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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvaða áhrif það hefði á atvinnuleysi á Íslandi að 

ganga inn í Evrópusambandið. Kannað er hvort það sé hægt að skýra breytingar á 

atvinnuleysi út frá helstu efnahagsþáttum Íslands. Gagna er aflað frá Eurostat til að finna út 

áhrif  þess að ganga inn í Evrópusambandið á atvinnuleysi. Til stuðnings var kannað 

staðalfrávik allra ríkja ESB  frá meðaltali atvinnuleysis frá árinu 2000 til 2010. Tekin eru svo 

fyrir lönd sem tengjast Íslandi mest miðað við núverandi efnahagsástand. Þar er kannað 

samdreifni milli landanna og Evrópusambandsins, þ.e. hvort löndin séu háð eða óháð 

sveiflum í sambandinu þegar breyting verður á atvinnuleysi. Fylgni var svo reiknuð út frá því 

hvort atvinnuleysi hækki eða lækki í sambandinu og í aðildarríkjunum. Til að greina betur þá 

efnahagsþætti sem koma mest við sögu þegar talað er um aðild að ESB, tókum við fyrir 

sjávarútveg, landbúnað og erlenda fjárfestingu. Einnig fannst höfundum mikilvægt að kanna 

hugsanleg áhrif á menntun við inngöngu í Evrópusambandið. Þegar skoðað er áhrif inngöngu 

í ESB á sjávarútveg, landbúnað, erlenda fjárfestingu og menntun, þá eru tekin söguleg gögn, 

staðreyndir frá Evrópusambandinu og öðrum stofnunum og þær upplýsingar skoðaðar með 

hliðsjón af því að ef Ísland myndi ganga inn í ESB. Niðurstöðurnar sýna að 

atvinnuleysistölurnar eru dreifðar um meðaltalið, samdreifnin er mishá og sama má segja um 

fylgnina þannig að innganga í ESB mun ekki hafa bein áhrif á atvinnuleysi. Breyting yrði í 

sjávarútvegsstefnunni en vegna mikilla ofveiða í ESB gæti það haft áhrif á atvinnuleysi til 

langstíma. Breyting yrði í eignarhaldi fyrirtækja en opið yrði fyrir erlenda fjárfestingu hér á 

landi. Það yrði lítil breyting í erlendri fjárfestingu nema í sjávarútvegi og gæti það haft slæm 

áhrif á atvinnu ef efnahagslegi ávinningurinn færi úr landi. Stöðugleiki í stjórnafari ætti að 

aukast við inngöngu og ætti því erlend fjárfesting að aukast. Landbúnaður á Íslandi mun 

minnka vegna opins markaðs, þar sem innflutningur á landbúnaðarafurðum yrði leyfður. Það 

mun samt sem áður ekki auka atvinnuleysi. Inngangan mun ekki hafa áhrif á menntun en þó 

þurfa Íslendingar að að sýna fram á jákvæða þróun til að markmið Bologna yfirlýsingunnar 

náist. 
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1.  Inngangur 

Í október 2008 fór efnahagsástand á Íslandi að versna og hafa miklar breytingar verið í 

stjórnarfari landsins síðan þá. Í kjölfar kreppunnar  hefur mikið verið talað um hvort aðild að 

Evrópusambandinu væri rétta leiðin til þess að koma landinu á réttan kjöl. Atvinnuleysi á 

Íslandi hefur hækkað gríðarlega frá október 2008 en skráð atvinnuleysi árið 2006 var 

1,3%(Hagstofa Íslands, 2011). Skráð atvinnuleysi frá fjórða ársfjórðungi 2010 var 7,4% 

(Hagstofa Íslands, 2011). 

Ísland er með sterk tengsl við Evrópu og hefur myndað samstarf við mörg önnur ríki og aðrar 

stofnanir þar. Ísland gekk í EFTA árið 1970 og innleiddi EES samninginn árið 1994. Það má 

segja að Ísland sé búið að innleiða margar reglugerðir ESB í gegnum aðildina í EES og í 

Schengen samstarfinu. Ísland er nú þegar þátttakandi í innri markaði Evrópusambandsins í 

gegnum þáttökuna í EES en þó með undanþágum í sjávarútvegi og landbúnaði. Ef Ísland 

gerðist meðlimur í Evrópusambandinu þyrfti landið að innleiða allar reglugerðir og því 

myndu breytast þær reglur um undanþágur sem hafa verið í gildi. Myndi það breyta ýmsu í 

efnahag Íslands. 

Ísland sótti um aðild að Evrópusambandinu 16. júlí 2009 og standa samningaviðræður enn 

yfir. Mikið atvinnuleysi er hér á landi og er því vert að skoða hvaða áhrif innganga í 

Evrópusambandið myndi hafa á atvinnuleysi. Tekin verður fyrir bein erlend fjárfesting, 

gjaldmiðill íslensku þjóðarinnar, viðskipti bæði innanlands sem og erlendis, sjávarútvegsmál 

og loks landbúnaðarmál. Bein erlend fjárfesting, krónan, viðskiptin og útflutningur fara í raun 

saman í flokk en með aukinni erlendri fjárfestingu, sterkari gjaldmiðli og meiri viðskiptum 

telja höfundar að vegurinn að minna atvinnuleysi ætti að vera nokkuð greiður. Með þessum 

stóru efnahagslegu þáttum vilja höfundar kanna hvort aðild að ESB hafi áhrif á þá og um leið 

kanna áhrif inngöngu á atvinnuleysi á Íslandi.  
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2.  Atvinnuleysi 

Atvinnuleysi er skilgreint sem efnahagsleg staða þar sem einstaklingar leitast eftir atvinnu, en 

fá enga slíka. Atvinnuleysi er mælt sem hlutfall af vinnufæru heildarvinnuafli og hefur 

atvinnuleysisstigið áhrif á efnahagsaðstæður (Investorwords, e.d.).  

Atvinnustig er einn af þremur mikilvægustu hagvísum hagkerfisins og er atvinnuleysi ásamt 

lækkandi raun vergri landsframleiðslu helsta afleiðing af efnahagslægð og kreppu (Katrín 

Ólafsdóttir, 2009). Lítið atvinnuleysi sem hlutfall af vinnufæru vinnuafli er gríðarlega 

mikilvægt í hverju og einu hagkerfi.   

2.1 Atvinnuleysi á Íslandi 

Atvinnuleysi á Íslandi hefur aldrei mælst meira en það hefur gert hér frá því að 

efnahagskreppan skall á í lok árs 2008. Þá varð öll umræða um hugsanlega inngöngu í 

Evrópusambandið meira áberandi. Áður hefur einkennt Ísland að hafa lágt atvinnuleysisstig 

og hefur atvinnuleysisstig verið vel undir 5% að meðaltali samkvæmt elstu aðgengilegu 

tölum sem eru frá 1980. Hagstofa Íslands heldur utan um þessar tölur af vinnumarkaðnum, 

ásamt mörgu öðru og skilgreinir hún þá sem taldir eru atvinnulausir, þegar mælingin á sér 

stað, þannig: 

Atvinnulausir telja þeir sem ekki voru í starfi þegar í viðmiðunarvikunni, 
geta hafið störf innan tveggja vikna frá því að rannsóknin er gerð og 
uppfylla auk þess eitthvert eftirfarandi skilyrða. 

1. Hafa verið virkir í atvinnuleit sl. fjórar vikur að viðmiðunarviku. 
2. Hafa fundið starf sem byrjar seinna, þó ekki síðar en innan þriggja 

mánaða. 
3. Bíða eftir að vera kallaðir til vinnu.  

Þeir sem eru í skóla, hættir að vinna, börn yngri en 15 ára og þeir sem eru ekki að leita sér að 

vinnu eru ekki skráðir atvinnulausir. Atvinnulausir á Íslandi eru þeir sem skráðir eru í 

atvinnuleysistryggingarkerfinu og fá greiddar atvinnuleysisbætur (Hagstofan, 2010).  

Eins og áður sagði hefur atvinnuleysið aldrei mælst eins hátt og það hefur verið að gera síðan 

efnahagskreppan skall á hérlendis í október árið 2008. Fram að því hafði atvinnuleysið lengi 

vel verið mjög lágt, eða undir 3% á ársgrundvelli. Eftir efnahagshrunið hefur atvinnuleysið 

þó verið mun meira og sést á því hversu mikil áhrif efnahagslægðin hefur á atvinnustigið í 

landinu. Atvinnuleysið hefur margfaldast og nýjustu tölur um þetta efni eru af fjórða 

ársfjórðungi 2010 og var atvinnuleysið þá 7,4%. Sé það skoðað gagnvart hlutfalli skráðra 
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Mynd 1.  Hlutfall atvinnulausra af heildarmannafla frá 1991 til 2009 (Hagstofa Íslands, 2010). 

Atvinnuleysi á Íslandi hefur aðeins einu sinni áður mælst hærra en nú, en það var á öðrum 

ársfjórðungi 2010. Árið 2010 er einnig metár þegar kemur að meðaltímalengd í atvinnuleit, 

en 24,2% þeirra sem eru atvinnulausir hafa leitað atvinnu í meira en eitt ár, frá og með árinu 

2010 (Hagstofan, 2011). Mest mælist atvinnuleysið á Suðurnesjum, eða 12,9% samkvæmt 

nýjustu tölum þegar þetta er skrifað, og minnst á Vestfjörðum, eða 3%. Atvinnuleysið er 

hlutfallslega mest hjá ungmennum (Morgunblaðið, 2010).   

