3.3.   Samantekt 

Hér að framan var fjallað um viðskiptastefnu Evrópusambandsins og farið yfir 

uppbyggingu samningsnets þess þegar kemur að viðskipta- og 

fríverslunarsamningum. 

Segja má að hnattvæðing og það „landamæraleysi“ sem henni fylgir hafi eflt 

Evrópusambandið, aukið styrk þess og auðveldað sókn þess á markaði, ekki aðeins á 

heimavelli heldur einnig á alþjóðavettvangi, og nú er svo komið að Evrópusambandið 

er stærsta viðskiptablokk heims.  Það er einmitt eðli hnattvæðingarinnar að auka 

margþætt gagnhæði þar sem ríki verða sífellt samtvinnaðri vegna djúprar samvinnu.  

Eiginleikar margþætts gagnhæðis lýsa einmitt samskiptum ESB við önnur ríki á 

nokkuð nákvæman hátt, þ.e.a.s. leiðir til samskipta sambandsins við samstarfsríki sín 

eru margar og ólíkar sem hentar ríkjunum, því sjálf eru þau mörg og ólík; takast þarf á 

við mörg ólík málefni sem tengjast ekki aðeins viðskiptum heldur einnig lýðræði, 

mannréttindum, umhverfinu og félagsmálum, svo fátt eitt sé nefnt; og að lokum er 

valdbeiting milli ESB, aðildarríkja þess og samstarfsríkja nánast algjörlega óhugsandi 

þar sem þau eru tengd saman á flókinn og margþættan hátt, þ.e. á marghliða, 

tvíhliða/(víxl-)svæðisbundnu eða einhliða stigi. 

Innan Evrópusambandsins er einungis ein viðskiptastefna.  Þegar ríki gerast aðilar 

að ESB er þeim gert að segja upp sínum samninganetum og taka upp sameiginlega 

viðskiptastefnu sambandsins.  Þar með verða þau að treysta á að Framkvæmdastjórnin 

taki tillit til viðskiptahagsmuna þeirra, en hún kemur fram fyrir hönd allra 

aðildarríkjanna í samningaviðræðum á meðan mótun viðskiptastefnunnar er í höndum 

Ráðherraráðsins.  Vald aðildarríkjanna til samningagerðar er því nokkuð takmarkað.  

Ljóst er að einungis stofnanir ESB hafa völd til að gera samninga á sviði sameiginlegu 

viðskiptastefnunnar, en hins vegar skiptast völdin milli sambandsins og 

aðildarríkjanna á vettvangi þjónustuviðskipta, fjárfestinga og hugverkaréttinda.  Völd 

almennings í aðildarríkjunum til að hafa áhrif á viðskiptastefnu ESB eru einnig 

nokkuð takmörkuð.  Með umboðskenninguna að leiðarljósi vilja Reichert og Jungblut 

meina að besta leiðin til áhrifa fyrir almenning, fyrirtæki eða hagsmunahópa sé í 

gegnum Evrópuþingið sökum þess að það er almenningur í aðildarríkjunum sem kýs 

þingmenn Þingsins.  Völd Þingsins yfir viðskiptastefnunni eru þó takmörkuð.  

Vissulega hefur það neitunarvald yfir lagasetningatillögum frá Framkvæmdastjórninni 

en Þingið er þó á jaðrinum þegar kemur að ákvarðanatöku og mótun viðskiptastefnu 
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Evrópusambandsins.  Það stendur þó til að auka völd Þingsins og er ákvæði um slíkt 

að finna í Stjórnarskrársáttmálanum.  En þangað til hann verður samþykktur hefur 

Þingið mjög takmörkuð völd yfir viðskiptastefnunni og borgarar aðildarríkjanna hafa 

sömuleiðis takmörkuð tækifæri til að hafa áhrif á viðskiptastefnuna í gegnum kjörna 

fulltrúa sína á Þinginu. 

Net viðskipta- og fríverslunarsamninga Evrópusambandsins er þéttriðið og 

viðamikið.  Það ber þess vitni að ESB er mikið viðskiptaveldi.  Innan vébanda ESB 

má finna marghliða og tvíhliða fríverslunarsamninga, samstarfssamninga, samninga 

við svæðisbundna ríkjahópa, samninga um tollabandalög, bestukjarameðferð og 

þróunaraðstoð, svo fátt eitt sé nefnt.  Á þessum samningum má sjá að viðskiptastefna 

ESB er tengd öðrum stefnum sambandsins, þá sérstaklega sameiginlegu 

landbúnaðarstefnunni, innri markaðnum og sameiginlegu utanríkis- og 

öryggismálastefnunni.  Fræðimenn eru sammála um það að gerð viðskiptasamninga 

ESB við þriðju ríki stjórnist í síauknum mæli af pólitískum ástæðum fremur en 

efnahagslegum hagsmunum.  Viðskiptavald ESB er kröftugra en svo að það nái 

einungis til tilkomumikillar getu sambandsins til að gæta eigin hagsmuna í 

alþjóðlegum viðskiptaviðræðum, því það nær einnig til getu sambandsins til að breiða 

út regluverk sitt og löggjafir á heimsmælikvarða.  ESB hefur því vald til að nota 

viðskipti til að koma gildum sínum og stefnum á framfæri meðal annarra ríkja 

heims.
244

  Slíkt má sjá á svæðisbundnum viðskiptasamningum sem ESB hefur gert við 

þriðju ríki þar sem finna má ákvæði um skilyrði sem ríkin verða að uppfylla, t.d. 

varðandi lýðræði og mannréttindi, svo að samningurinn við ESB verði að veruleika.
245

  

Ráðamenn ríkjanna gera þá sitt besta til að mæta skilyrðum ESB, því sem stærsti 

útflytjandi og næststærsti innflytjandi heims telst Evrópusambandið vera einkar 

aðlaðandi kostur fyrir þriðju ríki þegar kemur að gera viðskiptasamninga.  Vald 

sambandsins í hinum alþjóðlega viðskiptaheimi er því ótvírætt.  Rúmlega 40 ára 

reynsla Evrópusambandsins af samningagerð á alþjóðavettvangi fyrir hönd allra 

aðildarríkja sinna og hagsmuna þeirra hefur gert ESB að mikilvægum leikmanni og 

valdamiklum samningaaðila í marghliða viðskiptakerfi heimsins.   
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4.   Mögulegir kostir og gallar við upptöku samninganets ESB   

Möguleg aðild Íslands að Evrópusambandinu hefur verið mikið til umræðu síðustu 

vikur í kjölfar bankahruns og kreppu.  Íslendingar hafa þó reyndar velt aðildinni mun 

lengur fyrir sér, jafnvel alveg síðan 1961 þegar íslensk stjórnvöld íhuguðu í fyrsta sinn 

hvort sækja ætti um aðild að Efnahagsbandalagi Evrópu,
246

 en umræðan hefur engu að 

síður náð hámarki síðustu vikur og mánuði.  Möguleg aðild hefur þá einnig verið 

mikið deiluefni.  Ekki eru allir á eitt sáttir um ágæti Evrópusambandsins en meðal 

helstu deilumála má nefna mögulega upptöku evrunnar á Íslandi í kjölfar aðildar og 

þátttöku Íslendinga í sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni, en mörgum óar við 

tilhugsuninni að erlendir aðilar hafi rétt til að veiða innan lögsögu Íslands og fjárfesta 

í íslenskum sjávarútvegi.  Fáir virðast þó velta stöðu íslenska 

viðskiptasamninganetsins fyrir sér og það má jafnvel gera ráð fyrir því að ekki séu 

allir sem geri sér grein fyrir því að með aðild að ESB þyrftu Íslendingar að segja upp 

samninganeti sínu, og þar með einnig aðild sinni að EFTA, og taka upp sameiginlegt 

net viðskipta- og fríverslunarsamninga á vegum ESB. 

Í þessum kafla koma fram niðurstöður úr viðtölum um kosti og galla upptöku 

samninganets ESB sem höfundur ritgerðar tók við einstaklinga úr 

utanríkisþjónustunni og atvinnulífinu.  Mest áhersla var lögð á hugsanlegt framsal 

fullveldis og frelsis í kjölfar upptöku samninganetsins sem og hugsanleg áhrif 

samninganets ESB á atvinnulífið og iðnaðinn í landinu.  Í síðari hluta kaflans verður 

svo fjallað um áherslumun á viðskiptum með fisk milli ESB og EFTA.     

 

4.1.   Frelsið og fullveldið 

Lengi vel hefur möguleg aðild Íslands að Evrópusambandinu verið bitbein manna.  

Orðræðan virðist að miklu leyti einkennast af ótta fólks við afsal fullveldis landsins.  

Sá ótti getur þó tæplega talist nýr af nálinni því hann hefur einkennt íslenskt þjóðfélag 

í allri umræðu um samstarf á vettvangi Evrópusambandsins, sem og annarra 

alþjóðastofnana.  Í ljósi efnahags- og gjaldeyriskreppunnar sem leikur landsmenn 
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grátt virðist þó afstaða landsmanna til aðildar að ESB hafa breyst og eru nú fjölmargir 

á þeirri skoðun að Ísland skuli gerast aðili að Sambandinu.  Stór hluti ráðamanna 

þjóðarinnar virðist þó vera tvístígandi.  Andstöðu margra stjórnmálamanna gagnvart 

Evrópusamrunanum má rekja rúm sextíu ár aftur í tímann þegar Íslendingar 

endurheimtu sjálfstæði sitt úr höndum Dana.  Ólafur Thors og aðrir 

sjálfstæðisbaráttumenn voru þess fullvissir að sjálfstæði hér á Íslandi væri séríslenskt 

fyrirbæri sem ætti lítið sem ekkert skylt með sjálfstæði annarra þjóða.  Þeir töldu að 

sjálfstæði Íslendinga væri byggt á öðrum grunni því það var nokkuð sem við áttum og 

misstum á þjóðveldisöld en náðum að endurheimta upp á eigin spýtur mörgum öldum 

síðar.  Sjálfstæðisbaráttumennirnir töldu að mikilvægt væri að Íslendingar gleymdu 

aldrei baráttunni fyrir sjálfstæðinu, það var dýrmætt og þess vegna var og er 

mikilvægt að vernda það.
247

  Þessi hugsunarháttur er enn við lýði í dag meðal margra 

stjórnmálamanna og annarra landsmanna, en rök þeirra gegn aðild að ESB er m.a. sú 

að með inngöngu glati Íslendingar öllum umráðarétti yfir fiskimiðunum til 

skrifræðisvaldsins í Brussel.
248

   

Samningsumboðið og rétturinn til að gera viðskipta- og fríverslunarsamninga á 

eigin spýtur er nokkuð sem Íslendingar myndu missa ef aðild að ESB yrði að 

veruleika.  ESB er tollabandalag en ekki fríverslunarbandalag og þess vegna yrði 

íslensku tollskránni skipt út fyrir evrópsku tollskrána.  Sömuleiðis myndu þeir 

samningar sem Ísland hefur gert tvíhliða, eða þeir samningar sem EFTA hefur gert 

fyrir Íslands hönd, falla niður og viðskiptasamningar ESB við þriðju ríki taka gildi í 

staðinn.  Þar með yrði þeim hluta fullveldisins afsalað.
249

  Guðmundur Hálfdanarson 

bendir þó réttilega á að ef litið er á skilgreiningu fullveldishugtaksins („algert og 

sjálfstætt vald“), þá er varla til það ríki í heiminum sem telst fullvalda.  Staðreyndin er 

nefnilega sú að flest ríki í heiminum fylgja alþjóðasamningum og sáttmálum sem 

takmarka fullveldi þeirra á einn eða annan hátt.
250

  Svo virðist sem Íslendingar hafi 

einungis tekið þátt í Evrópusamstarfi til að bregðast við ytri aðstæðum; þeir gengu í 

EFTA bæði til þess að losna undan hömlum og vegna þess að Evrópubandalagið var 

að taka upp fríverslun með fisk; þeir skrifuðu undir EES samninginn til að tryggja 

íslenskum útflutningsvarningi sem opnastan aðgang að mörkuðum EB en á þeim tíma 

stefndi allt í það að innri markaður bandalagsins myndi hafa þvingandi afleiðingar 
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fyrir útflytjendur á Norðurlöndum.
251

  Þannig má segja að Evrópusamruninn hafi þrýst 

á Íslendinga að grípa til aðgerða.  Í öllum þessum ofangreindum tilvikum taldist fórn 

fullveldisins nauðsynleg forsenda sjálfstæðis íslenska þjóðríkisins.  Án opins aðgangs 

að evrópskum mörkuðum myndi íslenskt efnahagslíf ekki virka sem skyldi og ef 

efnahagslífið hrynur er fullveldið lítils virði.
252

  

Eins og fyrr hefur komið fram var rætt við sex aðila um annan og þriðja þátt 

rannsóknarspurningarinnar sem varpað var fram í inngangi ritgerðar.  Eftirtaldir aðilar 

eru:  Bergþór Magnússon, Högni Kristjánsson og Martin Eyjólfsson, sem allir eru 

starfsmenn utanríkisráðuneytisins; Aðalsteinn Leifsson, lektor í viðskiptafræði við 

Háskólann í Reykjavík; Jón Steindór Valdimarsson, framkvæmdastjóri Samtaka 

iðnaðarins; og Ragnar Arnalds, fyrrv. menntamála- og samgönguráðherra og 

fjármálaráðherra og rithöfundur. 

Aðspurðir um tap fullveldis og sveigjanleika í viðskiptasamningagerð við aðild að 

Evrópusambandinu voru viðmælendur ekki á einu máli.  

 

Martin Eyjólfsson vill meina að með upptöku samninganets ESB væru Íslendingar 

að tapa formlegu frelsi. 