Ástandið er því slæmt og fyrir utan litlar sveiflur þá hefur atvinnuleysið lítið minnkað á 

þessum rúmum tveimur árum sem hafa liðið síðan kreppan skall á. Sést það mjög vel á 

eftirfarandi mynd. 
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Mynd 2.  Atvinnuleysi fyrir og eftir kreppu (Hagstofa Íslands, 2010). 

Eins og sést á myndinni, þá hefur atvinnuleysi aukist verulega. Þar sem atvinna er einn af 

lykilþáttum að hagvexti og góðum lífsgæðum, þá hefur atvinnuleysi mikið verið rætt og 

tenging þess við hugsanlega aðild að Evrópusambandið. Velta margir því fyrir sér hvort 

innganga í ESB geti haft áhrif á atvinnuleysið á Íslandi.  

Viljum við með þessari ritgerð gera því skil hvaða áhrif möguleg þátttaka í Evrópusambandið 

kemur til með að hafa í för með sér. Munum við fara yfir sögulegar tölur af aðildarríkjum 

Evrópusambandsins í þeim tilgangi að skoða tengsl og möguleg áhrif sem aðildin sjálf hefur á 

atvinnuleysi. Þannig viljum við skoða bein áhrif aðildar að ESB sem og um leið skoða þá 

þætti sem aðildin hefur í för með sér, til dæmis áhrif aðildar í Evrópusambandinu á 

sjávarútveg, landbúnað, beina erlenda fjárfestingu og fleiri lykilþætti í íslenskum efnahag. 

Þannig viljum við finna út hvað aðild Íslands að Evrópusambandinu kynni að hafa í för með 

sér og hver áhrifin mögulega yrðu á atvinnuleysi á Íslandi.  

2.2 Tegundir atvinnuleysis 

Til eru þrjár tegundir atvinnuleysis. Þær eru; leitaratvinnuleysi, kerfisbundið atvinnuleysi og 

hagsveiflubundið atvinnuleysi. Hagsveiflubundið atvinnuleysi er það sem einkennir Ísland 

núna, en þessi gerð af atvinnuleysi var svo gott sem í 0% hér fyrir efnahagshrunið. Þá má 

segja að full atvinna, sem gerist þegar hagsveiflubundið atvinnuleysi er 0%, hafi verið á 

Íslandi og það í mörg ár fram að efnahagshruninu árið 2008. Þrátt fyrir að kallast full atvinna, 

þá þýðir það þó ekki að hér hafi ekkert atvinnuleysi verið til staðar, en það atvinnuleysi sem 

hér var einkenndist þá einungis af leitaratvinnuleysi og kerfisbundu atvinnuleysi. Þessar tvær 
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tegundir atvinnuleysis eru nauðsynlegar í hverjum efnahagi og er hvergi markmið að 

atvinnuleysi sé 0% hjá einhverri þjóð.  

Leitaratvinnuleysi myndast fyrst og fremst vegna þess að launþegar vilja prufa eitthvað nýtt 

og gefa sér tíma til þess að breyta til. Það myndast einnig vegna þess að upplýsingar á milli 

þeirra sem eru að leita sér að vinnu og þeirra sem vantar að ráða í vinnu eru oft ekki nægilega 

gagnsæjar og komast ekki til skila. Nauðsynlegt er því að það sé til staðar svo að þeir sem eru 

á atvinnumarkaðnum þori og geti prufað eitthvað nýtt í stað þess að vera alltaf í sama 

starfinu. Þetta hefur um leið í för með sér aukna reynslu fyrir þá sem breyta til, það er reynslu 

af mismunandi fyrirtækjum og atvinnugreinum.  

Kerfisbundið atvinnuleysi má hins vegar segja að fylgi þróun í til dæmis tækni og nýjungum. 

Á það til dæmis við þegar mörg störf tapast í ákveðinni starfsgrein á stuttum tíma mögulega 

vegna úreldingar á atvinnugrein sökun tækninýjunga (Katrín Ólafsdóttir, 2009). Í slíku tilfelli 

þarf kerfisbundið atvinnuleysi ekki að vera af slæmum toga heldur jákvæð þróun í 

atvinnugreininni. Tæknin gæti t.d. aukið framleiðslu og sé eftirspurnin til staðar þá myndi það 

auka hagnað. Getur það haft í för með sér jákvæða þróun og aukin tækifæri fyrir t.d. 

fyrirtækið eða atvinnugreinina í heild sinni. Kerfisbundið atvinnuleysi getur því verið 

óumflýjanlegt og hreinlega nauðsynlegt til þess að fylgja þróun og auknum tækifærum og 

tækni. 

Að lokum er það svo hagsveiflubundið atvinnuleysi. Það er sú tegund atvinnuleysis sem 

þjóðir vilja alls ekki að sé til staðar og vilja að sé eins nærri 0% og hægt er. Hagsveiflubundið 

atvinnuleysi er sú aukning í atvinnuleysi sem á sér stað í niðursveiflu og hefur neikvæð áhrif 

fyrir launþega. Þá missa þeir starf sitt sökum þess að eftirspurn eftir vörum eða þjónustu er of 

lítil til þess að fylgja framboði vinnuafls. Þetta er einmitt það sem gerst hefur hér síðustu ár 

og við það hefur myndast hagsveiflubundið atvinnuleysi (Katrín Ólafsdóttir, 2009). 

Það sem skilur hagsveiflubundna atvinnuleysið að frá leitaratvinnuleysinu er að í 

leitaratvinnuleysi eru aðilar að hætta í vinnunni til þess að finna sér aðra vinnu en í 

hagsveiflubundnu atvinnuleysi eru aðilar í raun þvingaðir til þess að hætta eða er sagt upp á 

tímum þegar mjög lítið framboð er af vinnu. Ástandið á Íslandi einkennist nú augljóslega af 

hagsveiflubundnu atvinnuleysi, því hér er eftirspurn eftir vörum eða þjónustu of lítil til þess 

að fylgja framboði vinnuafls, fullkomlega hæfir einstaklingar eru að missa vinnu sína og 

margir þeirra sem eru í atvinnuleit hafa verið það lengi eins og nefnt var hér að ofan (24,2% 

atvinnulausra verið það í meira en ár) og virðist vera mjög erfitt fyrir aðila að finna sér vinnu. 
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3. Evrópusambandið 

Evrópusambandið er stærsta viðskiptaveldi heims og var stofnað eftir seinni heimstyrjöldina 

til þess að tryggja frið og byggja sameiginlega upp Evrópu eftir seinni heimstyrjöldina 

(Sendinefnd ESB á Íslandi, e.d.). Það var franski utanríkisráðherrann, Robert Schuman, sem 

mælti fyrir um það að sameina Vestur-Evrópu í kol- og stálbandalag. Það var svo árið 1951 

sem kol –og stálbandalagið varð að raunveruleika og var markmiðið að sameina Evrópu, 

bæði í pólitík og efnahagslega, til þess að tryggja að friður héldist á milli landa Evrópu 

(Global Gateway, e.d.) Evrópusambandið hefur vaxið mikið í gegnum árin og eru löndin 

orðin 27 talsins og má sjá þau í eftirfarandi töflu. 

Tafla 1.  Aðildarríki Evrópusambandsins eftir ártal i 

Ártal Aðildarríki Evrópusambandsins 

1952 Belgía, Frakkland, Holland, Ítalía, Lúxemborg og Þýskaland. 

1973 Bretland, Danmörk og Írland. 

1981 Grikkland. 

1986 Portúgal og Spánn. 

1995 Austurríki, Finnland og Svíþjóð. 

2004 
Eistland, Kýpur, Lettland, Litháen, Malta, Pólland, Slóvakía, 

Slóvenía, Tékkland og Ungverjaland 

2007 Búlgaría og Rúmenía 

 

Reglur og grundvöllur fyrir viðskiptum Evrópusambandsins eru sett fram í sáttmálum ESB. Í 

sáttmálum ESB má finna reglur um það efnahagslega og hið pólitíska samstarf sem á sér stað 

á milli aðildarríkjanna. Þar á meðal má finna reglur um fjórfrelsið, þ.e. frjálst flæði vara, 

þjónustu, fjármagns, atvinnu og margt fleira sem hefur áhrif á aðildarríkin. Öll ný ríki sem 

fara í Evrópusambandið verða að samþykkja sáttmála Evrópusambandsins og þá löggjöf sem 

er í gildi við aðildina. 
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Tafla 2.  Sáttmálar Evrópusambandsins eftir ártali 

Ártal Sáttmálar ESB 

1957 Rómarsáttmálinn 

1987 Einingarlög Evrópu 

1993 Maastrichtsáttmálinn 

1999 Amsterdamsáttmálinn 

2000 Nicesáttmálinn 

2009 Lissabonsáttmálinn 

 

Fyrsti sáttmálinn hét Rómarsáttmálinn og var undirritaður árið 1957 af þeim sex löndum sem  

þá voru í Evrópusambandinu, þ.e. Belgíu, Frakklandi, Hollandi, Ítalíu, Lúxemborg og 

Þýskalandi. Markmið sáttmálans var að koma á nánu efnahagslegu samstarfi á milli 

aðildarríkja með því að afnema tolla, gjöld og kvóta á milli þeirra sem og að tryggja frið og 

stöðugleika.  

Einingarlög Evrópu voru samþykkt 30 árum seinna, eða árið 1987, en í þeim má finna 

grundvöll fyrir fjórfrelsinu sem nefnt var hér að ofan. Maastrichtsáttmálinn var undirritaður 

árið 1993 en í honum má finna stefnu um stækkun á innri markaðnum með sameiginlegum 

seðlabanka og gjaldmiðli, Evrópuþingið fékk þá aukin völd og samstarf ríkjanna var eflt. 

Amsterdamsáttmálinn tók gildi 1. maí 1999 en þá fékk Evrópuþingið meira löggjafarvald en 

áður. Með þessum sáttmála er mögulegt fyrir ríki að taka upp samstarf á ákveðnum sviðum 

sín á milli (McCormick, 2008). 

Nicesáttmálinn var svo undirritaður árið 2000 en þar er kveðið á um það hvernig skipulagi 

allra stofnana í Evrópusambandinu skuli vera háttað, þangað til önnur stjórnarskrá tekur gildi, 

og einnig var breytt vægi atkvæða í ráðherraráðinu. 

Nýjasti sáttmálinn heitir Lissabonsáttmálinn og var undirritaður árið 2009 en þar er kveðið á 

um hvert valdasvæði Evrópusambandsins er. Einnig er þar fjallað um réttindi íbúa innan 

Evrópusambandsins. 

Þegar litið er á sögu sáttmálana má sjá að Evrópusambandið er í stöðugri þróun og 

sáttmálarnir eru undirstaðan fyrir virkni Evrópusambandsins. Í Evrópusambandinu eru 

margar stofnanir og þar má nefna Evrópuþingið sem fer með lagasetningarvald ásamt 

ráðherraráðinu. 
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Ráðherraráðið er það ráð sem sett er saman af einum ráðherra í hverjum flokki, t.d. fer 

umhverfisráðherra á fundi um umhverfismál og þar fram eftir götum. Ráðherraráðið fer með 

löggjafarvald ásamt Evrópuþinginu. 

Framkvæmdarstjórnin fer svo með framkvæmdavaldið í sambandinu en markmið 

framkvæmdarstjórnarinnar er að tryggja að markaðurinn starfi og virki eins og hann á að 

gera. Einnig verndar framkvæmdarstjórnin hagsmuni ESB. Framkvæmdarstjórnin er skipuð 

27 fulltrúum sem tilnefndir eru af aðildarlöndunum og svo samþykktir af þinginu. Í 

Evrópusambandinu má finna seðlabanka Evrópu en þeir fara með peningamálastefnu þeirra 

landa sem eru í EMU og hafa tekið upp evru sem gjaldmiðil. ESB hefur þróað góðan innri 

markað með áherslur á sterk viðskipti á milli aðildarríkjanna en einnig hefur sambandið 

þróað sterka landbúnaðarstefnu sem og sjávarútvegsstefnu. 17 af 27 þjóðum innan 

Evrópusambandsins hafa tekið upp evru sem gjaldmiðil (European Commission, 2011) og eru 

þá undir EMU sem er efnahags- og myntbandalag Evrópusambandsins. 

 

3.1 Innri markaðurinn 

 

Svokallaður innri markaður á rætur sína að rekja til ársins 1987 (McCormick, 2008), þegar 

Einingarlög Evrópu voru samþykkt, en það var ekki fyrr en árið 1993, þegar 

Maastrichtsáttmálinn var samþykktur, að innri markaðurinn breyttist og sameiginlegur 

gjaldmiðill var settur inn í sáttmálana (McCormick, 2008). Innri markaðurinn kveður á um að 

það séu engir tollar og einfaldar reglur eru til þess að ferlið gangi hratt og örugglega fyrir sig. 

Innri markaðurinn einkennist af fjórfrelsinu, en það er frjáls flutningur fjármagns, fólks, 

þjónustu og vara.  

Aðilar innan ESB hafa þann rétt að mega búa, vinna og læra í öðrum löndum og neytendur 

njóta hagstæðara verðlags, þar sem samkeppnin er meiri innan innri markaðarins (European 

Commission, 2010). Ísland er í Evrópska Efnahagssvæðinu (EES) ásamt Noregi og 

Liechtenstein, en með því að vera í EES höfum við aðgang að innri markaðnum, þrátt fyrir að 

vera ekki í Evrópusambandinu. Íslendingar hafa þó ekki fullan aðgang að innri markaðnum í 

landbúnaðar- og fiskafurðum, en þar gilda sérstök ákvæði  (McCormick, 2008). 

Innri markaðurinn er grunnurinn fyrir öllu efnahagssamstarfi innan sambandsins. 

Tilgangurinn er sá að öll viðskipti séu einföld. Með það að leiðarljósi ætti innri markaðurinn 
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að auka hagvöxt, vera skilvirkari og ætti einnig að stuðla að aukinni atvinnu (Eiríkur 

Bergmann Einarsson, 2003). Árangur innri markaðarins hefur verið góður en eftirfarandi 

atriði eru staðreyndir um árangur markaðarins í lauslegri þýðingu og má sjá þær nánar í 

viðauka A. 

 

 

Efnahagslegur ávinningur 

- 2,5 milljónir starfa hafa myndast innan Evrópusambandsins frá árinu 1992 en þau 

hefðu aldrei orðið að veruleika án þess að innri markaðurinn hefði opnast. 

- Með tilkomu innri markaðarins hefur geta fyrirtækja til þess að taka þátt í samkeppni 

aukist mikið á alþjóðavísu. Útflutningur til þriðja heims ríkja hefur aukist frá því að 

vera 6,9% af vergri landsframleiðslu árið 1992 í 11,2% árið 2001. 

- Innri markaðurinn hefur gert Evrópu mun álitlegri fyrir utanaðkomandi fjárfesta. 

Nettó innstreymi af erlendri fjárfestingu til Evrópusambandsins hefur tvöfaldast. 

- Verg landsframleiðsla ESB árið 2002 var 1,8% eða €164,5 billjón hærri vegna 

tilkomu innri markaðarins. 

Ávinningur neytenda 

- Meira úrval af fyrsta flokks vörum og þjónustu. 

- Með því að opna markaðinn og bjóða upp á harðari samkeppni hefur verð á vörum og 

matvörum lækkað töluvert. 

- Lægri fjarskiptatollar. Neytendur borga minna ef hringt er innan ESB og verðið þar 

hefur lækkað um 50%. 

- Meira en 15 milljónir manna hafa flutt á milli landssvæða í Evrópu til þess að vinna 

eða að eyða ellinni í öðru landi. Auðvelt er að flytja og nýtur viðkomandi sama réttar 

og hann hefði haft í heimalandi sínu. Ein milljón af ungu fólki hefur lokið námi sínu í 

öðru landi í Evrópu, þökk sé Erasmusáætluninni. 

- Neytendur hafa fullan rétt til þess að versla í öðrum löndum innan sambandsins 
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Ávinningur Fyrirtækja 

- Viðskipti innan Evrópusambandsins eru mun auðveldari eftir að innri markaðurinn 

kom. Með því að fjarlægja tolla og skrifræðið hefur afhendingartími vöru styst og 

kostnaður lækkað. Áður voru tollskoðaðar yfir 60 milljónir skjala en nú er það ekki 

lengur til staðar. 

- Yfir 60% af þeim fyrirtækjum sem flytja út til fleiri en fimm landa sögðu að innri 

markaðurinn hefur hjálpað þeim til þess að selja meira til annarra landa. 

- Fyrirtæki geta boðið í verk og geta boðist til þess að útvega vörur og þjónustu til 

annarra landa. 

Ástæðan fyrir því að innri markaðurinn hefur verið svona farsæll er afnáms tolla og annarra 

viðskiptahindrana. Innri markaðurinn ryður úr vegi öllum tæknilegum viðskiptahindrunum og 

gerir Evrópusambandið að einum, virkum markaði án nokkurra viðskiptahindrana. 

. 

3.2 Efnahags-og myntbandalag Evrópu (EMU) 

Með tilkomu Maastrichtsáttmálans árið 1993 var mælt fyrir um stofnun sameiginlegs 

seðlabanka og því að ríkin hafi sameiginlegan gjaldmiðil (McCormick, 2008). Stefna 

Evrópusambandsins er sú að öll aðildarríki taki upp evruna sem gjaldmiðil. Til  þess að ganga 

inn í myntbandalagið þurfa löndin að uppfylla ákveðin skilyrði. Í bókinni Understanding the 

European Union eftir McCormick(2008) eru skilyrðin sett fram og eru: 

1. Verðbólgan verður að vera lægri en meðaltal verðbólgu þeirra þriggja landa sem hafa 

minnstu verðbólgu innan ESB að viðbættu 1,5 stigi. 

2. Langtímavextir skulu vera lægri en meðaltal langtímavaxta þeirra þriggja landa sem 

hafa lægstu langtímavexti að viðbættum 2,0 stigum. 

3. Fjárlagahalli skal vera minni en 3% af VLF og skuldir þjóðarinnar skulu vera minni 

en 60% af VLF, en undantekningar eru á því. 

4.  Krafist er stöðugleika í genginu, en stöðugleiki verður að vera í gjaldmiðli í tvö ár. 

 

 

Það er talið mikilvægt að skuldir hins opinbera séu í lágmarki og jafnvægi þarf að vera í 

ríkisrekstri (McCormick, 2008). Tilgangurinn með því að reglur eru settar um það að 

meðlimir ESB eigi að ganga inn í myntbandalagið er sá að innri markaðurinn fái að vaxa og 
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þá séu höfð viðskipti með einum gjaldmiðli sem er evra. Þannig verður til stærri, betri og 

skilvirkari markaður. Verð lækkar og um leið verður verðstöðugleiki meiri. Ef notast yrði við 

sameiginlega mynt myndi hagvöxturinn aukast, samkeppnin yrði meiri og vextir lækka. 