Formlega erum við að beita fullveldi okkar með öðrum hætti.  Við erum 

að beita fullveldi okkar í hópi með fleiri ríkjum.  Ef við höfum mikla 

hagsmuni af því að gera fríverslunarsamning við eitthvert eitt ríki þá 

hlýtur að vera erfiðara að fá það í gegn innan Evrópusambandsins í hópi 

tæplega 30 ríkja en innan EFTA í hópi fjögurra ríkja.  Og síðan getum við 

gert það sjálf, við þurfum ekki að gera það með EFTA.
253

   

Þannig vill Martin meina að formlega myndu Íslendingar tapa svigrúmi.  Á móti kæmi 

hins vegar að með inngöngu væri Ísland að gerast aðili að viðskiptaveldi sem 

fjölmörg þriðju ríki sækjast eftir að semja við.  Markaður ESB er mun stærri en 

Íslandsmarkaður og því hlýtur það að vera mikill kostur fyrir ríki úti í heimi, bæði stór 

og smá, að fá aðgang að þeim markaði heldur en að litla íslenska markaðnum.  „Það 

eiginlega segir sig sjálft.“
254
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Bergþór Magnússon tekur undir þau orð Martins Eyjólfssonar að Ísland hljóti að 

njóta meira vægis innan EFTA heldur en það kæmi til með að gera sem aðildarríki 

ESB. 

Mín tilfinning er sú að við höfum miklu meira um [samningagerð við 

þriðju ríki] að segja innan EFTA heldur en við myndum hafa innan ESB.  

Þar höfum við meira vægi, þar eru færri þjóðir og þar erum við á nokkuð 

miklum jafnréttisgrundvelli, miðað við það sem við getum gert okkur 

vonir um innan ESB. [...]  Þar held ég að við hefðum minni möguleika á 

að stýra forgangsröðuninni. 

Að þessu leyti telur Bergþór að Ísland tapi frelsi með aðild að ESB og þátttöku í 

samningagerð á vegum Sambandsins.  Á hinn bóginn nefnir hann að 

Evrópusambandið  getur verið áhugaverðari samningsaðili fyrir þriðju ríki.  Máli sínu 

til stuðnings nefnir hann að land á borð við Japan sem hefur sýnt einkar lítinn áhuga á 

viðskiptasamningaviðræðum við EFTA og/eða Ísland.  Japan hefur samið sérstaklega 

við Sviss en virtist þó ekki vilja hafa öll EFTA ríkin í þeim samningaviðræðum.  Það 

gæti hins vegar verið að Japan hefði meiri áhuga á að semja við Evrópusambandið 

heldur en EFTA.
255

   

 

Högni Kristjánsson er sama sinnis og Martin og Bergþór.  Hann telur tap 

fullveldis vera grundvallaratriði þegar ríki ákveða að ganga í Evrópusambandið.  Ríki 

framselji hluta af fullveldi sínu gegn því að fá að vera meðlimir.
256

   

Evrópusambandið hefur sameiginlega viðskiptastefnu sem þýðir að það er 

Framkvæmdastjórn ESB sem semur fyrir hönd aðildarríkjanna og þú hefur 

ekki lengur þennan tvíhliðarétt.  Þannig séð ertu að tapa frelsi, það er bara 

partur af hugmyndafræðinni sem slíkri innan Evrópusambandsins.  Og það 

er ekki bara á þessum sviðum sem þú tapar því það er á fleiri sviðum sem 

það gerist.  Þú ert að framselja valdi til Brussel, það er bara hornsteinninn 

í því.  Þannig séð ertu að tapa frelsi. 

Högni segir að vissulega séu kostir og gallar við upptöku samninganets ESB.  Ef aðild 

að Sambandinu kæmi til greina fyrir Ísland þyrfti að athuga hvort samninganet ESB 

sé sterkara en samninganet EFTA.  Sömuleiðis þyrfti að kanna hvers eðlis 

viðskiptasamningar ESB séu og hvernig þeir eru uppbyggðir samanborið við íslenskt 

samninganet.  Ef aðild yrði að veruleika myndu Íslendingar þó tvímælalaust njóta 
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styrksins sem ESB býður upp á; aðgengi að evrópskum mörkuðum yrði algert og 

sömuleiðis yrði aðgengi að mörkuðum þriðju ríkja víðtækara, enda hefur Sambandið 

gert fjöldann allan af fjölbreyttum viðskipta- og samstarfssamningum við þriðju ríki 

og unnið er að gerð enn fleiri samninga.
257

   

 

Aðalsteinn Leifsson telur aðild Íslands að Evrópusambandinu fela í sér mikil og 

góð tækifæri.  „Menn eru alltaf að segja að við megum ekki ganga í Evrópusambandið 

vegna þess að þá missum við frelsið til að búa til fríverslunarsamninga.  Mér finnst 

þetta engin röksemd, langt því frá“.
258

  Ástæðuna bak við skoðun sína segir 

Aðalsteinn vera þá staðreynd að Evrópusambandið er ráðandi í viðskiptum í 

heiminum.  Hlutur Íslands í viðskiptum heimsins er í algjörri mýflugumynd miðað við 

hlut ESB.  Samningsaðstaða ESB er því allt önnur en samningsaðstaða Íslendinga.  

EFTA og ESB séu reyndar með svipaðan fjölda fríverslunarsamninga en það sé aðeins 

spurning um tíma hvenær ESB fari fram úr EFTA í fjölda samninga.  Máli sínu til 

stuðnings nefnir Aðalsteinn að EFTA stendur núna í sex fríverslunarviðræðum en 

ESB hins vegar í þrjátíu.  Evrópusambandið hefur mun meira svigrúm til að gera 

fríverslunarsamninga heldur en Ísland og EFTA. 

Aðalsteinn bætir svo við: 

Þá segja menn: Við eigum eftir að sjá hvað samningurinn okkar við Kína 

felur í sér, en Evrópusambandið er með fjölda viðskiptasamninga við 

Kína, þeir falla bara ekki undir skilgreininguna um fríverslunarsamning.  

Það sama á við um Indland, þá sama á við um Indónesíu, það sama á við 

um alla tígrana í Asíu og það er enginn í jafngóðri aðstöðu eins og 

Evrópusambandið til að tryggja sínum ríkjum hagkvæman aðgang að 

erlendum mörkuðum.  Af hverju?  Vegna þess að 

Evrópusambandsmarkaðurinn er einn sá mest spennandi í heimi á eftir 

bandaríska markaðnum.  [...]  Þannig að þetta gefur þeim gríðarlega sterka 

stöðu og að missa frelsi til þess að gera samninga á móti því að koma inn 

og fá að njóta þeirra samninga sem Evrópusambandið gerir, fyrir mér er 

það sterkari staða að vera innan Evrópusambandsins og njóta þeirra 

samninga, heldur en að njóta þess frelsis sem við höfum núna og 

sveigjanleika.  Auðvitað fórnum við einhverju og ég ætla ekki að neita því 

en [...] fyrir mér þá liggja vogarskálarnar þannig að við högnumst meira 

heldur en við látum af hendi. 
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Aðspurður hvort það yrði hagstæðara fyrir Ísland að taka upp samninganet ESB, 

ef af aðild yrði, heldur en að sitja áfram að samninganeti okkar og EFTA, svarar 

Aðalsteinn: 

Já, hiklaust.  [...]  En auðvitað missum við ákveðinn sveigjanleika.  Ef að 

við viljum fara ákveðna leið þá þurfum við að fá samþykki annarra ríkja 

til að fara með okkur.  Svo þurfum við að fá Evrópusambandið með 

okkur.  Þannig að ég er ekki að segja að það sé bara jákvætt, það er líka 

neikvætt en reynsla þeirra ríkja sem koma þarna inn, ástæðan fyrir því að 

menn eru að vinna svona saman og ástæðan að menn eru að gera það enn 

eftir 50 ár og eru sífellt að dýpka samstarfið í efnahagsmálum og 

viðskiptasamningnum, er sú að þetta hefur bara gefið góða raun.  Stundum 

verður að gefa eftir, stundum missirðu af einhverju en það sem þú færð í 

staðinn er sterkara vegna þess að þú nýtur þessa samflots.   

 

Aðalsteinn bendir líka á að það frelsi sem Íslendingar halda að þeir búi við í 

viðskiptum sé í raun ekki til staðar, m.a. vegna þátttöku okkar í Evrópska 

efnahagssvæðinu og þeirra reglna sem hafa tekið gildi vegna afleiddra reglna EES.  

Þó svo EES/EFTA ríkin hafi formlega ekki misst sjálfræði sitt til samningagerðar, þá 

hafa þau þrengt efnislegt svigrúm sitt til slíkrar samningagerðar með þátttöku í EES 

samningnum.
259

  Frelsi Íslendinga til að gera viðskiptasamninga ristir því ekki 

jafndjúpt og fólk heldur.  Það er skilyrt sökum þess viðskiptaumhverfis sem Ísland 

hefur vegna EES samningsins.  Slíkt er í samræmi við orð Guðmundar 

Hálfdanarsonar sem segir okkur að með aðild ríkja að alþjóðasamningum eða 

sáttmálum afsali þau sér fullveldi sínu og frelsi upp að vissu marki.
260

  

 

[...] þegar menn eru að spyrja sig hvort það sé betra að vera frjáls utan 

ESB eða vera innan Evrópusambandsins, þá er forsendan sem spurningin 

gefur sér að við séum frjáls núna.  Þessi forsenda er röng.   Við erum ekki 

frjáls núna.   

Segjum sem svo að ég sé í sjávarútvegi og ég ætla að flytja inn þorsk frá 

Rússlandi, ég get ekki gert það nema ég hafi heimild til þess frá 

Evrópusambandinu, nema Evrópusambandið hafi tekið út viðkomandi 

verksmiðju í Rússlandi og að hún sé vottuð til þess að flytja fiskinn 

hingað.  Annars get ég ekki keypt.  Rússland er ekki í Evrópusambandinu.  

Ísland er ekki í Evrópusambandinu.  Segjum að ég ætli að koma kaupa 

kjöt frá Namibíu sem er innan SACU.  Ég get það ekki, ekki nema 

útflutningur þar hafi vottun frá Evrópusambandinu og ég hafi vottun til að 

vinna þetta kjöt svo að neytendur á Íslandi njóti sömu heilbrigðisreglna og 

Evrópusambandið.  Segjum að ég ætli að flytja út salamipylsu frá Íslandi 
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til Færeyja.  Nú höfum við fríverslunarsamning okkar á milli, þetta er 

eiginlega sama efnahagslífið.  Ég get það ekki heldur.  Ekki nema það séu 

vottuð útflutningssláturhús á Íslandi, ekki einu sinni af starfsmönnum frá 

ESA, heldur frá Evrópusambandinu.  Þetta er það viðskiptafrelsi sem við 

höfum í dag út af því að við erum í svona nánu sambandi við 

Evrópusambandið.  Við erum orðin algerlega samtvinnuð innri 

markaðnum  [...]  Þetta hefur síðan bein áhrif á viðskiptaumhverfi okkar 

gagnvart ríkjum utan Evrópusambandsins, samt segjum við að 

viðskiptastefnan sé fyrir utan EES samninginn.  Hvort tveggja er rangt.  

Það er bara spillover effect
261

 alveg eins og í Evrópusambandinu; reglur á 

einu sviði leiða til reglna á öðru sviði.   

 

Aðspurður hvort viðskiptafrelsi Íslands myndi aukast við inngöngu í 

Evrópusambandið segir Aðalsteinn:  „ Nei, það yrði ekki meira.  Ég myndi segja að 

það yrði ekki minna.“ 

 

Jón Steindór Valdimarsson er sömu skoðunar og Aðalsteinn, þ.e. að kostir aðildar 

að ESB hafi meira vægi en gallarnir þegar kemur að upptöku samninganetsins.
262

 

Þetta verður öðruvísi og það er alveg augljóst, en ég hallast að því að, að 

öllu saman vegnu, væri samninganet ESB betra og betra væri að vera 

þátttakendur þeim megin frekar en að hafa þennan sveigjanleika sem við 

búum við nú.  [...]  Það er spurning hvort sé betra að vera í hópnum eða að 

vera einn.  Auðvitað getur það haft vissa kosti og vissa galla en í mínum 

huga finnst mér einhvern veginn að kostirnir hljóti að vera meiri.  

 

Jón Steindór bendir einnig réttilega á það að líklegt væri að stjórnvöld aðildarríkja 

ESB væru búin að láta óánægju sína í ljós, þætti þeim þau vera í verri stöðu innan 

hópsins en utan hans þegar kemur að viðskiptasamningagerð.  Líkt og Aðalsteinn 

Leifsson, er Jón Steindór þeirrar skoðunar að samstarfið innan ESB hefur gefið góða 

raun og ólíklegt væri að aðildarríkin væru sífellt fús til að dýpka samrunann á sviði 

efnahagsmála og viðskiptasamninga ef þau hafa ekki fengið eitthvað fyrir sinn snúð í 

gegnum tíðina.  Eins og fram hefur komið er lögð áhersla á það innan 

Evrópusambandsins að Framkvæmdastjórnin reyni eftir fremsta megni að taka tillit til 

hagsmuna allra aðildarríkja Sambandsins þegar samið er við þriðju ríki, þó svo 

vissulega geti það reynst þeim erfitt verkefni að fara eftir vilja og óskum allra 27 

aðildarríkjanna.   Ekki virðist vera andstaða meðal aðildarríkjanna við að 
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Framkvæmdastjórnin sjái um samningagerð fyrir hönd þeirra enda hefur þéttriðið og 

víðtækt viðskiptasamninganet Sambandsins einhverja marktæka kosti í för með sér 

fyrir öll aðildarríkin.  

Í framhaldi af þessari umræðu bendir Jón Steindór á smæð Íslandsmarkaðar og að 

ekki sé víst að þau ríki sem Íslendingar sækjast eftir að semja við, hafi áhuga á að 

semja við okkur.  Gott dæmi um slíkt ríki er Japan, en Japanir hafa lítilla 

viðskiptahagsmuna að gæta hér á landi.  Jón Steindór vill meina að það sama sé ekki 

upp á teningnum hjá Evrópusambandinu þar sem það sé mikið viðskiptaveldi og 

fjölmörg ríki hafi áhuga á að semja við Sambandið.  „En ef ESB kemur og bankar 

uppá þá held ég að það sé yfirleitt ekki lokað á þá“.
263

   

 

Ragnar Arnalds er þeirrar skoðunar að innganga í Evrópusambandið og upptaka 

samninganets þess væri dýrkeypt framsal á fullveldi Íslendinga.  Hann telur það vera 

mikið tap fyrir Íslendinga að missa réttinn til samningagerða í hendur 

Evrópusambandsins og farsælast væri fyrir okkur að halda áfram samstarfinu við 

EFTA, sérstaklega í ljósi þess að þar erum við á jafnréttisgrundvelli og þar er tekið 

tillit til hagsmuna okkar.  Innan ESB væri hins vegar sú hætta að hagsmunir okkar 

myndu bíða lægri hlut fyrir hagsmunum stóru aðildarríkjanna.
264

   

 

Við værum alveg tvímælalaust að tapa mikilvægum fullveldisréttindum 

vegna þess að vissulega myndi [aðild] skapa nýja möguleika en þeir eru 

bara smáræði í samanburði við það sem við fórnum.  Þar á ég alveg 

sérstaklega við fiskveiðisamningana.  [...]  Ég myndi telja farsælast að við 

héldum þessum rétti alfarið í okkar höndum og gætum ýmist gert 

samningana sjálf eða í gegnum EFTA. 