Helstu rökin fyrir því að sameiginleg mynt auki hagvöxt eru þau að sameiginleg mynt eyði út 

gengisáhættu, auðveldi samanburð og dragi úr kostnaði (Þorsteinn Þorgeirsson, 2002). 

 

 

3.3 Ísland og innganga í ESB 

Evrópusambandið hefur verið vaxandi frá því að kola- og stálbandalag Evrópu var stofnað 

árið 1951 og hafa löndin hver á fætur öðru gengið í Evrópusambandið. Öll lönd sem eru með 

landamæri innan Evrópu geta sótt um aðild að Evrópusambandinu en ákveðin skilyrði þarf þó 

að uppfylla samkvæmt greinum 6 og 50 í Maastrichtsáttmálanum. Greinarnar í sáttmálanum 

tilgreina að ESB er opið fyrir nýjum aðildarríkjum að uppfylltum ákveðnum 

grundvallarskilyrðum. Kaupmannahafnarskilyrðin útskýra þetta nánar hér að neðan. 

1. Stjórnarfarið skal vera stöðugt og tryggt lýðræði, landið sé réttarríki og borin virðing 
fyrir mannréttindum og öllum réttindum minnihlutahópa. 

2. Markaðshagkerfið skal vera virkt og á að geta keppt í þeirri samkeppni sem innri 
markaðurinn innan Evrópusambandsins býður upp á (Europa, 2010). 

3. Land skal geta tekið yfir lagagerðir ESB og hafa viljann til þess að vinna 

stefnumarkandi að framtíðarþróun sambandsins um pólitíska og efnahagslega 

samþættingu (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2003). 

 

Ný aðildarríki mega ekki eiga í landamæradeilum við önnur ríki. Ef  löndin uppfylla þessi 

skilyrði verða þau að innleiða alla reglugerðir sambandsins. Ísland sótti um aðild að 

Evrópusambandinu þann 16. júlí 2009 og eru viðræður enn í gangi þegar þetta er ritað. 
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3.4 Atvinnumálastefna Evrópusambandsins 

Með tilkomu innri markaðarins og fjórfrelsinu sem er frjálst flæði fjármagns, þjónustu, fólks 

og vara, varð til krafa um stefnu í félags- og atvinnumálum. Ör þróun á markaðnum hefur 

kallað eftir meiri aðgerðum í atvinnumálum til þess að vernda réttindi fólks. 

Evrópusambandið hefur sett saman aðgerðir til þess að styðja við stefnur aðildarríkjanna og 

er t.d. búið að setja upp félagsmálasjóð Evrópu (e. European Social Fund, ESF) sem var 

komið á fót eftir Rómarsáttmálann 1958 og berst þessi tiltekni sjóður gegn 

langtímaatvinnuleysi og einbeitir sér ennfremur að því að þjálfa og endurmennta atvinnulausa 

(Sendinefnd ESB á Íslandi, e.d.). 

Til er löggjöf í ESB um að setja lágmarksviðmið í félags- og atvinnuréttindum fólks á 

atvinnumarkaðnum og kemur þannig í veg fyrir það að atvinnurekendur bjóði lægri laun en 

finnast á markaðnum. Löggjöfin segir að gæta skal jafnrétti kynjanna, vinnurétt, samráð, 

vinnuvernd og upplýsingagjöf á markaðnum (McCormick, 2008). 

ESB beitir opnu samráðsaðferðinni(e.open method of coordination) sem er mikilvæg aðferð 

til þess að ná fram markmiðum sem sett voru í Lissabonáætlunina um samkeppnishæfni, 

atvinnuþátttöku og félagslega vernd (Sendinefnd ESB á Íslandi, e.d.). 

ESB hefur byggt upp sterkt samstarf við aðila vinnumarkaðarins og byggt upp sterkt samstarf 

við samtök launþega sem og verkalýðshreyfingarnar (Sendinefnd ESB á Íslandi, e.d.). 

4. Atvinnuleysi í Evrópusambandinu 

Atvinnuleysi er skilgreint á sama hátt í Evrópusambandinu og er gert hérlendis. Það er túlkað 

sem hlutfall af þeim sem ekki eru í vinnu af heildarvinnuafli. Vinnuaflið er þá þeir sem eru í 

vinnu eða eru að leita sér að vinnu og geta unnið. Atvinnulausir eru þeir sem eru á bilinu 15-

74 ára og sem;  

- eru án atvinnu í viðmiðunarvikunni  

- geta hafið störf innan tveggja vikna 

- hafa verið að leita sér að starfi síðustu fjórar vikur eða 

- hafa fundið sér starf sem hefst innan þriggja næstu mánaða 

Samkvæmt Europa 2020 sem útskýrt verður hér að neðan, þá er markmið 

Evrópusambandsins að 75% þeirra sem eru á aldrinum 20-64 ára séu í vinnu.  
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5. Atvinnumál í Evrópusambandinu 

Evrópusambandið er með sérstakt ráð sem snýr að þessu málefni og innan þess hefur verið 

sett upp hin svokallaða evrópska atvinnuáætlunin. Þessi áætlun er sett upp af stjórn 

Evrópusambandsins og er hún í samræmi við Evrópa 2020 áætluninni. Atvinnuáætlunin 

inniheldur ákveðin markmið og stefna hennar fellur inn í skipulagið sem Evrópusambandið 

hefur einnig sett varðandi það að búa til og bæta störf.  

5.1 Evrópa 2020 

Evrópa 2020 er sú vaxtarstefna sem Evrópusambandið hefur sett sér fyrir komandi áratug til 

þess að stuðla að betra og stöðugra hagkerfi. Hún snýr helst að þremur atriðum; framleiðni, 

félagslegri samheldni og atvinnumálum. Stefnan hefur markmið á fimm sviðum og koma þrjú 

þeirra að atvinnumálum. Þessi þrjú markmið eru í atvinnumálum almennt, í frumkvæði og í 

menntun. Hvert land í Evrópusambandinu hefur þó frelsi til þess að setja sér þau markmið 

sem henta þeim, þar sem ákvarðanir teknar af ESB gætu mögulega ekki hentað nægilega vel 

fyrir hvert og eitt aðildarríki (European Comission, e.d.). Sem dæmi um þetta má nefna að 

Spánverjar með sitt 20% atvinnuleysi myndu seint geta haft sömu markmið í atvinnumálum 

og til dæmis Danmörk sem eru með um 8% atvinnuleysi.    

Evrópa 2020 var sett af stað eftir efnahagskreppuna sem gekk yfir og á hún að aðstoða við 

það að bæta upp þann skaða sem kreppan hafði á efnahag Evrópu. Kreppan veikti 

fjármálakerfi ESB til muna ásamt því að atvinnuleysi jókst. Núna eru 9,6% vinnuafls í 

Evrópu atvinnulaus og atvinnuleysi ungmenna er hátt í 40% sums staðar, þrátt fyrir að ESB 

hafi gripið inn í þegar kreppan skall á og náð að minnka áhrif hennar (European Comission, 

2010). Það má þó þakka aðgerðum Evrópusambandsins það að ekki fór verr, eins og það 

gerði til dæmis í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að atvinnuleysi hafi ekki aukist mjög mikið í 

ESB, þá minnkaði framleiðni sambandsins til muna og er það helsta áhyggjuefnið (European 

Comission, 2010).  

5.2 Ný hæfni fyrir ný störf 

Til þess að styðja við atvinnuáætlunina í Evrópa 2020 hefur Evrópusambandið sett fram 

stefnu í því að skapa nýja hæfni fyrir ný störf. Sambandið telur að meiri þekking sé 

nauðsynleg til þess að sinna framtíðarstörfum og að þróunin í þeim málum sé orðin það hröð 

að atvinnuleysið aukist sjálfkrafa ef ekkert verði að gert (European Comission, e.d.), því 

vinnuaflið sé ekki nægilega menntað hlutfallslega til þess að sinna þeim nýju störfum sem séu 

að skapast og komi til með að skapast. ESB hefur því innleitt þessa stefnu í atvinnuáætlun 
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sína sem lið í menntamálum hennar. Stefnan snýst þannig ekki aðeins um það að skapa ný 

störf heldur einnig að fjárfesta í menntun fyrir vinnuaflið almennt, svo það sé betur menntað 

fyrir framtíðarstörf (European Comission, e.d.). 

Með þessum hætti geta aðildarlöndin einnig lært hvert að öðru, en hvert og eitt ríki stjórnar 

því hvernig það vinnur að þessum málefnum, ESB er þeim svo til aðstoðar. 

5.3 Efling ungmenna 

Atvinnuleysi ungmenna í Evrópusambandinu er núna tæplega 21%. Erfiðara hefur verið fyrir 

ungmenni að komast í vinnu eftir efnahags- og fjármálakreppuna og er litið á þetta sem stórt 

vandamál í Evrópusambandinu. Sambandið hefur því sett af stað þessa stefnu um það að efla 

ungmenni en ekki á vinnumarkaði heldur í menntun. Rannsóknir stjórnar ESB sýna fram á að 

um 2020 muni 35% nýrra starfa krefjast menntunar af háu stigi og 50% starfa krefjast 

menntunar af miðstigi (European Comission, e.d.). Sambandið hyggst því gera menntun 

meira aðlaðandi fyrir ungmenni og hvetja þau til þess að halda áfram í skóla og jafnvel 

mennta sig í öðrum löndum. Með þessu vinnur sambandið að markmiðum sem nánar verða 

rakin á eftir. Með því að hjálpa ungmennum að öðlast þekkingu, hæfni og reynslu, þá verða 

þau betri starfsmenn og það eykur líkur þeirra á því að fá vinnu (European Comission, e.d.). 

5.4 Leiðbeiningar í atvinnumálum 

Evrópusambandið setur fram nokkurs konar leiðbeiningar í atvinnumálum sem snúast um það 

hvernig stefnu skal háttað í hverju aðildarríki fyrir sig. Þetta merkir að hvert ríki fyrir sig 

ákveður hvaða stefnu það setur í atvinnumálum, en þarf þó að fara eftir leiðbeiningum ESB 

um sameiginlega forgangsröðun og markmið (European Comission, e.d.). 

 Nýjar leiðbeiningar voru settar fram í október 2010 og hljóma svona:  

• Auka skal þátttöku karla og kvenna á vinnumarkaði, minnka skipulagsbundið 

atvinnuleysi og að stuðla að auknum starfsgæðum 

• Þróa skal hæft vinnuafl sem getur brugðist við þörfum vinnumarkaðsins og um leið 

bæta menntunarstig 

• Bæta skal gæði og árangur menntunar- og þjálfunarkerfisins á öllum stigum og auka 

þátttöku á háskólastigi eða á samsvarandi stigum 

• Stuðla skal að félagslegri aðlögun og berjast gegn fátækt   

(European Comission, e.d.)  
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5.5 Evrópska atvinnumálastefnan 

Evrópusambandið hefur sett fram atvinnumálastefnu fyrir þennan áratug. Hún er sett fram 

sem hluti af Evrópa 2020 áætluninni og ofangreindar stefnur styðja hana. Áætlunin miðar að 

því að skapa fleiri og betri störf í gegnum sambandið. Atvinnumálastefnan inniheldur þrjú 

aðalmarkmið sem stefnt er á að ná fyrir árið 2020: 

• 75% af fólki á aldrinum 20-64 ára skal vera vinnandi (European Comission, e.d.) 

• Hlutfall þeirra sem hætta í skóla á að vera undir 10% og að minnsta kosti 40% þeirra 

sem eru á aldrinum 30-34 ára eiga að hafa lokið námi á háskólastigi (European 

Comission, e.d.) 

• Fækka skal þeim sem eru fátækir, eða nálægt því að verða það og þeim sem eiga erfitt 

með félagslega aðlögun, en það er um 20 milljónir manna (European Comission, e.d.) 

Eins og áður hefur verið sagt, þá stjórnar Evrópusambandið þessu ekki, heldur aðildarríkin 

sjálf. Með atvinnumálaáætluninni er einungis verið að setja ramma utan um stefnur allra 

ríkjanna, svo að þær geti deilt upplýsingum og rætt og unnið saman með atvinnumálaáætlanir 

sínar. Að lokum þarf svo hvert aðildarríki að lýsa atvinnumálastefnu sinni og skýra hana. 

Stjórn Evrópusambandsins fer yfir hana og samþykkir eða kemur með uppástungur að 

breytingum ef þess þarf til þess að mæta framtíðaráætlunum sambandsins, Evrópa 2020 

(European Comission, e.d.).   

5.6 EU-27 og evrusvæðið 

Samkvæmt Eurostat, sem heldur utan um gríðarlegt magn af tölfræðilegum gögnum tengdum 

Evrópusambandinu, þá eru yfir 23 milljónir manna atvinnulausir í EU-27 (Stendur fyrir öll 27 

aðildarríki Evrópusambandsins). Eurostat skiptir sambandinu upp í tvo hluta, EU-27 og 

evrusvæðið. EU-27 stendur fyrir öll aðildarríkin en evrusvæðið stendur fyrir þau 17 

aðildarríki sem tekið hafa upp evruna. Þetta er mjög hentug skipting til þess að greina betur 

áhrifin af því að ganga í Evrópusambandið annars vegar og hins vegar af því að taka samhliða 

upp evruna. Þannig má mögulega sjá mun hjá þeim þjóðum sem hafa tekið upp evruna 

gagnvart þeim sem hafa ekki tekið hana upp. Frá því að mælingar hófust með þessari 

skiptingu árið 2000 og til ársins 2004, eða rétt eftir að evran var tekin upp, þá var 

atvinnuleysi minna í þeim löndum sem tóku upp evruna. Á árunum 2005-2007 snérist þetta 

þó við og varð atvinnuleysi meira í löndum sem höfðu tekið upp evruna. Munurinn var þó 

mjög lítill og fór mest í 0,3% á þessu tímabili. Bilið jókst lítillega á næstu árum og var hálft 

prósentustig árið 2009. Í janúar 2011 var atvinnuleysi í sambandinu 9,5% en 9,9% á 
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evrusvæðinu. Eftirfarandi mynd sýnir hversu svipað atvinnuleysið er í EU-27 og á 

evrusvæðinu, en ekki má gleyma því að lönd evrusvæðisins eru tekin inn í mælingar EU-27 

(European Comission, 2011).  

 
 

Mynd 3. Atvinnuleysi í Evrópu á ársgrundvelli frá 2000 til 2010 (Eurostat, 2011) 

5.6.1 Áhrif evruvæðingar 

Samkvæmt skráningu Eurostat, þaðan sem allar eftirfarandi tölfræðilegar upplýsingar eru 

fengnar, þá var atvinnuleysi í Evrópusambandinu tæplega 9% um aldamótin. Þá hafði 

atvinnuleysið lækkað örlítið frá fyrri árum. Þótt ástæðurnar gætu verið fjölmargar, þá má  

mögulega áætla að þau framtíðaráform að taka upp evruna hafi haft jákvæð áhrif á efnahag 

ríkjanna. Ríkin gætu því séð fram á til dæmis meiri stöðugleika og minni gengissveiflur sem 

hefði í för með sér minnkandi áhrif á atvinnuleysi.  

Eftir aldamótin lækkaði atvinnuleysi um 0,5% en hækkaði aftur upp í 9% um mitt árið 2002, 

eða eftir upptöku evrunnar. Sú hækkun gæti mögulega hafa komið til vegna mikilla breytinga 

og aðlögunar að nýja gjaldmiðlinum, því hún varði þangað til ársins 2005. Þá fór atvinnuleysi 

loks að minnka og fór minnst niður í 7% á ársgrundvelli árið 2008. Árið 2008 var hins vegar 

ár efnahagskreppunnar og ekki aðeins á Íslandi. Kreppan hafði áhrif um alla Evrópu og mest 

allan heim og hækkaði atvinnuleysið úr 7% 2008 í 10% mest á árinu 2010. Sömu sögu má 

nánast segja ef einungis er litið til evrusvæðisins. Sveiflast þessi tvö svæði nánast eins, eins 

og sést á myndinni hér framar, en þó hefur verið örlítið meira atvinnuleysi síðustu ár á 

evrusvæðinu, eins og áður sagði (Eurostat, 2011). 
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5.7 Áhrif efnahagskreppunnar á atvinnuleysi í Evrópu 

Frá því í mars 2008  hefur atvinnuleysið í Evrópusambandinu farið vaxandi. Atvinnuleysi 

hefur aukist í öllum 27 ríkjunum en mismikið þó í hverju og einu.Þá hefur hlutfallið vaxið í 

hverjum mánuði fyrir sig síðan í mars 2008 þegar litið er á sambandið sem heild. Áhrifin fara 

þó dvínandi og á síðasta ári hætti atvinnuleysi að aukast og stóð það í stað í 10% og gerir það 

enn í maí 2011.  

Kreppan hafði mun meiri áhrif á atvinnuþátttöku karla en kvenna. Í fyrsta sinn síðan 

mælingar hófust á því formi sem þær eru í dag (EU-27 á móti evrusvæði), eða frá aldamótum, 

mældist atvinnuleysi karla meira en hjá konum. Gerðist það í maí 2009 en þá var atvinnuleysi 

karla 8,8% á móti 8,6% hjá konum. Atvinnuleysi beggja kynja óx síðar meir og er í dag 9% 

hjá körlum og 10% hjá konum. Hlutfall karla er því aftur orðið minna en hlutfall kvenna, en 

bilið er þó mjög lítið (Eurostat, 2011). 

Eins og áður sagði, þá hafði efnahagskreppan meiri áhrif á atvinnuleysi karla. Atvinnuleysi 

karla jókst um 2,9% frá því í lok árs 2007, eða rétt áður en áhrif kreppunnar fóru að gera vart 

við sig, til loka árs 2009. Svipaða sögu má segja um atvinnuleysi kvenna en áhrifin voru þó 

minni og jókst það um 1,5% á sama tímabili (European Union, 2010). 

Atvinnuleysið, eins og áður sagði, jókst í öllum ríkjum Evrópusambandsins sem sýnir hversu 

mikil áhrif efnahagskreppunnar voru. Það jókst þó minnst í Þýskalandi, eða um 0,2% á milli 

áranna 2008 og 2009, og í Benelux löndunum, þar sem það jókst um 1%. Lettland, sem glímir 

nú við næstmesta atvinnuleysi í sambandinu, var með mestu aukninguna á milli áranna, eða 

um 10%.  

Áhrif kreppunnar voru því umtalsverð og hafði hún ekki einungis áhrif á Íslandi heldur um 

alla Evrópu. Það má þó sjá út úr þessari greiningu að atvinnuleysið í Evrópusambandinu sem 

heild óx ekki það mikið og ekki nærri því jafn mikið og það óx hérlendis. Evrópusambandið 

virðist því hafa þau áhrif að það dregur úr högginu af efnahagskreppunni og veitir 

stöðugleika, þótt það sé einungis að hluta til og ekki í öllum aðildarríkjum. 