 

4.2.   Atvinnulífið og iðnaðurinn 

Eins og áður hefur komið fram hafa verið skiptar skoðanir meðal almennings og 

stjórnvalda um ágæti Evrópusambandsaðildar fyrir Ísland.  Atvinnulífið og iðnaðurinn 

í landinu hefur einnig skipst í tvær fylkingar í þessum málum.  Hingað til hafa 

hagsmunahópar í sjávarútvegi og landbúnaði verið mjög mótmæltir aðild, m.a. vegna 

sameiginlegra sjávarútvegs- og landbúnaðarstefna Sambandsins, sem talið er að gætu 
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komið sér illa fyrir Ísland.  Hvorki er talið æskilegt að erlendir flotar hafi aðgang að 

íslenskum fiskimiðum né að erlendir aðilar geti fjárfest í íslenskum sjávarútvegi
265

 og 

þá er talið að innflutningur á erlendum landbúnaðarvörum geti haft slæmar afleiðingar 

fyrir íslenskan landbúnað.
266

  Þessi rök hafa vegið þungt í umræðum meðal 

almennings og stjórnvalda um mögulega aðild að ESB og má segja að hagsmunir 

þessara atvinnugeira hafi að mörgu leyti komið í veg fyrir að íslenska ríkið fetaði í 

fótspor annarra norrænna ríkja og sækti um aðild að Sambandinu.
267

 

Aðrir hagsmunahópar í atvinnulífinu hafa þó verið ívið jákvæðari í garð 

mögulegrar aðildar.  Í ársskýrslu Samtaka atvinnulífsins 2007-2008 kemur fram að 

innan stjórnar SA hafi verið háværar raddir um að æskilegt væri að Íslendingar tækju 

upp evru sem gjaldmiðil. Samstaða hefur hins vegar ekki fengist um þetta mál meðal 

allra aðila SA og því hafa Samtökin ekki sett Evrópusambandsaðild á stefnuskrá 

sína.
268

  Í nóvember 2008 var sett á fót skoðanakönnun meðal aðildarfyrirtækja SA til 

að kanna hvort stuðningur sé fyrir því að SA beiti sér fyrir aðildarviðræðum við 

Evrópusambandið.
269

   Niðurstöður voru kynntar um miðjan desember og kom þá í 

ljós að meirihluti í fimm aðildarsamtökum SA var fylgjandi því að samtökin beittu sér 

fyrir aðild að ESB og upptöku evru, en meirihluti í þremur var því andvígur. Það er 

því ljóst að skoðanir eru mjög skiptar í þessu máli innan SA og á grundvelli 

niðurstaðna könnunarinnar er staðfest að samtökin muni ekki beita sér fyrir aðild 

Íslands að ESB og upptöku evru á Íslandi, þó svo samtökin verði áfram virkur 

þátttakandi í Evrópuumræðunni.
270

 

Samtök iðnaðarins hafa hins vegar mótað sér þá stefnu að rétt sé fyrir Íslendinga 

að sækja um aðild að Evrópusambandinu og taka upp evru sem gjaldmiðil í stað 

íslensku krónunnar.  Samtökin eru þeirrar skoðunar að aðild muni koma landinu vel 

efnahagslega séð og stuðla að betri starfsskilyrðum fyrirtækja og lífskjörum 

almennings.  Með aðild fylgi efnahagslegur stöðugleiki en hann er gríðarmikilvægur 

velmegandi atvinnulífi.
271

 

Í þessum kafla verður athugað hvað viðmælendur höfðu að segja um hugsanleg 

áhrif samninganets ESB á íslenskt atvinnulíf og iðnað. 
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Aðspurður hvaða áhrif samninganet Evrópusambandsins myndi hafa á íslenskt 

atvinnulíf segir Aðalsteinn Leifsson að Evrópusambandsaðild myndi tryggja íslensku 

atvinnulífi stöðugleika.  Sé litið á utanríkisviðskipti Íslands þá megi sjá að rúmlega 

70% þeirra eru við evrópska efnahagssvæðið og 50% við evrusvæðið.  Mikilvægt sé 

því að tryggja að íslenskt viðskiptaumhverfi sé jafngott eða betra en 

viðskiptaumhverfið í Evrópusambandinu því þar eru fyrirtæki sem Íslendingar vinna 

með og keppa við.
272

  Það skiptir því miklu máli að stöðugleiki einkenni 

viðskiptaumhverfi þegar það er borið saman við viðskiptaumhverfi 

samkeppnisaðilanna í Evrópu.  Sameiginlegar viðskiptareglur ESB efla því 

stöðugleika í atvinnulífi aðildarríkjanna og gera það að verkum að sama 

viðskiptaumhverfi einkennir öll ríkin.  

Að auki bætir Aðalsteinn við:  

Og t.a.m. í þeirri trúverðugleikakreppu sem íslenskt efnahagslíf á við í 

dag, þeim árásum sem við sitjum undir, með réttu eða röngu, þá erum við 

í þeirri stöðu innan Evrópusambandsins að við getum sagt við erlenda 

fjárfesta, getum sagt við samstarfsfyrirtæki í útlöndum, getum sagt við 

fyrirtæki sem við erum að reyna að kaupa, fyrirtæki sem við erum að 

reyna að selja, að viðskiptaumhverfi á Ísland er það sama og í 

Evrópusambandinu, lagaumhverfi er það sama og í Evrópusambandinu, 

peningamálastefnan, ef við göngum í EMU, er sú sama og í 

Evrópusambandinu.  Málið er dautt.  Þú þarft ekkert að ræða þetta neitt 

frekar, þú veist að hverju þú gengur.  Þannig að þessi 

trúverðugleikakreppa leysist með því og þetta endurspeglast þá í 

stöðugleika í atvinnulífinu.   

Stöðugleiki í efnahagslífi er einn af grundvallarþáttum velmegandi atvinnulífs og því 

er það skoðun Aðalsteins að sá stöðugleiki sem einkennir evrópskt viðskiptaumhverfi 

sé aðlaðandi fyrir Ísland, þá sérstaklega núna á tímum kreppu, efnahagssveiflna og 

síbreytilegs viðskiptaumhverfis.  Aftur á móti komi til með að tapast ákveðinn 

sveigjanleiki með upptöku samninganets ESB, þ.e. samningsumboðið yrði ekki lengur 

í höndum íslenskra stjórnvalda, en þessu fylgja kostir og gallar eins og öllu öðru.  Að 

mati Aðalsteins má jafnvel líkja aðild að ESB við hjónaband: „[...] þegar þú gengur í 

hjónaband þá missirðu ákveðið frelsi en þú gefur það líka frá þér vegna þess að það 
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eru ákveðnir hlutir sem þú færð í staðinn.  Svo vega menn og meta hvað hentar þeim, 

hvað þeim finnst vera missir og hvað þeim finnst vera hagnaður“.
273

 

Aðspurður hvort íslensk fyrirtæki og atvinnurekendur myndu finna fyrir 

breytingum, gengi Ísland í ESB og tæki upp samninganet Sambandsins segir 

Aðalsteinn að fyrirtæki komi vissulega til með að finna fyrir því að tilheyra sama 

viðskiptaumhverfi og evrópskir samkeppnisaðilar þeirra.  Þar að auki muni aðild veita 

Íslendingum rétt til að taka upp evru. 

Evran er eitt af þeim stóru atriðum sem við fáum ekki nema með [aðild].  

En þá höfum við frelsi til að taka upp evruna og að því leyti finnst mér 

[innganga í ESB] auka frelsi okkar.  En jú, svigrúmið minnkar.  Ef við 

tökum evruna þá minnkar svigrúm okkar til að hafa hæstu vexti í heimi og 

við getum ekki lengur verið með stýrivexti upp á 15,5%, en er það 

eitthvað frelsi sem við komum til með að sakna? 

Umræðu um kosti evrunnar til stuðnings nefnir Aðalsteinn skýrsluna Out in the cold 

eftir Francis Breedon og Þórarin G. Pétursson.  Þar kemur fram að með upptöku 

evrunnar hér á landi gætu viðskipti Íslendinga við önnur evruríki aukist um 60% og 

hagvöxtur til langframa gæti aukist um 4%.  Þessar tölur myndu jafnvel hækka ef 

Danmörk, Bretland og Svíþjóð tækju einnig upp evruna.
274

  „Það er beinn hagnaður 

sem fyrirtæki finna fyrir.  Allar þessar sveiflur úr sögunni.“
275

  Auk þess má nefna að 

evran myndi bæta stöðu íslenskra fyrirtækja í alþjóðlegri samkeppni, stuðla að 

auknum útflutningi og meiri fjárfestingu, en stöðugleiki í efnahagsmálum er einmitt 

skilyrði þess að erlendir fjárfestar vilji festa fé sitt á Íslandi.  Ókosturinn við upptöku 

evrunnar hér á landi yrði hins vegar sá að hún myndi setja hagstjórn hérlendis ýmsar 

skorður, en sem aðilar að Myntbandalagi Evrópu gætu íslensk stjórnvöld t.d. ekki 

beitt sérstökum aðgerðum til að bregðast við óvæntum sveiflum í efnahagslífinu.
276

    

 

Jón Steindór Valdimarsson tekur undir með orðum Aðalsteins um aukinn 

stöðugleika samfara Evrópusambandsaðild:  „ Ég held fyrst og fremst að við munum 

eiga meiri möguleika á að hafa stöðugleika, það verða lægri vextir, gengissveiflur 

gagnvart evrulöndunum hverfa [...].“
277

  Jafnframt telur Jón Steindór að með auknum 

stöðugleika í efnahagslífinu öðlist íslensk fyrirtæki betri samkeppnisstöðu við 
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keppinauta sína erlendis.  Íslensk fyrirtæki séu að störfum út um allan heim og eru 

þannig háð öllu sínu ytra umhverfi.  Þá sé stöðugleiki mikilvægur því það að búa við 

gengissveiflur, háa vexti og verðbólgu er Íslendingum auka hindrun miðað við önnur 

erlend fyrirtæki.
278

  

 

Martin Eyjólfsson er þeirrar skoðunar að samninganet Evrópusambandsins og 

EFTA séu svo keimlík að atvinnulífið hér á landi komi ekki til með að finna mikinn 

mun, gengi Ísland í ESB.  Eina undantekningin væri e.t.v. fríverslunarsamningurinn 

sem nú er verið að semja um við Kínverja, þ.e.a.s. ef sá samningur yrði genginn í gildi 

þá myndi hann falla niður við aðild okkar að Sambandinu og þar með myndu 

Íslendingar missa tollfrjálsan aðgang sinn að Kínamarkaði.  Martin bendir þó á að 

ESB hefur gert ýmis konar viðskipta- og samstarfssamninga við Kínverja, þó svo að 

ekki sé um eiginlega fríverslunarsamninga að ræða.  Það sé hins vegar einungis 

spurning um tíma hvenær ESB semji um fríverslun við Kína.
279

   

Martin nefnir að þó svo atvinnulífið sjálft myndi ekki finna fyrir miklum 

breytingum við upptöku Íslands á samninganeti ESB, af því samninganetin eru svipuð 

að upplagi og ná yfir svipaðan fjölda fólks, þá myndi helsta breytingin felast í tapi á 

samningsumboði.  Íslendingar myndu missa sjálfræði sitt í vali á samningsríkjum og 

innihaldi samninga og yrðu upp á Framkvæmdastjórnina komnir með samningagerð.  

Martin bendir þó á að Íslendingar standi sjaldan í tvíhliðaviðræðum, það sé í raun 

undantekningin á reglunni.  Meginreglan sé sú að Ísland gerir viðskiptasamninga í 

samvinnu með EFTA; „[...] þannig að við fylgjum vinum okkar í EFTA og öðlumst 

slagkraft þar í þeim hópi.“
280

  Aðspurður hvort það myndi e.t.v. ekki skipta miklu ef 

Íslendingar fylgdu bara vinum sínum í ESB í staðinn fyrir EFTA, alla vega þegar 

samninganetið er annars vegar, segir Martin:  „Nei, það myndi kannski ekki skipta 

miklu.“
281

  Martin bendir jafnframt á að ef skoðaðar eru útflutningstölur þá má sjá að 

aðild að ESB myndi, í því tilliti, hafa lítil áhrif á íslensk fyrirtæki því 

Evrópumarkaðurinn er langstærsti markaður Íslands og Ísland hefur nú þegar nánast 

algerlega tollfrjálsan aðgang að honum.  Markaðir Bandaríkjanna og Japans koma þar 

á eftir, en hvorki Ísland/EFTA né ESB eru með samninga við Bandaríkin.   
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Þess má einnig geta að reynsla aðildarríkja Evrópusambandsins er yfirleitt sú að 

aðlögun að sameiginlegri tollskrá Sambandsins er ekki vandkvæðum bundin.  

Aðlögun Íslands að tollskránni ætti því ekki að reynast íslensku atvinnulífi 

stórvægilegt vandamál þar sem nú þegar er nokkurt samræmi milli íslensku og 

evrópsku tollskránna vegna GATT samninganna sem bæði Ísland og ESB eru bundin 

af.  Tollar Íslands og ESB eru því að meðaltali nokkuð svipaðir.  Það munar mestu um 

að tollar falla niður af öllum vörum frá aðildarríkjum ESB, þ.e.a.s. ef Ísland gerist 

aðili.
282

  

 

Bergþór Magnússon tekur undir með orðum Martins.  ESB er nú með svipað net 

og EFTA þegar kemur að fríverslunarsamningum við þriðju ríki og því muni það ekki 

breyta miklu fyrir atvinnulífið ef Ísland tæki upp evrópska samninganetið.  Hans 

tilfinning er sú að betri aðgangur inn á Evrópusambandið sjálft komi til með að vega 

þyngst því þá verða Íslendingar komnir með algert tollfrelsi inn á markað 

Sambandsins.
283

  Þær viðskiptahindranir sem Íslendingar mæta nú sem aðilar að EES 

samningnum væru úr sögunni með aðild að ESB.  Þrátt fyrir EES samninginn eru enn 

til staðar tollar á fullunnar íslenskar sjávarafurðir sem fluttar eru á markaði ESB.  