5.8 Atvinnuleysi í ESB 2010 

Þó að það sé algengt í umræðunni að talað sé um atvinnuleysi í Evrópu í heild, þá felur 

meðaltalið mikilsverðan mun, í sumum er margfaldur munur á atvinnuleysi innan 

aðildarríkjanna.  Árið 2010 mældist minnsta atvinnuleysið í Hollandi og Austurríki  4,3%, og 

í Luxemborg  4,7%, en langmest mældist það á Spáni, þar sem atvinnuleysið var 20,4%, í 



 

Lettlandi var það 18,3% og í Litháen, 17,4% (European Comission, 2011). Á eftirfarandi 

mynd sést munurinn betur, en gríðarlega mikill munur er á m
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18,3% og í Litháen, 17,4% (European Comission, 2011). Á eftirfarandi 

en gríðarlega mikill munur er á milli þess hæsta og þess lægsta.

Meðal, hæstu og lægstu ríki 2010 (Eurostat, 2011). 
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Atvinnuleysi Evrópusambandsins í heild virðist því ekki vera áhrifavaldur á einstök 

aðildarríki. Aðild að Evrópusambandinu færir þjóðum ekki sjálfkrafa fyrirfram ákveðið 

atvinnuhlutfall og nær stjórn sambandsins því ekki að stjórna atvinnuleysinu og hafa áhrif á 

það í einstöku ríkjum. Þetta er áhyggjuefni fyrir ESB, þar sem stefna og markmið eru sett 

fyrir allt sambandið í heild og eiga við öll ríkin. Aðildarríkin eru þó að sjálfsögðu hvert fyrir 

sig ábyrg fyrir sínum ákvörðunum og stöðu og eru stefnur og markmið ESB aðeins til þess að 

vinna eftir og stefna að en ekki til þess að innleiða.  

5.9 Atvinnuleysi á 21. öldinni 

Við ákváðum að taka fyrir atvinnuleysi á árunum 2000-2010. Gerum við það í ljósi mikilla 

breytinga á starfsemi og uppbyggingu Evrópusambandsins frá aldamótum. Sambandið hefur 

vaxið og stækkað  frá árinu 2000 og þjóðum fjölgað í og fór upp í núverandi stærð á þessum 

áratug. Mikið hefur einnig gengið á í sambandinu síðustu 10 árin og má þar nefna tvo nýja 

sáttmála; Nicesáttmálann sem skrifað var undir í Nice í febrúar 2001 og varð virkur í febrúar 

2003 og Lissabonsáttmálann sem skrifað var undir í desember 2007. Einnig var nýr 

gjaldmiðill kynntur, evran, rétt fyrir aldamótin og var hún tekin í umferð árið 2002. Hefur 

slíkt í för með sér miklar breytingar fyrir pólitískt og efnahagslegt samband eins og 

Evrópusambandið er og myndast við það myntbandalag með aðgangi að innri markaði. 

Sökum þessara mikilla breytinga ákváðum við að við líta á sögulegt atvinnuleysi á 21. öldinni 

til þess að finna sem best út þau áhrif sem möguleg innganga myndi hafa á íslenskt 

efnahagslíf og atvinnuleysi. 

5.10 Staðalfrávik hvers árs á 21. öldinni 

Til þess að skoða betur bein áhrif aðildar að Evrópusambandinu á atvinnuleysi í hverju ríki þá 

tókum við saman staðalfrávik allra ríkja Evrópusambandsins frá meðaltals atvinnuleysi í 

Evrópusambandinu á hverju ári á tímabilinu 2000-2010. 

Tafla 3.  Staðalfrávik hvers árs – dreifni frá meðaltali 

Staðalfrávik hvers árs - dreifni frá meðaltali 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
4,54 4,97 4,59 3,86 3,59 3,18 2,60 2,09 2,00 3,50 4,19 

 

Myndin sýnir hversu mikil dreifnin um meðaltalið var. Sést að dreifnin er mjög mikil í byrjun 

áratugsins en fer hratt lækkandi þegar líður á hann. Árið 2008 er dreifnin í lágmarki en samt 

sem áður fremur há. Efnahagshrunið hefur síðan þau áhrif að dreifni atvinnuleysisins um 
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meðaltalið stóreykst og meira en tvöfaldast á tveimur árum. Taflan rennir stoðum undir það 

að ríki Evrópusambandsins lifa ekki við eitt almennt atvinnuleysi heldur er það mjög dreift 

um meðaltalið. Aðildin sjálf hefur því ekki í för með sér bein áhrif á atvinnuleysi.  

6. Greining og samanburður 

Við greiningu á sögulegum gögnum var litið til Evrópusambandsins í heild sinni sem og til 

einstakra ríkja. Borin voru saman fyrirfram ákveðin lönd við almennt atvinnuleysi í 

Evrópusambandinu sem og var sambandið sjálft í heild sinni skoðað. Eftirfarandi lönd voru 

skoðuð ásamt Evrópusambandinu í heild. 

Tafla 4.  Fyrirfram ákveðin lönd og gjaldmiðill þeirra 

Land  Ár inngöngu  Gjaldmiðill  

Svíþjóð 1995 sænsk króna 

Danmörk 1973 dönsk króna 

Finnland 1995 evra 

Spánn 1986 evra 

Holland Stofnandi evra 

Austurríki 1995 evra 

Ungverjaland 2004 forint 

 

Ástæðan fyrir því að þessi lönd urðu fyrir valinu var sú að sýna fjölbreytni sem og skyldleika 

við íslenskt efnahagsástand. Þannig má til dæmis nefna að Svíþjóð og Finnland voru valin 

vegna skyldleika við íslenskt efnahagslíf þegar þjóðirnar gengu í Evrópusambandið. Finnland 

var til dæmis í mikilli kreppu þegar landið gekk í Evrópusambandið. Íbúar landsins höfðu 

þurft að lifa við meira en 12% atvinnuleysi á ársgrundvelli í þrjú ár fram að inngöngu í 

sambandið. 

 Ástæðurnar fyrir vali á öðrum löndum voru t.d. að Holland og Spánn eru að segja andstæður 

í Evrópusambandinu. Holland er með minnsta atvinnuleysið á meðan Spánn glímir við það 

mesta. Þá er gaman að taka fyrir eitt stofnríki og meta stöðu þess í sambandinu. Danmörk er 

með til þess að greina öll Norðurlöndin og Austurríki og Ungverjaland til þess að auka 

fjölbreytni. Einnig er áhugvert að skoða lönd með mismunandi gjaldmiðla og er það hluti af 

ástæðunni fyrir vali á þessum þjóðum. 
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6.1 Samdreifni og fylgni 

Það er orðið ljóst út frá dreifingu atvinnuleysis og útreikningi á staðalfráviki hvers árs í 

tengslum við það, að aðildin hefur ekki í för með sér bein áhrif á atvinnuleysi. Við hins vegar 

athuguðum hvort aðildin sjálf hafi áhrif að einhverju leyti. Til þess að gera það, þá 

rannsökuðum við samdreifni og fylgni á milli atvinnuleysis í einstöku ríkjum á móti 

sambandinu í heild. Við þessa greiningu notuðum við löndin sem nefnd eru hér að ofan. 

Samdreifnin og fylgnin var mjög svipuð á öllum Norðurlöndunum. 

Tafla 5.  Samdreifni og fylgni 

Land  Samdreifni  Fylgni  

Svíþjóð 0,375 0,493 

Danmörk 0,707 0,787 

Finnland 0,564 0,735 
 

Samdreifnin segir okkur að löndin séu tiltölulega óháð hvort öðru en hafi þó tilhneigingu til 

þess að hækka eða lækka saman. Það er, ef atvinnuleysi almennt hækkar eða lækkar í 

Evrópusambandinu í heild sinni, þá hafa Norðurlöndin tilhneigingu til þess að hækka eða 

lækka um leið.  

Fylgnin var reiknuð út á milli einstakra ríkja á móti Evrópusambandinu, það er fylgnin á milli 

þess að atvinnuleysi hækki eða lækki í sambandinu og í aðildarríkjum. Jákvætt línulegt 

samband myndast hjá öllum Norðurlöndunum og það frekar gott línulegt samband. Fullkomið 

jákvætt línulegt samband myndast þegar fylgnin er jöfn einum. Niðurstöðurnar sýna því fram 

á það að mikil fylgni er á milli breytinga á atvinnuleysi í Evrópusambandinu og á 

Norðurlöndunum. Ef atvinnuleysi Norðurlandanna er borið saman myndrænt við 

meðalatvinnuleysi á tímabilinu 2000-2010 í Evrópusambandinu, þá sést þetta berum augum 

og rennir sterkum stoðum undir útreikningana hér að ofan.  
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Mynd 6.  Atvinnuleysistölur – Samanburður (Eurostat, 2011). 
 

Fylgnin er nokkuð ljós á myndinni, en þar sést til dæmis fylgnin á milli lækkandi atvinnuleysi 

Evrópusambandsins á tímabilinu 2005-2008 og lækkandi atvinnuleysis á Norðurlöndunum á 

sama tímabili. Sama sést á tímabilinu 2008-2010, það er eftir efnahagshrunið, en þar er fylgni 

á milli hækkandi atvinnuleysis í sambandinu og á Norðurlöndunum.  

Hin fjögur löndin sem við tókum til greiningar skiluðu öll svipuðum niðurstöðum og 

Norðurlöndin. 