Þetta hefur orðið til þess að íslenskir aðilar hafa frekar einbeitt sér að frumvinnslu í 

stað fullvinnslu og auk þess eru dæmi um það að íslenskir fullvinnsluaðilar hafi fært 

starfsemi sína frá Íslandi til ESB ríkja sökum þessa.  Ef aðild Íslands að ESB yrði að 

veruleika yrðu þeir tollar sem eftir eru á sjávarafurðir hins vegar afnumdir.
284

  

 

Högni Kristjánsson er á sama máli og Martin og Bergþór af því leyti að hann telur 

samninganet ESB ekki koma til með að breyta miklu fyrir íslenskt atvinnulíf, alla 

vega ekki þegar kemur að viðskiptakjörum.  Hann segist telja að ef Ísland gerðist aðili 

að ESB, myndu íslensk stjórnvöld leggja fram sínar áherslur og berjast fyrir sínum 

hagsmunum líkt og þau hafa gert innan EFTA.  „ Það fara engar fríverslunarviðræður 

milli EFTA og annarra ríkja öðruvísi fram en svo, að það sé alveg kristaltært frá fyrstu 

stundu að þeim getur ekki lokið nema með fullri fríverslun með fisk.“
285

  Högni á því 

ekki von á öðru en að lögð verði áhersla á sömu mál innan ESB eins og gert hefur 

verið innan EFTA.  Í þessu samhengi er vert að minnast á þá meginforsendu 
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Evrópusambandsins að ganga ekki gegn grundvallarhagsmunum aðildarríkja sinna.
286

  

Sjávarútvegur telst vera eitt af grundvallarhagsmunamálum Íslendinga og ein af 

meginundirstöðum atvinnulífsins og því má vel gera sér vonir um að tillit verði tekið 

til óska íslenskra stjórnvalda um viðskipti og fríverslun með fisk við þriðju ríki, ef af 

aðild yrði. 

 

Ragnar Arnalds telur mikilvægt að Íslendingar missi ekki samningsumboðið í 

hendur Evrópusambandsins.  „Við verðum að hafa þennan samningsrétt sem 

fiskveiðiþjóð sem byggir svona mikið á útflutningsafurðum sjávar.  Þess vegna 

verðum við að hafa þennan rétt í okkar höndum.  Það er mitt sjónarmið.“
287

 

Þá telur Ragnar að staða Íslendinga í viðskiptum sé jafngóð og jafnvel betri í 

félagsskap EFTA heldur en innan ESB, þar sem möguleikarnir á því að fá sínu fram í 

hópi fjögurra ríkja séu meiri en hópi 27 ríkja. 

Ég held að við getum náð nokkurn veginn sama árangri með því að standa 

utan við Evrópusambandið.  Ég held það og ég held að reynslan hafi sýnt 

það að okkur hefur gengið vel og EFTA hefur gengið vel að ná 

samsvarandi viðskiptasamningum.  Það getur verið að þeirra samninganet 

[Evrópusambandsins] sé viðameira og stærra í svona einstökum atriðum, 

en ég held að hitt skipti meira máli að geta gert samninga sem henta þá 

okkur sérstaklega en séu ekki fyrst og fremst miðaðir við hagsmuni stóru 

þjóðanna.   

Ragnar og Bergþór eru á sama máli um að hvorki sé víst að allir samningar ESB 

henti Íslandi né að öll samningsríki ESB séu mikilvæg markaðssvæði fyrir Ísland.  Oft 

eru það pólitískir hagsmunir sem ráða úrslitum varðandi samningagerð 

Evrópusambandsins við viss ríki fremur en fengnir viðskiptahagsmunir.  ESB er 

valdamikið í heimsviðskiptunum og getur það notað afburða stöðu sína í viðskiptum 

til að koma gildum sínum og stefnum á framfæri meðal annarra ríkja.  Setur það 

gjarnan fram pólitísk skilyrði, t.d. að borin sé virðing fyrir lýðræði og mannréttindum, 

sem þriðju ríki verða að fara eftir, vilji þau ná hagstæðum samningum við sambandið.  

ESB er því stætt á að veita þriðju ríkjum aðgang að mörkuðum sínum og jafnframt að 

neita þeim um aðgang fari þau ekki eftir skilyrðum þess.  Þó svo gildi ESB séu, svo 

að segja, í hávegum höfð á Íslandi er ekki þar með sagt að pólitískir hagsmunir alls 

Evrópusambandsins samræmist hagsmunum Íslands.  Hagsmunir aðildarríkja ESB 
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geta verið mjög ólíkir og líklegt er að samninganet sambandsins sé jafn fjölbreytt og 

raun ber vitni til að endurspegla sem flesta hagsmuni aðildarríkjanna.  Það sama 

hentar ekki öllum og því má gera ráð fyrir því að hluti samninganets ESB sé ekki það 

áhugaverður fyrir Ísland í sjálfu sér, sérstaklega ef samningar eru byggðir á pólitík en 

ekki hreinum og beinum viðskiptum.  Vissulega er þó mikilvægt að stuðla að virðingu 

fyrir lýðræði og mannréttindum í heiminum og gott er að ESB nýti völd sín til þess en 

hins vegar verður að athuga að hagsmunir smáríkis norður í hafi með 300.000 íbúa 

geta verið ólíkir hagsmunum heils tollabandalags með 500.000.000 íbúa.  

Ragnar vill einnig leggja áherslu að margir mikilvægustu viðskiptasamningarnir 

sem Íslendingar hafa gert, t.d. samningurinn við Færeyjar, eru gerðir af Íslendingum 

sjálfum án atbeina EFTA og sömuleiðis hafa allir fiskveiðisamningar verið gerðir án 

atbeina EFTA.
288

   

ESB kemur þar að sjálfsögðu aldrei við sögu fyrir okkar hönd en hins 

vegar gerum við samninga við ESB sem þá er að semja fyrir hönd 

aðildarríkja sinna. Ef við værum í ESB myndi ESB gera 

fiskveiðisamninga fyrir okkar hönd við sjálft sig. Við værum sem sagt 

svipt samningsrétti og ESB sæti þá báðum megin samningaborðs. Þetta er 

einmitt einn stærsti gallinn á ESB aðild. 

Ragnari hugnast því ekki að samningagerð er snýr að sjávarútvegi falli, með aðild, í 

verkahring Framkvæmdastjórnar ESB, og þykir honum áríðandi að athuga vel hvaða 

hlutverk sjávarútvegurinn spilar í samningum sambandsins.  Bergþór tekur undir með 

Ragnari að því leyti að honum þykir mikilvægt að athuga hversu veigamikill 

sjávarútvegur er í viðskiptasamningum ESB.  Aukinheldur telur hann það vera 

mikilvægt að athuga hversu mikla áherslu sambandið leggur á markaðsaðgang fyrir 

fisk í samstarfsríkjum sínum.  Ef Ísland gerist aðili að ESB, skiptir það sköpum að 

Íslendingar geti áfram komið sjávarafurðum sínum tollfrjálst á markaði þriðju ríkja, 

því þeir fríverslunarsamningar sem landið hefur gert í samstarfi við EFTA myndu 

falla úr gildi við aðild að ESB.  Ef ESB leggur litla áherslu á markaðsaðgang fyrir fisk 

í þriðju ríkjum, þarf að athuga hvort slíkt myndi breytast með aðild Íslands að 

sambandinu, en þetta er nokkuð sem mun ekki koma í ljós nema ef til aðildarviðræðna 

kemur.   
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4.3.   Áherslumunur á viðskiptum með fisk milli EFTA og ESB 

Sjávarútvegur er mikilvægur þáttur fyrir íslenskt þjóðarbú.  Hlutur hans af vergri 

landsframleiðslu hefur þó farið minnkandi í gegnum árin þar sem skerfur annarra 

atvinnuvega til þjóðarbúsins hefur aukist jafnt og þétt.
289

  Árið 2007 var hlutur 

sjávarútvegs um 42% af heildarvöruútflutningi landsins.
290

  Eitt af helstu einkennum 

íslensk hagkerfis er sérhæfing þess í útflutningi sjávarafurða.  Innanlandsmarkaður 

fyrir sjávarafurðir er einungis lítill hluti heildarframleiðslunnar og því er 

sjávarútvegurinn nær algjörlega háður erlendum mörkuðum.
291

  Hagsmunir landsins á 

þessu sviði eru því talsverðir.  Það endurspeglast í starfsemi EFTA og þeim 

viðskiptasamningum sem samtökin gera, því fríverslun með fisk og aðrar 

sjávarafurðir er lykilatriði í öllum fríverslunarsamningum EFTA.  Slíkt er einnig gert 

með tilliti til Noregs, en Norðmenn eru næststærsti útflytjandi sjávarafurða í heimi 

þegar kemur að verðmæti.
292

  Samtals flytja Ísland og Noregur út fisk til rúmlega 170 

landa en Evrópusambandið er stærsti markaður EFTA ríkjanna þegar kemur að 

sjávarafurðum.
293

   

Þegar áherslumunur á viðskiptum með fisk milli EFTA og ESB er skoðaður ber 

fyrst að nefna muninn á flokkun sjávarafurða.  Hjá EFTA er fiskur flokkaður undir 

iðnaðarvörur og er meðhöndlaður sem slíkur, en slíkt er í samræmi við staðla 

WTO.
294

  Það sama ekki uppi á teningnum hjá ESB.  Þar á bæ eru sjávarafurðir 

flokkaðar með öðrum landbúnaðarvörum.  Reglur um landbúnaðarvörur eru mjög 

strangar innan ESB og er atvinnugreinin vernduð kirfilega, m.a. í því skyni að auka 

framleiðslu landbúnaðarvara innan aðildarríkja ESB, koma jafnvægi á markaði, 

tryggja hag evrópskra neytenda og tryggja afkomu bænda og annars verkafólks í 

greininni.  Þá eru sameiginlegir tollamúrar settir á landbúnaðarvörur frá þriðju ríkjum 

með vísan í sameiginlega landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins.  Oft á tíðum er 

engin áhersla lögð á það að sjávarafurðir frá Evrópusambandsríkjum komist tollfrjálst 

á markaði þriðju ríkja enda flytur ESB ekki mikið út af fiski yfir höfuð.  Tollar á fisk 

og aðrar sjávarafurðir inn á markaði Evrópusambandsins eru á bilinu 0–26% en ESB 

beinir fríverslunarréttindum til vanþróuðustu ríkja heimsins og annarra ríkja sem njóta 
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forgangsréttinda eða hafa gert tvíhliðasamninga við Sambandið, líkt og Ísland hefur 

gert.  Á meðan sitja önnur ríki, svo að segja, úti í kuldanum en slíkt er þó eðli 

fríverslunarsamninga; þeir mismuna þeim ríkjum sem taka ekki þátt í þeim.
295

 

Í viðræðum sínum við þriðju ríki er staða EFTA ætíð sú að ákvæði um fríverslun 

með fisk og aðrar sjávarafurðir sé að finna í samningnum.  Fríverslun með fisk er því 

mikilvægur þáttur í  öllum 20 fríverslunarsamningunum sem EFTA hefur gert en það 

gerir það að verkum að allar sjávarafurðir Íslendinga komast tollfrjálst á markaði 

samstarfsríkjanna.
296

  

Sjávarútvegsmálum er öðruvísi háttað hjá Evrópusambandinu.  Til þess að skoða 

stöðu mála hjá ESB skal nú horfið nokkra áratugi aftur í tímann.  Fram til ársins 1976 

voru flest fiskimið öllum opin þar sem ásókn í þau voru lítil sem engin takmörk sett.  

Árið 1976 hófu strandríki heimsins í stöðugum mæli að færa út fiskveiðilögsögu sína 

úr 12 sjómílum í 200 sjómílur í því skyni að afmarka nýtingarrétt sinn yfir 

fiskimiðunum, en ljóst var á þessum tíma að mikil ofveiði hafði átt sér stað.
297

  Í 

kjölfarið var evrópskum sjómönnum meinað að stunda fiskveiðar innan lögsögu 

strandríkjanna og á sama tíma gat flotinn ekki veitt vissar fisktegundir innan sinnar 

eigin lögsögu vegna ofveiði.  Allt kom þetta sér einkar illa þar sem aðildarríki ESB 

gátu nú ekki lengur mætt þörfum evrópskra neytenda þegar kom að fiski.  Í framhaldi 

af þessari atburðarás kom sameiginleg sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins til 

sögunnar og var hún endanlega tekin til notkunar árið 1983.
298

  Í stuttu máli snýst 

stefnan um sameiginlega nýtingu á sameiginlegum fiskistofnum sem virða ekki mörk 

efnahagslögsögu ríkja og byggir hún á því að veiðiheimildir aðildarríkjanna séu 

ákveðnar af sameiginlegri yfirstjórn.  Heildarkvóta er skipt á milli þjóða eftir 

svokölluðum hlutfallslegum stöðugleika, en hann ræðst af veiðireynslu 

aðildarríkjanna, mikilvægi sjávarútvegs í hverju ríki fyrir sig og því tapi sem 

aðildarríkin urðu fyrir  þegar strandríkin færðu efnahagslögsögu sína út í 200 

sjómílur.
299

   

Þar sem afli fiskveiðiflota Evrópusambandsins annar ekki eftirspurn evrópska 

markaðarins eru markmið ESB í samningaviðræðum við þriðju ríki talsvert ólík 

markmiðum EFTA ríkjanna.  Aðalatriðið er ekki að koma sjávarafurðum tollfrjálst inn 
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á markaði þriðju ríkja, heldur sækist ESB eftir að fá aðgang að fiskimiðum ríkjanna.  Í 

því skyni hefur ESB gert þó nokkurn fjölda af samningum við þriðju ríki sem veitir 

aðildarríkjunum Sambandsins aðgang að fiskimiðum þeirra.
300

  Slíkir 

tvíhliðafiskveiðisamningar eru einn af lykilþáttum sameiginlegu 

sjávarútvegsstefnunnar.  Markmiðið með samningunum er tvíþætt, annars vegar eiga 

þeir að sjá evrópska fiskveiðiflotanum fyrir auka fiskveiðiauðlindum innan landhelgi 

þriðju ríkja, þ.e. umfram evrópsku auðlindirnar, og hins vegar er samningunum ætlað 

að stuðla að ábyrgum og sjálfbærum fiskveiðum þriðju ríkjanna, en það gerir 

Evrópusambandið m.a. með því að styðja við bakið á fiskveiðistefnum í 

samningslöndunum.  Tekjur þriðju ríkja af samningunum eru umtalsverðar og skipta 

sköpum fyrir efnahag þeirra og atvinnulíf.  Umræddir samningar hafa einnig mikla 

þýðingu fyrir Evrópusambandið því þeir sjá Sambandinu fyrir töluverðu 

viðbótarframboði af fiski sem og atvinnu fyrir evrópskt verkafólk.
301

   

Innihald fiskveiðisamninganna og skilmálar þeirra eru breytilegir eftir 

samningsríkjum.  Samningar við ríki sem hafa tæki og tól til að nýta sínar eigin 

fiskiauðlindir, sem eru aðallega ríki í N-Evrópu, einkennast yfirleitt af hreinum og 

beinum kvótaskiptum.  Samningar við önnur ríki sem fullnýta ekki fiskiauðlindir 

sínar, þá aðallega við þróunarríki í Afríku og Kyrrahafi en einnig við Grænland, 

byggjast á samstarfi á sviði fiskveiða og er þeim ríkjum, eins og fyrr sagði, umbunað 

fjárhagslega fyrir að veita evrópska fiskveiðiflotanum aðgang að fiskimiðum 

sínum.
302

      

Eins og sjá má er markmið viðskiptasamninga ESB og EFTA ansi ólíkur þegar 

kemur að sjávarafurðum.  Á meðan EFTA ríkin sækjast einvörðungu eftir tollfrelsi 

fyrir sjávarafurðir sínar á mörkuðum þriðju ríkja, elta aðildarríki ESB ólar við að fá 

aðgang að fiskimiðum þriðju ríkja.  Þá er munur á því hvernig sjávarafurðir eru 

flokkaðar annars vegar í samningum á vegum EFTA og hins vegar í samningum á 

vegum ESB.  Eins og fyrr hefur komið fram lítur EFTA á sjávarafurðir sem 

iðnaðarvörur og flokkar þær sem slíkar í fríverslunarsamningum sínum en ESB setur 

fisk og aðrar sjávarafurðir undir málaflokk landbúnaðarins, málaflokk sem valdið 

hefur þó nokkrum ágreiningi og einkennist af höftum.  Þó eru blikur á lofti að 

fríverslun með fisk milli Evrópusambandsins og samstarfsríkja þess sé aukast jafnt og 
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þétt, þ.e.a.s. þannig að hún verði í líkingu við þriðjuríkjastefnu og 

fríverslunarsamninga EFTA, því tilvonandi fríverslunarsamningar milli ESB og 10 

ríkja fyrir botni Miðjarðarhafs koma til með að innihalda ákvæði um fríverslun um 

fisk.  Það vill svo vel til að EFTA tekur þátt í þessu fríverslunarsvæði sem mun 

skapast milli ESB og umræddra 10 ríkja við Miðjarðarhaf.  Af því leyti eru þessar 

fyrirætlanir einkar áhugaverðar fyrir Ísland og þetta fríverslunarsvæði sem mun 

skapast getur haft veruleg áhrif á viðskiptaumhverfi íslenskra fyrirtækja þegar fram í 

sækir.   

Áhugavert er að velta fyrir sér hvort íslensk stjórnvöld hafi tilhneigingu til að 

samræma sig stefnum og reglugerðum ESB, án þess að hafa tekið þær upp í gegnum 

EES samninginn, í því skyni að vera undirbúin ef til aðildarviðræðna kæmi.  Sú 

staðreynd að sjávarafurðir er flokkaðar á mismunandi hátt innan EFTA og ESB, 

annars vegar sem iðnaðarvörur (EFTA) og hins vegar sem landbúnaðarvörur (ESB) er 

atriði sem vel er hægt að ímynda sér að strandað yrði á í viðræðum.  Þá má spyrja sig 

hvort sameining sjávarútvegsráðuneytis og landbúnaðarráðuneytis í eitt ráðuneyti hafi 

átt sér stað til að samræmast kröfum ESB um flokkun sjávarafurða sem 

landbúnaðarvöru.  Almennar upplýsingar um forsendur sameiningar 

sjávarútvegsráðuneytis og landbúnaðarráðuneytis í stjórnarmyndunarviðræðunum 

2007 eru mjög takmarkaðar.  Það má þó draga vissar ályktanir um mögulegar 

forsendur hennar.  Vissulega má færa rök fyrir því að sameining ráðuneytanna tveggja 

hafi verið sparnaðarráðstöfun þar sem um hafi verið að ræða tvö fremur lítil ráðuneyti 

með skylda málaflokka og hagkvæmara hafi verið að sameina þau undir einu 

matvælaráðuneyti.  Ef litið er á allt stjórnarráðið í heild sinni má hins vegar færa rök 

fyrir því að hér hafi ekki verið um sparnað að ræða þar sem viðskipta- og 

iðnaðarráðuneyti var skipt upp í tvö ráðuneyti í sömu stjórnarmyndunarviðræðum; 

aðgerð sem væntanlega hefur haft aukinn kostnað í för með sér fyrir stjórnarráðið.  

Einnig hefur verið nefnt að sameining ráðuneytanna hafi verið gerð með það fyrir 

augum að stofnað verði svokallað atvinnuvegaráðuneyti í framtíðinni þar sem 

sjávarútvegurinn, landbúnaðurinn og iðnaðurinn verða sett undir sama hatt.  Jafnframt 

má nefna þriðju mögulegu forsenduna fyrir sameiningu ráðuneytanna, en hún tengist 

matvælalöggjöf ESB sem EES/EFTA ríkin, og þ.m.t. Ísland, hafa þurft að innleiða.  Í 

lögunum er að finna ákvæði sem eiga að tryggja heilbrigði og velferð búfjár og öryggi 

búfjárafurða, sjávarafurða og annarra matvæla, en meginmarkmið löggjafarinnar er 



MA-ritgerð  Anna Margrét Eggertsdóttir 
 

 

104 

 

einmitt að stuðla að matvælaöryggi og neytendavernd.
303

  Með því að innleiða löggjöf 

ESB sem sameinar málaflokkana tvo, sjávarútveg og landbúnað, má leiða að því líkur 

að íslensk stjórnvöld hafi séð hagkvæmni í því að sameina einnig ráðuneytin svo að 

samræmi/einsleitni gætti meðal aðildarríkja sambandsins og EES ríkjanna, en eins og 

áður hefur verið nefnt, fellur sjávarútvegur undir málaflokk landbúnaðar innan ESB.  

Með innleiðingu evrópsku matvælalöggjafarinnar hafa stjórnvöld hér á landi aðlagað 

sig enn frekar að regluverki ESB.   

Það má þó vel ímynda sér að meira búi að baki sameiningar ráðuneytanna tveggja.  

Til að mynda má gera að því skóna að með sameiningunni hafi verið tekið skref til 

þess að samræmast regluverki ESB enn frekar.  Með því að setja sjávarútveginn undir 

sama málaflokk og landbúnaðinn, líkt og gert hjá ESB, má jafnvel draga þá ályktun að 

örlítill undirbúningur fyrir aðildarviðræður sé hafinn á þessu sviði, því ef mikið 

samræmi er á uppbyggingu samfélags, lögum og reglugerðum milli ESB og 

umsóknarríkja þess, má ímynda sér að aðildarviðræður séu einfaldari og taki jafnvel 

skemmri tíma.  Það þarf þó ekki að þýða að hér séu um meðvitaðar aðgerðir að ræða 

af hálfu stjórnvalda.  Það gæti allt eins verið að hér sé aðeins verið að bregðast við 

EES löggjöf með ómeðvituðum aðgerðum sem gætu gert það að verkum að 

aðildarumræður á þessum sviði yrðu auðveldari.  Því til stuðnings má nefna orð 

ónefnds heimildarmanns innan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins sem sagði, 

að með sameiningu væri hægt að samnýta betur sérþekkingu á sviði sjávarútvegs og 

landbúnaðar í samningaviðræðum.  Þar með væru íslensk stjórnvöld einnig betur 

undirbúin fyrir aðildarviðræður, þ.e.a.s. ef þekking á sjávarútvegi og landbúnaði væri 

samþætt og fulltrúar beggja málaflokka ynnu saman frá byrjun til enda, í stað þess að 

vera, svo að segja, hvorir í sínu horninu.  Slíkt hlýtur að teljast mikilvægt þegar eða ef 

til aðildarviðræðna kemur. 

 

4.4.   Samantekt 

Hér hefur verið lýst áliti viðmælenda á upptöku Íslands á samninganeti ESB, ef til 

aðildar kæmi, og mögulegum áhrifum þess á fullveldi landsins, atvinnulíf og iðnað.  

Jafnframt var fjallað um þann áherslumun sem er að finna á viðskiptum með fisk 

innan EFTA annars vegar og ESB hins vegar. 
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Martin Eyjólfsson, Bergþór Magnússon, Högni Kristjánsson og Ragnar Arnalds 

eru allir þeirrar skoðunar að með aðild Íslands að ESB og upptöku samninganets þess 

væru Íslendingar að framselja vald sitt til sambandsins og tapa formlegu frelsi til 

samningagerðar.  Bergþór bendir jafnframt á að líklegt sé að Ísland yrði ekki á 

jafnmiklum jafnréttisgrundvelli innan ESB og það er innan EFTA.  Þá er hugsanlegt 

að hagsmunir Íslendinga muni njóta minna vægis innan ESB en innan EFTA og 

einnig er líklegt að Íslendingar hefðu færri tækifæri til að stýra forgangsröðun í 

samningagerð.  Martin, Högni og Bergþór benda þó allir á að með aðild myndu 

Íslendingar tvímælalaust njóta styrksins sem ESB býður upp á; aðgengi að evrópskum 

mörkuðum yrði algert og sömuleiðis yrði aðgengi að mörkuðum þriðju ríkja 

víðtækara.  Þannig myndi Ísland vera hluti af viðskiptaveldi sem fjölmörg þriðju ríki 

sækjast eftir að semja við.  Af þeirra orðum að marka er því bæði um kosti og galla að 

ræða við upptöku samninganets ESB.  Það er þó spurning hvort vegi meira, kostirnir 

við að vera hluti af stærstu viðskiptablokk heims eða gallarnir við framsal fullveldis 

Íslendinga.  Hér er þó rétt að minnast aftur á orð Guðmundar Hálfdanarsonar í grein 

hans „Glatast fullveldið við inngöngu í Evrópusambandið?“ en þar segir að ef litið er 

á skilgreiningu fullveldishugtaksins („algert og sjálfstætt vald“), þá er varla til það ríki 

í heiminum sem telst fullvalda.  Staðreyndin er nefnilega sú að flest ríki í heiminum 

eru aðilar að alþjóðasamningum og sáttmálum sem takmarka fullveldi þeirra á einn 

eða annan hátt.  Það má því gera að því skóna að Ísland sé nú þegar búið að framselja 

fullveldi sitt til Evrópusambandsins með aðild sinni að EES samningnum.  Með 

inngöngu í ESB og upptöku samninganets þess væru Íslendingar þó að framselja vald 

sitt enn frekar, því með því að vera hluti af sameiginlegri viðskiptastefnu sambandsins 

missa Íslendingar sjálfræði sitt til samningagerðar.  Það er þó athyglisvert að benda á 

að ekki er endilega nauðsynlegt að nota hugtakið „framsal fullveldis“.  Margir 

stuðningsmenn Evrópusambandsaðildar myndu líklega frekar kjósa að segja að 

fullveldinu sé „deilt“ með öðrum aðildarríkjum Evrópusambandsins þar sem 

Íslendingar myndu, ef þeir kysu að gerast aðilar að sambandinu, eiga fulltrúa í 

Leiðtogaráðinu og öðrum stofnunum og nefndum sambandsins sem veita 

Framkvæmdastjórninni vald til samningagerðar við þriðju ríki.  

Aðalsteinn Leifsson og Jón Steindór Valdimarsson eru á þeirri skoðun að kostir 

upptöku samninganets ESB séu fleiri en gallarnir.  Þeir telja að viðskiptalega séð sé 

kostur að vera aðili að Evrópusambandinu því það er ráðandi í viðskiptum í 

heiminum.  Hlutur Íslands í viðskiptum heimsins er í algjörri mýflugumynd miðað við 



MA-ritgerð  Anna Margrét Eggertsdóttir 
 

 

106 

 

hlut ESB og þess vegna er samningsaðstaða ESB allt önnur og betri en 

samningsaðstaða Íslendinga.  Aðalsteinn bendir á að EFTA og ESB séu reyndar með 

svipaðan fjölda fríverslunarsamninga en það sé aftur á móti aðeins spurning um tíma 

hvenær ESB fari fram úr EFTA í fjölda samninga.  Máli sínu til stuðnings nefnir 

Aðalsteinn að EFTA stendur núna í sex fríverslunarviðræðum en ESB hins vegar í 

þrjátíu.   

Allir viðmælendur voru þó sammála um að með upptöku samninganets ESB væru 

Íslendingar að tapa vissum sveigjanleika og svigrúmi þar sem Íslendingar hefðu ekki 

lengur sjálfræði til samningagerðar.  Jafnframt yrðu íslensk stjórnvöld að fara eftir 

viðskiptastefnu ESB og taka upp alla þá samninga sem ESB gerir við þriðju ríki, hvort 

sem þeir gagnast Íslandi eður ei.  Aðalsteinn bendir þó á að sveigjanleikinn sem 

Íslendingar búa við nú þegar sé ekki eins mikill og almennt er talið, því aðild landsins 

að EES hafi í raun þrengt svigrúm íslenskra stjórnvalda til samningagerðar. 