       

Tafla 6. Samdreifni og fylgni 

Land  Samdreifni  Fylgni  

Spánn 1,398 0,487 

Holland 0,271 0,397 

Austurríki 0,133 0,322 

Ungverjaland 0,196 0,145 
 

Hér sést til dæmis að þrátt fyrir mikinn mun á atvinnuleysi í Hollandi og á Spáni, þá er 

jákvætt línulegt samband á milli landanna og Evrópusambandsins. Atvinnuleysi beggja landa 

eykst eða minnkar að hluta til á sama hátt og sambandið í heild. Samdreifni landanna er 

jákvæð í báðum tilfellum, sem sýnir fram á að ríkin hafa tilhneigingu til þess að hækka eða 

lækka með sambandinu, en hins vegar er samdreifnin mun hærri á milli Spánar og 

Evrópusambandsins. Ástæða þess er sú að á síðustu árum hefur atvinnuleysi sveiflast mikið á 

Spáni og þegar atvinnuleysi hefur sveiflast í Evrópusambandinu, þá hefur það haft margföld 
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áhrif á Spáni. Útskýrir það þessa háu samdreifni og einungis það. Ekki er verið að reyna að 

tengja saman hátt atvinnuleysi spænsku þjóðarinnar við sveiflur atvinnuleysis í ESB. 

Fátt markvert er hægt að greina úr tölum frá Austurríki og Ungverjalandi. Löndin hafa hvort 

sinn gjaldmiðilinn og gengu í sambandið á mismunandi tíma. Þrátt fyrir það er samdreifni 

landanna mjög svipuð, en þau hafa einnig tilhneigingu til þess að hækka eða lækka með 

meðaltali Evrópusambandsins. Fylgni þeirra er jákvæð línulega með Evrópusambandinu, en 

hún er hins vegar sérstaklega lág í Ungverjalandi. Fylgni Spánar og Hollands er einnig lág og 

er fylgnin lægri hjá þessum fjórum löndum en t.d. Norðurlöndunum. Til þess að renna 

stoðum undir þessa útreikninga, þá er það einnig sjáanlegt á eftirfarandi mynd ef grannt er 

skoðað.  

 

Mynd 7.  Atvinnuleysistölur - Samanburður nokkurra aðildarríkja (Eurostat, 2011). 
 

Hér sést t.d. að atvinnuleysi í Ungverjalandi vex á tímabilinu 2004-2008 eða á því tímabili 

sem atvinnuleysi var að minnka hvað mest á núliðnum áratugi í ESB. Atvinnuleysi í 

Austurríki minnkar ekki heldur á þessum tíma og lækkar á milli áranna 2009 og 2010, þegar 

meðalatvinnuleysi í ESB er á hraðri uppleið.  

Ef allt hér að ofan er tekið saman, þá er dreifni á hlutfalli atvinnuleysis mikil. Öll ríkin hafa 

þó tilhneigingu til þess að hækka eða lækka á sama hátt og Evrópusambandið og er fylgnin í 

öllum tilfellum jákvæð línuleg. Sökum þess hversu dreifðar atvinnuleysistölur hvers ríkis eru 

um meðaltalið og hversu mishá samdreifnin sem og fylgnin er, er óvarlegt að segja að aðildin 

sjálf hafi bein áhrif á atvinnuleysi. Vissulega sveiflast þjóðirnar margar á svipaðan hátt og 

meðaltals atvinnuleysi í ESB, en eins og áður sagði, þá er samdreifnin og fylgnin bæði of lítil 
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og of mismunandi til þess að hægt sé að rekja sveiflur í atvinnuleysi hvers aðildarríkis til 

sveiflna í sambandinu í heild sinni. Þó aðildin hafi að vissu leyti áhrif og sveiflur 

sambandsins virðist endurspeglast að minnsta kosti að einhverju leyti í aðildarríkjunum, þá er 

það ekki endilega aðildin sjálf sem veldur þessum sveiflum, heldur breytingar í efnahag 

Evrópu á hverjum tíma.  

Þar sem fylgnin er ekki fullkomlega línuleg, er ekki hægt að tengja vaxandi eða minnkandi 

atvinnuleysi beint við aðildina að Evrópusambandinu og sveiflur atvinnuleysis einstakra 

aðildarríkja er ekki hægt að rekja einungis til sveiflna í sambandinu. Það eru því aðrir þættir 

sem hafa áhrif á þessar sveiflur og sem hægt er að rekja til vaxandi eða minnkandi 

atvinnuleysis. Þessir þættir geta verið undir áhrifum Evrópusambandsins og ætlum við að líta 

á þá helstu þætti sem sambandið myndi hafa áhrif á hérlendis og möguleg áhrif þessara þátta 

á atvinnuleysi á Íslandi. Þessir þættir eru bein erlend fjárfesting, gjaldmiðill íslensku 

þjóðarinnar, viðskipti bæði innanlands sem og erlendis, sjávarútvegsmál og loks 

landbúnaðarmál. Bein erlend fjárfesting, krónan, viðskiptin og útflutningur fara í raun saman 

í flokk, en með aukinni erlendri fjárfestingu, sterkari gjaldmiðli og meiri viðskiptum teljum 

við að samkvæmt klassískri hagfræði ætti vegurinn að minna atvinnuleysi ætti að vera 

nokkuð greiður.  

 Þessa þætti mun Evrópusambandið koma til með að hafa eða geta haft áhrif á hér á landi 

gangi Ísland í Evrópusambandið. Teljum við þessa þætti vera lykilþætti í aðild að ESB og 

viljum við skoða stöðu þessara þátta í dag, t.d. helstu áhrifaliði sem hvetja eða draga úr beinni 

erlendri fjárfestingu. Um leið viljum við skoða hver áhrif þeirra yrðu á atvinnuleysi, gangi 

þjóðin í ESB.  



 

7. Sjávarútvegsmál 

7.1 Stutt inngrip um sögu sjávarútvegsins

Í þessari ritgerð er nauðsynlegt að kanna hvaða áhrif það kann að hafa á sjávarútveginn ef 

landið gengi í Evrópusambandið. Sjávarútvegur er ríflega 6% af vergri 

(Magnús Bjarnason, 2010) en var 12% árið 2003

skal fram að 3,0% Íslendinga, 

Ísland, 2011).  

 
Mynd 8.  Starfandi við fiskveiðar á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2011).

Þessi breyting sjávarútvegsins á verga landsframleiðslu hefur minnkað um helming frá 

2003 en á móti kemur að aðrir atvinnuvegir hafa verið að bæta við sig. Fiskiðnaður aflar um 

helmings tekna af vörum útfluttum frá Íslandi og aflar um 

hér á landi (Magnús Bjarnason, 2010). 

Evrópusambandsins og telur útfluttur fiskur frá Íslandi um 5% af öllum fiskmarkaði í 

heiminum (Magnús Bjarnason, 2010).
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Stutt inngrip um sögu sjávarútvegsins 

Í þessari ritgerð er nauðsynlegt að kanna hvaða áhrif það kann að hafa á sjávarútveginn ef 

landið gengi í Evrópusambandið. Sjávarútvegur er ríflega 6% af vergri 

(Magnús Bjarnason, 2010) en var 12% árið 2003 (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2003).

Íslendinga, eða 5000 manns, starfa við sjávarútveg á Íslandi

ið fiskveiðar á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2011). 

Þessi breyting sjávarútvegsins á verga landsframleiðslu hefur minnkað um helming frá 

2003 en á móti kemur að aðrir atvinnuvegir hafa verið að bæta við sig. Fiskiðnaður aflar um 

tekna af vörum útfluttum frá Íslandi og aflar um þriðjungs af vægi gjaldeyrisöflunar 

(Magnús Bjarnason, 2010). Tveir þriðju af útfluttum fiski fer til 

Evrópusambandsins og telur útfluttur fiskur frá Íslandi um 5% af öllum fiskmarkaði í 

(Magnús Bjarnason, 2010). 

Ísland hafði í mörg ár barist fyrir fisknum sínum eftir að þeir fengu fullveldi 

Landið reyndi að gera allt til þess að stöðva það að erlend skip væru að veiða við 

Íslandsstrendur. Helsta ástæða þess var sú að sjávarútvegurinn var aðalatvinnuvegur Íslands. 

höfðu áhyggjur af framtíð sjávarútvegsins þegar birtar voru tölur um 

1952, en þá dróst ýsuaflinn saman um 32% og skarkolaaflinn um 

47%. Þetta þýddi að ef veiðunum væri haldið taumlaust áfram, þá myndi sjávarútvegurinn 
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líða undir lok. Ný reglugerð gerði það þó að verkum að lögð var áhersla á verndum stofnsins 

og á grundvelli þessarar reglugerðar var landhelgin færð út í fjórar mílur árið1952 (Halldór B. 

Ívarsson, e.d.). 

Árið 1958 færði Ísland landhelgina út í 12 mílur eftir mikla baráttu um fiskimiðin. Þessi 

útfærsla vakti hörð viðbrögð hjá Bretum og þeir sendu herskip sín til þess að gæta þess að 

skip þeirra gætu alveg örugglega verið að veiða allt að fjögurra mílna lögsögunni. 

Á þessu stigi voru Íslendingar komnir í þorskastríð við Breta, Íslendingar vissu að 

sjávarútvegurinn var þeirra aðalatvinnuvegur og þurfti því að gera allt til þess að halda í hann. 