Þegar kemur að mögulegum áhrifum samninganets ESB á íslenskt atvinnulíf og 

iðnað vilja Martin, Bergþór og Högni allir meina að það muni ekki breyta miklu.  

Samninganet Íslands og ESB séu í raun svo keimlík og þess vegna muni upptaka 

evrópska netsins ekki breyta miklu fyrir íslenskt atvinnulíf, alla vega ekki þegar 

kemur að viðskiptakjörum.  Að þeirra mati verða aðalviðbrigðin fólgin í tapi á 

samningsumboði.  Bergþór bendir þó á að hvorki sé víst að allir samningar ESB henti 

Íslandi né að öll samningsríki ESB séu mikilvæg markaðssvæði fyrir Ísland.  Ragnar 

Arnalds er sammála Bergþóri að því leyti, en hann óttast jafnframt að 

viðskiptahagsmuna Íslands yrði ekki nægilega gætt innan ESB þar sem aðildarríkin 

eru svo mörg og hagsmunir þeirra allra ólíkir.  Hann vill meina að Ísland sé 

viðskiptalega séð betur sett innan EFTA þar sem Íslendingar geta gert samninga sem 

henta þeim sérstaklega en eru ekki fyrst og fremst miðaðir við hagsmuni stærstu 

aðildarríkja ESB. 

Aðalsteinn og Jón Steindór eru hins vegar sannfærðir um að upptaka 

samninganets ESB muni færa íslensku atvinnulífi stöðugleika því sameiginlegar 

viðskiptareglur ESB efla stöðugleika í atvinnulífi aðildarríkjanna og gera það að 

verkum að sama viðskiptaumhverfi einkennir öll ríkin.  Auk þess myndi aðild og 

sameiginlegt viðskiptaumhverfi Evrópusambandsins leysa þá trúverðugleikakreppu 

sem Ísland glímir við í dag og slíkt myndi þá jafnframt endurspeglast í stöðugleika í 

atvinnulífinu. 
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Rétt er að nefna að skoðanir fólks á mögulegum áhrifum samninganets ESB á 

Ísland eru jafn misjafnar skoðanir þeirra á hugsanlegri aðild landsins að sambandinu.  

Ef fólk er mótfallið 

 

Eins og fyrr sagði var einnig fjallað um áherslumun á viðskiptum með fisk innan 

EFTA og ESB.  Munurinn er annars vegar fólgin í mismunandi flokkun á 

sjávarafurðum; EFTA, og þar með Ísland, flokkar fisk og aðrar sjávarafurðir sem 

iðnaðarvöru en ESB flokkar fisk sem landbúnaðarvöru, og hins vegar í ólíkum 

markmiðum í samningaviðræðum við þriðju ríki; EFTA sækist eftir tollfrelsi fyrir 

sjávarafurðir aðildarríkja sinna á mörkuðum þriðju ríki en ESB sækist eftir aðgangi að 

fiskimiðum þriðju ríkja því afli fiskveiðiflota Evrópusambandsins annar ekki 

eftirspurn evrópska markaðarins.  Það er erfitt að spá fyrir um það hvort þessi 

sjávarútvegsmál myndu breytast innan ESB ef Ísland gerðist aðili að sambandinu.  

Það má t.d. spyrja sig hvort ESB myndi sækjast í sama mæli eftir aðgangi að 

fiskimiðum þriðju ríkja ef Ísland væri fullgildur meðlimur sambandsins.  Þá er 

sömuleiðis hægt að velta því fyrir sér hvort Íslendingar myndu flytja jafnmikið af fiski 

út til þriðju ríkja og nú hefur verið gert ef landið væri aðili að ESB eða hvort 

aðaláherslan yrði lögð á útflutning til ESB ríkja, í enn meira mæli en nú er gert.  Slíkt 

mun þó líklega ekki koma í ljós nema ef til aðildarviðræðna kæmi.  Það er þó víst, 

eins og Ragnar Arnalds benti á, að ef Ísland væri aðildarríki sambandsins, myndi ESB 

gera fiskveiðisamninga fyrir Íslands hönd við sjálft sig því Íslendingar væru, sem 

aðildarríki, búnir að tapa samningsumboðinu og ESB sæti þá báðum megin 

samningaborðsins. 

Þá var einnig var varpað fram hugmyndum um mögulega tilhneigingu íslenskra 

stjórnvalda til að samræma sig regluverki ESB, án þess að hafa tekið það upp í 

gegnum EES samninginn, í því skyni að vera undirbúin ef til aðildarviðræðna kæmi.  

Höfundur ritgerðar velti fyrir sér hvort sameining sjávarútvegsráðuneytis og 

landbúnaðarráðuneytis hafi af einhverju leyti átt sér stað til að samræmast reglum 

ESB um flokkun sjávarafurða sem landbúnaðarvöru.  Með því að setja sjávarútveginn 

undir sama málaflokk, og undir sama ráðuneyti, og landbúnaðinn, líkt og gert hjá 

ESB, má jafnvel draga þá ályktun að örlítill undirbúningur fyrir aðildarviðræður sé 

hafinn á þessu sviði.  Þá er ekki þar með sagt að hér séu um meðvitaðar aðgerðir að 

ræða af hálfu stjórnvalda.  Líklegast er að með sameiningu ráðuneytanna tveggja hafi 



MA-ritgerð  Anna Margrét Eggertsdóttir 
 

 

108 

 

stjórnvöld einungis verið að bregðast við EES löggjöf, án þess þó að gera sér grein 

fyrir að slík framkvæmd gæti mögulega auðveldað aðildarumræður á þessum sviði. 
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Niðurstöður 

Í inngangi ritgerðar var sett fram þríþætt rannsóknarspurning.  Í eftirfarandi 

niðurstöðukafla verður leitast við að svara öllum þremur þáttum spurningarinnar, en 

fjallað verður um annan lið fyrsta þáttar, þ.e. muninn á samninganetunum tveimur, í 

lok kaflans. 

 

Hvert er umfang samninganets Íslands annars vegar og samninganets 

Evrópusambandsins hins vegar þegar kemur að viðskipta-og 

fríverslunarsamningum við þriðju ríki?  

 

Umfang samninganets Íslands verður að teljast nokkuð mikið miðað við smæð 

hagkerfisins.  Alþjóðaviðskipti eru í raun kjarni efnahagsstefnu Íslands en íslensk 

stjórnvöld sjá hag landsins í því að skipta við fjölbreyttan hóp ríkja.  Það er 

nauðsynlegt fyrir smáríki norður í höfum að taka virkan þátt í alþjóðaviðskiptum svo 

það einangrist ekki.   

Eitt af helstu markmiðum Íslands með þátttöku í alþjóðaviðskiptum er að styrkja 

samkeppnishæfni innlendra fyrirtækja á erlendum mörkuðum með því að auka fjölda 

tvíhliða viðskiptatengsla.  Í viðskiptastefnu Íslands er því mikil áhersla lögð á víðtækt 

samninganet sem samanstendur af marghliða (WTO), svæðisbundnum (EES) og 

tvíhliða (EFTA) viðskiptasamningum.  Aðild landsins að EES, EFTA og WTO er þar 

af leiðandi mikilvægur þáttur í viðskiptastefnu landsins, en þátttaka Íslands á þessum 

þremur vettvöngum hefur aukið samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja á erlendum 

mörkuðum og styrkt viðskipti Íslands erlendis.  Með aðild sinni að EES samningnum 

fékk Ísland aðgang að innri markaði ESB og hinu einsleita markaðssvæði sem nær 

yfir aðildarríki sambandsins.  Þar með varð Ísland einnig hluti af fjórfrelsinu sem felur 

í sér frjáls viðskipti með iðnvarning, frjáls þjónustuviðskipti, frjáls fjármagnsviðskipti 

sem og frjálsan atvinnu- og búseturétt alls staðar á EES svæðinu.  EES samningurinn 

hefur því gríðarmikla þýðingu fyrir íslenskt efnahagslíf því hann veitir Íslandi nánast 

óhindraðan aðgang að evrópskum mörkuðum.  Aðild Íslands að EFTA hefur 

sömuleiðis reynst Íslendingum heillarík þar sem samtökin fara fyrir öflugri 

þriðjuríkjastefnu.  Í samstarfi sínu með EFTA hefur Íslendingum því opnast tollfrjáls 

aðgangur að fjölmörgum mörkuðum þriðju ríkja.  Þá hefur Ísland einnig notið góðs af 

þátttöku sinni í WTO og þeim viðskiptareglum og markmiðum sem stofnunin stendur 
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fyrir, en tilgangur hennar er m.a. að ýta undir frelsi í viðskiptum og koma í veg fyrir 

mismunun í viðskiptum milli ríkja. 

Samninganet Íslands samanstendur af fleiri tegundum samninga en þeim sem 

gerðir hafa verið á vettvangi EES, EFTA og WTO.  Íslendingar eru smám saman að 

koma sér upp víðfeðmu neti fjárfestingar-, tvísköttunar- og loftferðasamninga sem 

auðvelda viðskipti Íslendinga við útlönd og veita þeim opnari aðgang að erlendum 

mörkuðum.  Það má segja að þetta sé ein leið stjórnvalda til að bregðast við 

hnattvæðingunni en með því að bæta fjölbreyttum og ólíkum samningum í net sitt eru 

Íslendingar að bregðast við þeim kröfum og tækifærum sem viðskiptalífið ber í skauti 

sér.  Þá eru óupptaldir aðrir tvíhliða viðskiptasamningar sem Íslendingar hafa gert upp 

á eigin spýtur, þ.e. Hoyvikursamningurinn við Færeyjar frá árinu 2006 og 

fríverslunarsamningurinn við Kína sem nú er verið að semja um.  Vert er hins vegar 

að minnast á að það er bæði dýrt og tímafrekt fyrir smáríki á borð við Ísland að gera 

viðskiptasamninga við önnur ríki upp á eigin spýtur, sérstaklega nú á krepputímum 

þegar fjármagn er af skornum skammti.  Samstarf íslenskra stjórnvalda við EFTA er 

því bráðnauðsynlegt, því á þann hátt er hægt að deila kostnaði við samningagerð.  

Auk þess má ekki gleyma því að EFTA er aðaluppspretta Íslands þegar kemur að gerð 

fríverslunarsamninga. 

 

Evrópusambandið er stærsta viðskiptablokk heims.  Sambandið er stærsti 

útflutningsaðili heims og næststærsti innflutningsaðilinn og telja viðskipti þess 

fimmtung af inn- og útflutningi í heiminum.  Það gefur því að skilja að samninganet 

ESB er einkar þéttriðið og víðtækt.  Sagt er að ESB stundi viðskipti, mikil eða lítil, 

við nánast hvert einasta ríki í heiminum og þar sem fjarlægðir milli landa geta verið 

miklar hefur hnattvæðingin reynst Evrópusambandinu og viðskiptum á vegum þess 

einstaklega vel.  Með hjálp hennar hefur tekist að auðvelda viðskipti ríkja á milli og 

sömuleiðis hefur hún gert ESB kleift að koma gildum sínum, sem snúa m.a. að 

virðingu fyrir mannréttindum og lýðræði, á framfæri í heiminum. 

Innan ESB er ein sameiginleg viðskiptastefna sem öllum aðildarríkjum er skylt að 

fara eftir.  Líkt og í viðskiptastefnu Íslands er lögð áhersla á marghliða og tvíhliða 

viðskiptasamninga í stefnu ESB en einnig er að finna einhliða viðskiptasamninga í 

neti sambandsins.  Þó svo ESB styðji skoðun WTO um mikilvægi marghliða 

viðskiptasamninga er viðskiptastefna þess í raun að mestu leyti byggð á tvíhliða 

forgangsviðskiptasamningum.  Slíkt hefur valdið nokkrum deilum meðal ríkja heims 
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þar sem ESB virðist hvetja aðildarríki sín til að veita hvert öðru, sem og 

samstarfsríkjum sínum,  forgangsréttindi og bestukjör.  Bestukjarameðferð er hins 

vegar ekki heimil samkvæmt reglum WTO þar sem hún þykir mismuna ríkjum sem 

ekki taka þátt í henni.  Í gegnum árin hefur Evrópusambandið þróað með sér flókið 

net viðskiptasamninga, ekki aðeins meðal aðildarríkja sinna, heldur einnig við þriðju 

ríki og ríkjahópa, sem fela í sér ýmis konar forgangsviðskipti fyrir hlutaðeigandi ríki.  

Samningakerfið er mjög flókið og í stöðugri breytingu.  Auk þess eru ívilnanir yfirleitt 

undirlagðar undantekningum og samningarnir fjalla sjaldan einungis um viðskipti, 

heldur fara þeir málefnalega um víðan völl.  Viðskiptafyrirkomulög 

Evrópusambandsins eru jafnólík og þau eru mörg en eins og fyrr sagði skiptast þau í 

marghliða, tvíhliða/svæðisbundna og einhliða samninga. Marghliða 

viðskiptasamningar ESB eru flestir á vettvangi WTO.  Þá gerir sambandið tvíhliða 

viðskiptasamninga við ýmis ríki og ríkjahópa, en dæmi um slíka samninga má nefna 

fríverslunarsamninga við MERCOSUR (sem nú er í vinnslu), Mexíkó, Chile,  Suður-

Afríku, ýmis fyrrum Júgóslavíuríki og ríki fyrir botni Miðjarðarhafs; tollabandalög 

við Andorra, San Marino og Tyrkland; samninga um efnahagslega samvinnu og 

fríverslun við ACP ríkin og viðskipta- og samstarfssamningar við Rússland og önnur 

fyrrum Sovétríki.  Einhliða viðskiptasamningar snúa að þróunarstarfi ESB og er 

markmiðið með gerð slíkra samninga við þróunarríki að aðstoða þau við að koma 

undir sig fótunum og stunda viðskipti til að efla efnahagslífið.  Dæmi um ríki sem 

taka þátt í slíkum samningum eru ACP ríkin. 

 

Væri Ísland að tapa fullveldi sínu og sveigjanleika í viðskiptum með því að taka 

upp samninganet ESB? 

 

Viðmælendur voru ekki á einu máli um svar við þessari spurningu.  Martin 

Eyjólfsson, Bergþór Magnússon, Högni Kristjánsson og Ragnar Arnalds voru 

sammála um að með upptöku samninganets Evrópusambandsins væru Íslendingar að 

tapa fullveldi og frelsi því það sé einfaldlega partur af hugmyndafræðinni innan ESB.  

Þar beita aðildarríki fullveldi sínu á annan hátt heldur en ef þau væru utan 

sambandsins, því sem aðilar þurfa þau að deila fullveldinu, ekki aðeins með hinum 

aðildarríkjunum heldur einnig með stofnunum ESB.  Þá voru Martin, Bergþór, Högni 

og Ragnar allir þeirrar skoðunar að svigrúm Íslendinga til samningagerðar myndi 

minnka talsvert þar sem sjálfræði þeirra til að semja væri ekki lengur til staðar, heldur 
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í höndum Framkvæmdastjórnar ESB.  Þá töldu Martin, Bergþór og Ragnar næsta víst 

að Íslendingar nytu meira vægis innan EFTA heldur en innan ESB þar sem taka þarf 

tillit til hagsmuna 27 ólíkra aðildarríkja en ekki bara fjögurra.  Þá má einnig velta fyrir 

sér hversu mikið fullveldi er eftir til að tapa því Íslendingar hafa nú þegar framselt 

fullveldi sínu með aðild að hinum ýmsu alþjóðasamningum og stofnunum, s.s. EES, 

Schengen og WTO.  Ísland nútímans deilir því fullveldi sínu með öðrum ríkjum 

heims. 

Aðalsteinn Leifsson telur hins vegar að þó Íslendingar tapi svigrúmi til að gera 

samninga upp á eigin spýtur, þá vegi það þyngra að ESB hefur mun meira svigrúm til 

að gera viðskiptasamninga heldur en Ísland og EFTA til samans.  Það sé í raun enginn 

í jafngóðri stöðu og Evrópusambandið til að tryggja aðildarríkjum sínum hagkvæman 

aðgang að erlendum mörkuðum.  Aðalsteinn telur því að það yrði mun hagstæðara 

fyrir Ísland að taka upp samninganet ESB heldur en að sitja áfram að samninganet 

sínu og EFTA.  Hann viðurkennir þó að með aðild tapist viss sveigjanleiki því í öllum 

framkvæmdum ESB þarf að taka þarf tillit til allra aðildarríkja.  Aðalsteinn bendir þó 

á að viðskiptafrelsi Íslendinga nú á dögum sé í raun ekki það mikið vegna þátttöku 

landsins í EES samningnum og þeirra reglna sem hafa tekið gildi vegna afleiddra 

reglna samningsins.  Frelsi Íslendinga og efnislegt svigrúm þeirra til samningagerðar 

er því skilyrt vegna EES.  

Það eru því bæði kostir og gallar á bak við upptöku samninganets ESB.  Með 

upptöku tapast vissulega sveigjanleiki til samningagerðar og fullveldi er sannarlega 

deilt með öðrum ríkjum en hins vegar verður að athuga, líkt og Aðalsteinn bendir á, 

að þó svo vissir hlutir myndu tapast með upptöku samninganets ESB, þá er einnig 

margt sem Íslendingum myndi áskotnast með því að vera hluti af stærstu 

viðskiptablokk heims. 

 

Hvaða áhrif, jákvæð eða neikvæð, gæti aðgangur samninganeti 

Evrópusambandsins mögulega haft á íslenskt atvinnulíf og viðskiptaumhverfi 

þess? 

 

Martin, Bergþór og Högni eru allir þeirrar skoðunar að samninganet ESB myndi ekki 

breyta miklu fyrir íslenskt atvinnulíf, alla vega ekki þegar kemur að viðskiptakjörum.  

Samninganet Íslands og ESB séu í raun svo keimlík að atvinnulífið kæmi ekki til með 

að finna mikinn mun á netunum tveimur þar sem þau eru svipuð að upplagi og ná yfir 

svipaðan fjölda fólks.  Rétt er þó að minnast á, eins og kom fram fyrr í kaflanum. að 
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innihald samninga Íslands og ESB geta verið nokkuð ólík, sérstaklega þar sem 

viðskiptasamningar ESB eru ekki ætíð hugsaðir út frá hreinum viðskiptum heldur 

einnig út frá utanríkis- og öryggismálastefnunni.  Auk þess hefur komið fram að það 

er einungis spurning um tíma hvenær ESB fer vel fram úr Íslandi/EFTA í fjölda 

samninga þar sem yfirstandandi samningaviðræður á þeirra vegum eru nú mun fleiri, 

og ná einnig yfir stærri fólksfjölda, en hjá EFTA.  Ragnar er einmitt óviss um að allir 

samningar ESB henti íslensku atvinnulífi eða að öll samningaríki ESB séu yfir höfuð 

mikilvæg markaðssvæði fyrir íslensk fyrirtæki, sérstaklega ef samningar eru byggðir á 

pólitík en ekki hreinum og beinum viðskiptum.  Þá hefur hann áhyggjur af því að 

hagsmunir Íslands myndu njóta minna vægis en hagsmunir stærri aðildarríkja.  Í því 

tilviki horfir hann til sjávarútvegsins, eins af okkar grundvallarhagsmunum, en ef 

Ísland gengi í Evrópusambandið myndi það gera fiskveiðisamninga við sjálft sig fyrir 

Íslands hönd og telur Ragnar það ekki þjóna hagsmunum íslensks sjávarútvegs að 

ESB sæti báðum megin samningaborðs. 

Aðalsteinn og Jón Steindór Valdimarsson telja hins vegar báðir að 

Evrópusambandsaðild og upptaka samninganets sambandsins myndi tryggja íslensku 

atvinnulíf stöðugleika því sameiginleg viðskiptastefna og sameiginlegar 

viðskiptareglur efli stöðugleika í atvinnulífi aðildarríkjanna.  Stöðugleiki í efnahagslífi 

er einn af grundvallarþáttum velmegandi atvinnulífs og því er það skoðun Aðalsteins 

að sá stöðugleiki sem einkennir evrópskt viðskiptaumhverfi sé aðlaðandi fyrir Ísland, 

einkum núna á tímum kreppu, efnahagssveiflna og síbreytilegs viðskiptaumhverfis.  

Þá telur Jón Steindór að með auknum stöðugleika í efnahagslífinu öðlist íslensk 

fyrirtæki betri samkeppnisstöðu við keppinauta sína erlendis.  Stöðugleiki sé því 

gríðarmikilvægur því það að búa við gengissveiflur, háa vexti og verðbólgu skapar 

hindranir fyrir íslensk fyrirtæki og dregur úr samkeppnisgetu þeirra gagnvart 

erlendum fyrirtækjum. 

 

Í hverju felst munurinn milli samninganeta Íslands og ESB? 

 

Áður er farið verður yfir helstu atriði sem greina að samninganet Íslands og ESB 

verður fyrst að nefna að þó svo samninganetin sjálf geti verið ólík þegar kemur að 

uppbyggingu og innihaldi er ekki svo mikill munur á viðskiptastefnum þessara 

tveggja aðila.  Ástæðan fyrir því er sú að Ísland er algjörlega samtvinnað innri 

markaði með aðild sinni að EES samningnum.  Þar með er Ísland hluti af 
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viðskiptastefnu ESB og þurfa íslensk stjórnvöld að fylgja ýmsum löggjöfum og 

reglugerðum sem tilheyra evrópsku stefnunni.  

Þegar kemur að mismuninum á samninganetum Íslands og Evrópusambandsins 

ber fyrst að nefna stærðarmun.  Samninganet ESB er tvímælalaust víðtækara en 

samninganet Íslands, þ.e. það nær til fleiri ríkja.  Þá er einungis spurning um tíma 

hvenær ESB fer fram úr Íslandi og EFTA í gerð viðskiptasamninga.  Hjá EFTA 

standa nú yfir fríverslunarsamningaviðræður við þrjú ríki, Alsír, Indland og Tæland 

og er einnig verið að ræða við Albaníu, Indónesíu, Malasíu, Rússland, Serbíu og 

Úkraínu um að hefja fríverslunarviðræður í náinni framtíð.  ESB stendur hins vegar í 

samningaviðræðum við þrjátíu ríki og ríkjahópa (samtals 116 ríki) og því má vel 

ímynda sér að ekki líði á löngu þar til ESB verður komið langt fram úr EFTA 

ríkjunum í fjölda viðskiptasamninga og samstarfsríkja.  Ef fram fer sem horfir er 

spurning hvort Íslendingar vilji halda uppteknum hætti í samstarfi við EFTA, og hætta 

þá á að vera eftirbátar annarra Evrópuríkja þegar kemur að fjölda viðskiptasamninga, 

eða fylgja framþróun ESB.     

Þá er einnig talsverður munur þegar kemur að innihaldi og efnistökum samninga á 

vegum EFTA/Íslands annars vegar og ESB hins vegar.  Markmið viðskiptastefnu 

Íslands er m.a. að bæta samkeppnishæfni innlendra fyrirtækja á mörkuðum heimsins 

með því að auka fjölda tvíhliða samninga og efla þannig efnahagslífið.  Starfsemi 

EFTA hentar vel fyrir Ísland því samtökin fara fyrir kröftugri þriðjuríkjastefnu þar 

sem áætlunin er að víkka út samninganet þeirra svo aðildarríki þess fái tollfrjálsan 

aðgang að sem flestum ríkjum heims.  Samningar ESB ná hins vegar sjaldnast 

einungis yfir viðskipti heldur fara þeir, eins og áður hefur komið fram, efnislega yfir 

víðan völl.  Þó markmiðið sambandsins hljóti alltaf að vera að bæta markaðsaðgang 

og auka viðskipti aðildarríkjanna þá má í raun setja spurningamerki við það hvort 

ESB þurfi á öllum þessum samstarfsríkjum að halda viðskiptalega séð.  Viðskipti ESB 

við sum samstarfsríkja sinna geta stundum verið mjög lítil, en í slíkum tilfellum er oft 

um að ræða ríki þar sem pólitík og efnahagur einkennist af óstöðugleika.  Það kemur 

því fyrir að ESB gerir viðskiptasamninga undir því yfirskini að koma gildum sínum á 

framfæri með það að leiðarljósi að koma á jafnvægi í viðkomandi ríkjum.  Þetta á þá 

sérstaklega við um ríki sem teljast vera nágrannaríki Evrópusambandsins en líklegt 

þykir að ESB vilji frekar stilla til friðar með gerð viðskiptasamninga en eiga það á 

hættu að átök eigi sér stað á landamærum þess.  Í þessu felst einmitt þriðji 

meginmunurinn á viðskiptastefnu Íslands og ESB.   Á meðan aðalmarkmið íslensku 
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stefnunnar er að efla viðskiptalífið og styðja við bakið á innlendum fyrirtækjum með 

því að auka möguleika þeirra á erlendum mörkuðum, þá snýst viðskiptastefna ESB og 

ekki einungis um viðskipti heldur eru hún órjúfanlegur hluti af utanríkis- og 

öryggismálastefnu sambandsins.   

Með þetta fyrir augum má jafnvel segja að samninganet Evrópusambandsins hæfi 

ekki íslensku viðskiptalífi nógu vel, þar sem viðskiptamarkmið aðilanna tveggja eru 

um margt ólík.  Íslendingar hafa í raun litla þörf fyrir að vernda ytri landamæri sín nú 

til dags, líkt og ESB telur sig þurfa að gera.  Þeir viðskiptasamningar sem Íslendingar 

gera snúast oftast nær um hrein og bein viðskipti, en ekki um öryggismál.  Í þessu 

samhengi má einnig jafnvel segja að EFTA sé í raun meira viðeigandi samstarfsaðili 

fyrir Ísland heldur en ESB þegar kemur að gerð viðskipta- og fríverslunarsamninga.  

Því til stuðnings má nefna að í EFTA samningum er ætíð gert ráð fyrir fullri fríverslun 

með fisk og aðrar sjávarafurðir, en það er óvíst hvernig viðskiptum Íslendinga með 

fisk yrði háttað innan ESB.  Slíkt myndi líklega aðeins koma í ljós í aðildarviðræðum. 

Vissulega má ætíð færa rök fyrir því að samninganet ESB sé víðtækara og þéttara 

heldur en samninganet EFTA, eða að ESB sé, vegna stærðar sinnar, fýsilegri 

samningaaðili fyrir þriðju ríki en EFTA.  Það má aftur á móti segja að samninganetin 

tvö séu í aðalatriðum mjög lík, þ.e. netin innihalda að mörgu leyti samninga við sömu 

ríkin eða landsvæðin, og stundum hefur EFTA jafnvel verið á undan ESB að gera 

samninga við viss ríki (Singapúr og Kanada).  Þangað til annað kemur í ljós má segja 

að nú til dags fullnægi EFTA öllum helstu þörfum Íslendinga þegar kemur að gerð 

viðskiptasamninga við þriðju ríki.  Til lengri tíma litið má hins vegar velta því fyrir 

sér hvort ESB sé ekki fýsilegri samstarfsaðili en EFTA í ljósi þess að allt stefnir í að 

sambandið fari fram úr EFTA í fjölda viðskiptasamninga og samninganetið verði enn 

víðtækara.  Vissulega myndi sjálfræði og frelsi Íslendinga til samningagerðar færast á 

hendur Framkvæmdastjórnarinnar en það virðist þó vera meira í orði en á borði, þar 

sem viðskiptafrelsi Íslendinga er nú þegar mjög þröngur stakkur sniðinn.  
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Viðauki 1 

 
Yfirlit yfir þá tvísköttunarsamninga sem Ísland er aðili að, efni þeirra, gildistöku o.fl. 

Samningar sem ekki eru í gildi er búið að undirrita, en fullgildingu þeirra er ólokið, 

þ.e. ríkin hafa ekki skipst á fullgildingarskjölum.
304

 

 

  

Samningsaðili  Efni  Undirritun  Fullgilding  Gildistaka  Núverandi  

staða  

Bandaríkin  

Bandaríkin - 

endurskoðun  

Tekjur/Eignir  

Tekjur  

7.5.1975  

23.10.2007  

26.11.1975  1.1.1976  Í gildi  

Ekki í gildi  

Belgía  Tekjur/Eignir  23.5.2000  19.7.2003  1.1.2004  Í gildi  

Bretland  Tekjur  30.9.1991  19.12.1991  1.1.1992  Í gildi  

Eistland  Tekjur/Eignir  16.6.1994  10.11.1995  1.1.1996  Í gildi  

Frakkland  Tekjur   29.8.1990  

 

1.6.1992  1.1.1993  Í gildi   

Grikkland Tekjur 7.7.2006   Ekki í gildi 

Grænland  Tekjur  5.7.2002  23.12.2002 1.1.2003  Í gildi  

Holland  Tekjur/Eignir  25.9.1997  27.12.1998  1.1.1999  Í gildi  

Írland  Tekjur  17.12.2003  17.12.2004  1.1.2005  Í gildi  

Ítalía  Tekjur/Eignir  

 

24.6.2002  

 

14.10.2008 1.1.2009  Í gildi  

 

Indland Tekjur 23.11.2007   Ekki í gildi 

Kanada  Tekjur  19.6.1997  31.12.1997  1.1.1998  Í gildi  

Kína  Tekjur  3.6.1996  5.2.1997  1.1.1998  Í gildi  

Lettland  Tekjur/Eignir  19.10.1994  27.12.1995  1.1.1996  Í gildi  

Litháen  Tekjur/Eignir  13.6.1998 17.6.1999  1.1.2000  Í gildi  

Lúxemborg  Tekjur/Eignir  4.10.1999  20.9.2001  1.1.2002  Í gildi  

Malta  Tekjur 

  

23.9.2004  

 

19.4.2006  1.1.2007  Í gildi  

 

Mexíkó Tekjur 11.3.2008   Ekki í gildi 
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 Heimasíða Fjármálaráðuneytis. 
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Norðurlönd
305

 

Norðurlönd  

Tekjur/Eignir 

Tekjur/Eignir 

– viðauki  

23.9.1997 

6.10.1997  

11.5.1997 

31.12.1997  

1.1.1998 

1.1.1998  

Í gildi 

Í gildi  

Portúgal  Tekjur/Eignir  2.8.1999  11.4.2002  1.1.2003  Í gildi  

Pólland  Tekjur/Eignir   19.6.1998  

 

20.6.1999  1.1.2000  Í gildi   

Rúmenía Tekjur 19.9.2007   Ekki í gildi 

Rússland  Tekjur  26.11.1999  21.7.2003.  1.1.2004  Í gildi  

Slóvakía  Tekjur/Eignir  15.4.2002  19.6.2003  1.1.2004  Í gildi  

Spánn  

 

Tekjur/Eignir 

  

22.1.2002  

 

2.8.2002  1.1.2003  Í gildi 

  

Suður-Kórea Tekjur/Eignir 15.5.2008   Ekki í gildi 

Sviss  

 

Tekjur/Eignir  

  

3.6.1988  

  

20.6.1989  

  

1.1.1990  

  

Í gildi  

 

Ungverjaland Tekjur 23.11.2005 7.2.2006 1.1.2007 Í gildi 

Úkraína Tekjur/Eignir 8.11.2006 9.19.2008 1.1.2009 Í gildi 

Tékkland  Tekjur  18.1.2000  28.12.2000  1.1.2001  Í gildi  

Víetnam  Tekjur  3.4.2002  27.12.2002  1.1.2003  Í gildi  

Þýskaland  Tekjur/ 

Eignir  

18.3.1971  3.10.1973  1.1.1974  Í gildi  

Heimild:  Heimasíða Fjármálaráðuneytis. 

 

 

Árituð samningsdrög  

Með árituðum samningsdrögum er átt við að búið sé að ganga frá samningi efnislega.  

Samninganefndir ríkjanna hafa þá undirritað samningsdrög en þýðingu og/eða 

undirritun er enn ólokið.
306

  

 

Samningsaðili Efni Dagur áritunar 

Slóvenía  Tekjur  6.9.2007  

Austurríki  Tekjur  6.5.2004  

Þýskaland (endurskoðun)  Tekjur/Eignir  6.7.2005  

Króatía  Tekjur  18.8.2005  

Heimild:  Heimasíða Fjármálaráðuneytis 

 

Að auki má nefna að samningaviðræður standa nú yfir við Kýpur og Búlgaríu.
307
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 Samningsaðilar eru Ísland, Danmörk, Finnland, Svíþjóð, Færeyjar og Noregur. 
306

 Heimasíða Fjármálaráðuneytis. 
307

 Ibid. 
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Viðauki 2 

 
Yfirlit yfir ríki sem íslensk stjórnvöld hafa gert loftferðasamninga við. 

 

 

Bandaríkin Noregur 

Bretland Makaó 

Danmörk Mongólía (óbirtur) 

Finnland Rússland 

Holland Spánn 

Hong Kong Svíþjóð 

Kína Tæland 

Króatía (óbirtur) Þýskaland 

Lúxemborg Samkomulag við Kanada um 

flugsamgöngur 
Heimild:  Heimasíða Samgönguráðuneytis. 

 

 

 

Eftirfarandi samningar varða einnig flugréttindi og eru í gildi:
308

 

 

 Alþjóðasamningur um almenningsflug (e. Convention on international civil 

aviation). 

 Alþjóðasamningur um viðkomuréttindi loftfara (e. International air service 

transit agreement).  

 Alþjóðasamningur um viðskiptaréttindi óreglubundinna flugþjónustu í Evrópu 

(e Multilateral agreement for non-scheduled air services in Europe).  

 Stofnsamningur EFTA og Vaduz samningurinn (e. EFTA Convention and 

Vaduz Convention 2001). 

 

 

 

  

                                                 
308

 Heimasíða Samgönguráðuneytis. 
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Yfirlit yfir ríki sem hafa áritað loftferðasamninga við Ísland.  Samningarnir hafa þó 

ekki enn tekið gildi.
309

  

 

 

Barein Noregur 

Danmörk Óman 

Kanada Sameinuðu arabísku furstadæmin 

Katar Svíþjóð 

Indland Suður-Kórea 

Indónesía Egyptaland 

Líbanon Mexíkó 

Malasía  
Heimild:  Heimasíða Samgönguráðuneytis. 

 

Loftferðasamningum Íslands við erlend ríki hefur fjölgað mjög á undanförnum árum.  

Árið 2008 var unnið að gerð loftferðasamninga við Egyptaland og Mexíkó.  Auk þess 

eru á döfinni fundir með Chile, Danmörku vegna Grænlands og Túnis.  Samhliða því 

hefur verið unnið að gerð loftferðasamnings við Singapúr og að aðild Íslands að Open 

Skies samningnum milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna.
310

 

 

                                                 
309

 Öll ríkin nema Mexíkó og Suður-Kórea hafa samþykkt að beita ákvæðum samningsins frá áritun.  
310

 Heimasíða Samgönguráðuneytis. 
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Viðauki 3 

 

Yfirlit yfir tvíhliða viðskiptasamningaviðræður ESB. 

 

 

Ríki Viðræður 

ACP ríkin Viðræður enn í fullum gangi. 

Albanía Viðræðum um Stöðugleika- og 

samstarfssamning (SSS)
311

 lauk í febrúar 

2005.  Samningurinn var undirritaður í 

júní 2006.  Viðskiptahluti hans tók gildi 

með bráðabirgðasamningi sem einnig var 

undirritaður í júní 2006.  

Bráðabirgðasamningurinn gekk í gildi 1. 

des. 2006 en hefur þó enn ekki verið 

staðfestur af öllum aðildarríkjunum. 

Alsír Viðræðum um samstarfssamning lauk í 

desember 2001.  Undirritaður í apríl 2002 

og gekk í gildi 1. sept. 2005.
312

  Viðræður 

um þjónustuviðskipti enn í gangi. 

ASEAN Viðræður hófust 4. maí 2007 og eru í 

fullum gangi. 

Aserbaídjan Samstarfssamningur milli ESB og 

Aserbaídjan hefur verið í gildi síðan 1999.  

Samið var um aukaákvæði við 

samninginn um tvíhliðaviðskipti með 

vefnaðarvöru.  Þeim samningaviðræðum 

lauk í sept. 2006 og samningurinn átti að 

ganga í gildi 1. nóv. 2008. 

Bosnía Hersegóvína Viðræðum um SSS og 

bráðabirgðasamning (viðskiptahluta SSS) 

lauk  í des. 2006 og voru samningarnir 

undirritaðir í júní 2008.  

Bráðabirgðasamningurinn gekk í gildi 1. 

júlí 2008, SSS bíður staðfestingar 

aðildarríkjanna. 

Egyptaland Viðræðum um samstarfssamning lauk í 

júní 1999.  Samningurinn var undirritaður 

í júní 2001 og gekk í gildi 1. júní 2004.  

Landbúnaðarviðræðum lauk 2008 en 

viðræður um þjónustuviðskipti eru enn í 

gangi. 

Flóabandalagið Viðræður um fríverslunarsamning hafa 

                                                 
311

 Fjögur ríki hafa samið eða eru að semja um Stöðugleika- og samstarfssamning (SSS) við ESB:  

Albanía, Bosnía Hersegóvína, Svartfjallaland og Serbía.  SSS samningar við Makedóníu og Króatíu 

hafa nú þegar tekið gildi. 
312

 Öll samstarfsríki fyrir botni Miðjarðarhafs (Alsír, Egyptaland, Ísrael, Jórdanía, Líbanon, Marokkó, 

Palestína og Túnis) hafa lokið við að gera samstarfssamning við ESB nema Sýrland.  Sjá nánari 

umfjöllun um samninga við ríki fyrir botni Miðjarðarhafs í köflum 2.3.1. og 3.2.4. 
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staðið yfir frá árinu 2002. 

Hvíta-Rússland Viðræður um endurnýjun 

vefnaðarvörusamnings eru enn ekki 

hafnar.
313

 

Indland Viðræður hófust 28. júní 2007. 

Íran Nokkrar viðræðulotur um viðskipta- og 

samstarfssamning áttu sér stað árið 2005.  

Fleiri lotur eru enn sem komið er ekki á 

dagskrá. 

Írak Viðræður um viðskipta- og 

samstarfssamning hófust 20. nóv. 2006.  

6. lota átti sér stað í nóv. 2008. 

Ísrael Samstarfssamningur undirritaður í 

nóvember 1995 og gekk í gildi í júní 

2000.  Landbúnaðarviðræðum lauk 2008.  

Viðræður um þjónustuviðskipti í fullum 

gangi. 

Jórdanía Samstarfssamningur undirritaður í nóv. 

1997 og gekk í gildi í maí 2000.  

Landbúnaðarviðræðum lauk 2005.  

Viðræður um þjónustuviðskipti í fullum 

gangi. 

Kanada Í júní 2004 mælti Framkvæmdastjórnin 

með því við Ráðherraráðið að ráðist yrði í 

samningaviðræður við Kanada um 

tvíhliða viðskipta- og 

fjárfestingarsamning.  Það er enn til 

umræðu innan Ráðsins. 

Kasakstan Samningur um viðskipti með stálvörur 

bíður nú endurnýjunar.  Einnig er í 

vinnslu að bæta aukaákvæði um viðskipti 

með vefnaðarvöru við núverandi 

samstarfssamning milli ESB og 

Kasakstan. 

Kína Viðræður um nýjan samstarfssamning 

sem inniheldur sérstök ákvæði um 

viðskipti og fjárfestingu hófst í jan. 2007. 

Líbanon Viðræðum um samstarfssamning lauk í 

jan. 2002 og var samningurinn 

undirritaður í júní 2002.  

Bráðabirgðasamningur gekk í gildi 1. feb. 

2003.  Viðræður um þjónustuviðskipti 

standa nú yfir en landbúnaðarviðræður 

eru ekki hafnar. 

Lýbía 1. viðræðulota um samstarfssamning átti 

sér stað í nóvember 2008. 

                                                 
313

 ESB gerði samstarfssamning við Hvíta-Rússland árið 1995 en hann komst ekki í framkvæmd vegna 

mannréttindabrota og umdeildra stjórnarskrárbreytinga í landinu. Síðan þá hafa samskipti ESB við 

Hvíta-Rússland verið takmörkuð. 
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Marokkó Samstarfssamningur var undirritaður  í 

feb. 1996 og gekk í gildi í mars 2000.  

Viðræður um þjónustuviðskipti standa nú 

yfir en landbúnaðarviðræður eru ekki enn 

hafnar. 

MERCOSUR Viðræður um samstarfssamning í fullum 

gangi. 

Palestína Samstarfssamningur var undirritaður í 

feb. 1997 og bráðabirgðasamningur gekk í 

gildi í júlí 1997.  Viðræður um 

þjónustuviðskipti standa nú yfir en 

landbúnaðarviðræður eru enn ekki hafnar. 

Rússland Viðræður um samning sem marka á 

ítarlegan ramma utan um samskipti ESB 

við Rússland hófust í júní 2008. 

Serbía SSS og bráðabirgðasamningur voru 

undirritaðir 29. apríl 2008. 

Suður-Kórea Fríverslunarviðræður hófust 6. maí 2007 

og eru í fullum gangi.  7. lota átti sér stað 

í maí 2008. 

Svartfjallaland SSS og bráðabirgðasamningar (með 

viðskiptahluta SSS) við Svartfjallaland 

voru undirritaðir í okt. 2007.  SSS bíður 

nú staðfestingar í aðildarríkjunum.  

Bráðabirgðasamningurinn gekk í gildi 1. 

jan. 2008. 

Sýrland Samningaviðræðum um samstarfssamning 

við Sýrland lauk árið 2004.  Undirritun 

hefur hins vegar ekki farið fram af 

pólitískum ástæðum.  Í lok nóv. 2008 

fékkst þó leyfi frá Ráðinu til að ljúka 

samningnum.   

Túnis Samstarfssamningur gekk í gildi í mars 

1998.  Viðræður um landbúnaðarákvæði 

samningsins og þjónustuviðskipti standa 

nú yfir. 

Úkraína Samstarfssamningur frá árinu 1998 sem 

rann út árið 2008 bíður nú endurnýjunar. 

Þegar Úkraína gerðist aðili að WTO í maí 

árið 2008 hófust viðræður milli ESB og 

úkraínskra stjórnvalda um 

fríverslunarsamning.  3. lota 

fríverslunarviðræðna átti sér stað í júlí 

2008. 

Víetnam Lagfæringar á tvíhliða samningi um 

vefnaðarvöru milli ESB og Víetnam frá 

árinu 1992 standa nú yfir. 

Heimild:  Heimasíða Framkvæmdastjórnar ESB, e.d. l) 