Á meðan þetta þorskastríð gekk yfir, settu Bretar og Vestur-Þjóðverjar löndunarbann á 

Íslendinga en það hefði getað skapað mikinn usla í atvinnumálum á Íslandi. Íslendingar voru 

fljótir að bregðast við því og juku viðskipti sín við Bandaríkjamenn, þannig að ekki varð 

skaði af því að halda áfram að berjast um lögsögu þjóðarinnar. Árið 1972 var svo samþykkt 

af íslenskum stjórnvöldum að færa lögsöguna í 50 mílur sem skapaði enn meiri usla og stríðið 

fór þá að vera erfiðara fyrir íslensk skip. Nokkrum árum seinna, eða árið 1975, var 

fiskveiðilögsagan svo færð út í 200 mílur, en þá versnaði þorskastríðið og gekk það svo langt 

að Íslendingar hótuðu að segja sig úr NATO og slitu stjórnmálasambandi við Breta. Árið 

1976 náðust loks sættir í málunum og hefur fiskveiðilögsaga Íslendinga haldist óbreytt frá 

þeim tíma. Afleiðingarnar af þessari baráttu urðu ekki góðar fyrir smábæi í Englandi en þar 

geisaði mikið atvinnuleysi. Fyrir Íslendinga hafði þetta góð áhrif en ef þjóðin hefði tapað 

þessum bardaga er enginn vafi á því að hér hefði orðið mikið atvinnuleysi til lengri tíma. 

 

7.2 Sjávarútvegurinn í Evrópusambandinu 

Sjávarútvegsmálin eru reist á ákvæðum Rómarsáttmálans (Evrópustefnunefnd, 1990) en 

sameiginlega sjávarútvegsstefna fyrir aðildarríki ESB var sett á stofn 1983 (McCormick, 

2008). Markmið sjávarútvegsstefnunnar eru að tryggja að auðlindin sé nýtt skynsamlega, að 

kjörin séu góð fyrir þá sem starfa við sjávarútveg, að það sé markaður fyrir sjávarútveginn og 

að framboð af sjávarafurðum séu viðunandi og á sanngjörnu verði (Eiríkur Bergmann 

Einarsson, 2003). Fiskiðnaðurinn innan ESB er lítill hluti af innkomu sambandsins og nær 

aðeins til 0,25% af heildarvergri landsframleiðslu Evrópusambandsins (Magnús Bjarnason, 

2010). Þrátt fyrir að þetta sé ekki stór hluti, þá er þetta samt sem áður mikilvæg atvinnugrein í 

mörgum löndum. Sjávarútvegurinn innan ESB sér 225.000 sjómönnum fyrir vinnu og veiddar 

eru sjö milljónir tonna. Þrjár milljónir manna eru háð sjávarútveginum og er því mikilvægt að 
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sú atvinnugrein sé vernduð með reglugerðum og styrkjum, en sjávarútvegurinn nýtur styrkja 

innan ESB. 

Tafla 7.  Atvinnuþátttaka innan ESB talið í þúsundum (Common fisheries policy, e.d.). 

Fiskiðnaður 1996-8 2005 Munur 

Veiðar 241,3 167,5 -31% 

Vinnsla 101,8 100,7 -1% 

Fiskrækt 61,4 45,3 -26% 

Samtals 404,5 313,5 -22% 

 

Atvinnuþátttaka í fiskiðnaði í Evrópusambandinu minnkaði frá 404.000 árið 1997 í 313.000 

árið 2005 og fiskiðnaður hefur minnkað hjá öllum meðlimum ESB (Common fisheris Policy, 

e.d.). Öll lönd sjá fram á það að sjávarútvegurinn sé hnignandi atvinnugrein. Í Danmörku 

hefur sjávarútvegurinn minnkað um í kringum 30% og í Austurríki um 18%. Það er erfitt að 

sjá hvort aðildin að Evrópusambandinu hefur haft áhrif á þennan iðnað, en í gegnum árin 

hefur sjávarútvegurinn verið hnignandi og ekki er eins brýn þörf á miklu vinnuafli vegna 

aukinnar tæknivæðingar. Ef svo eru skoðaðar breytingar í atvinnuþátttöku í sjávarútvegi á 

tímabilinu 2005-2010, þá er breytingin 28%, minnkun vinnuafls í sjávarútvegi og fer því 

minnkandi með hverju ári. 

%28
5,313

5,313225 −=−
 

Jákvæð þróun hefur verið í fiskeldi innan ESB, en þar hefur verið gríðarleg aukning. Þessi 

þróun er einnig annars staðar í heiminum og stefnir í helming neyslu í heiminum (Aðalsteinn 

Leifsson, 2011). Fiskeldi sér þúsundum manna í vinnu, í fullu starfi sem og hlutastarfi. Mest 

er fiskeldi við strendur og á dreifbýlisstöðum í Evrópu. Fiskeldi framleiðir eina milljón tonna 

af fiski á einu ári og er verðmæti þess metin á tvær billjónir evra (Magnús Bjarnason, 2010). 

Fiskiðnaðurinn sér svo um að koma fiskinum á einn stærsta markað í heiminum, Evrópu. 

Með framleiðslu sex milljónum tonna af fiskveiðum og fiskeldi gerir það Evrópumarkað að 

næst stærsta fiskimarkaði í heiminum á eftir Kína (Magnús Bjarnason, 2010). 

Ef borin er saman fiskveiðistefna Íslands og svo sameiginleg fiskveiðistefna 

Evrópusambandsins, þá sést að uppbyggingin er mjög svipuð. 

. 
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Tafla 8.  Munur á sameiginlegu fiskveiðistefnu ESB og fiskveiðistefnu Íslands (Magnús Bjarnason, 2010). 

 Sameiginlega 
fiskveiðistefna ESB 

Fiskveiðistefna 
Íslands 

Tilgangur Vernda fiskstofninn og 
framleiða mat 

Vernda fiskstofninn og 
framleiða mat 

Uppbygging Fremur uppbyggt og 
miðstýrt af 
sameiginlegu 
fiskveiðistefnunni 

Fremur frjálslegur 
vegna lítillar og 
einfaldari skriffinnsku 

Stjórnun Góð þekking á ástandi 
auðlindarinnar 
 
Ekki gengið vel í því að 
vernda fiskstofninn 
 
Pólitískar ákvarðanir 
gerðar til þess að friða 
vinnuafl í fiskiðnaði 
 

Góð þekking á ástandi 
auðlindarinnar 
 
Fremur árangursríkt í 
því að vernda 
fiskstofninn 
 
Viðurkennt sem stór 
útflutnings iðnaður 

Efnahagsleg áhrif Aðeins lágmarksáhrif á 
sambandið í heild 
sinni 
 
Umtalsverður í sumum 
löndum 

Mikil áhrif á allt landið 

Vísindalegar 
rannsóknir 

Góðar Góðar 
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7.3 Sjávarútvegur Íslands innan Evrópusambandsins 
 

Sjávarútvegsmálin eru eitt mesta deiluefni Íslendinga þegar rætt er um mögulega aðild að 

ESB. Því er haldið fram að Íslendingar geti ekki fengið undanþágu, þar sem öll lönd verði að 

yfirtaka allar reglugerðir ESB. Einnig er því haldið fram að ef Ísland gengi í ESB, þá væri 

landið búið að missa stjórn sína yfir fiskimiðunum og missi þá þann atvinnuveg úr landi. 

Markmið sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar eru mjög svipuð og þau sem íslensk 

stjórnvöld setja, en ofangreind tafla sýnir heildarmun á stefnunum. Aðalmunurinn liggur í því 

að sjávarútvegur er ein af aðalundirstöðum atvinnulífs á Íslandi en svo er ekki í ESB. Þar er 

greinin mjög lítill partur af atvinnulífinu. Margir Íslendingar eru hræddir um það að missa 

fiskinn erlendis, þ.e. að þjóðin fá ekki þann efnahagslegan ávinning sem sjávarútvegurinn 

hefur upp á að bjóða en ekki er þó talið að útkoman verði sú. Allur útfluttur fiskur frá Íslandi 

til Evrópu nýtur mjög lágra tolla, þannig ekki yrði mikil breyting á sölu og tekjum af fiski ef 

landið gengi inn í ESB (Magnús Bjarnason, 2010).  

Ef Evrópusambandið heldur í núverandi stefnu, þá gæti orðið breyting á fiskiðnaði, en 

núverandi stefna myndi leiða til langtímahnignunar á fiski sem auðlind. En rök fyrir þessu eru 

færð vegna þess að sjávarútvegsráðherrar Evrópusambandsins hafa viðurkennt að ofveiði sé 

innan sambandsins sem muni leiða til hnignunar á fiskstofninum. Ef sameiginlega 

fiskveiðistefnan verði ekki bætt, þá gæti það leitt til aukins atvinnuleysis. Fiskiðnaðurinn á 

Íslandi er tengdur mörgum öðrum atvinnugreinum og ef fiskveiðar minnka, þá myndi það 

þýða að margar aðrar atvinnugreinar sem og þjónusta, fiskvinnsla og annað slíkt, myndu 

lenda í erfiðleikum með rekstur sinn.  

Ekki er hægt að sjá fram á það að þeir sem hafa starfað við fiskiðnað finni sér strax aðra 

vinnu, heldur myndi það hafa keðjuverkandi áhrif á atvinnuleysi á Íslandi ef fiskiðnaður 

myndi fara úr landi (Magnús Bjarnason, 2010). Ekki er talið að það muni gerast, því það 

tekur fiskiðnað mörg ár að hverfa og væri því hægt aðlaga iðnaðinn að breytingum sem 

myndu verða við inngöngu í Evrópusambandið.  

Við inngöngu Íslands myndi líklega verða breyting á eignarhaldi útgerðafyrirtækja, en líklegt 

yrði að erlendir fjárfestar kæmu og fjárfestu í fiskvinnslum sem og skipum. Það myndi hafa 

þau áhrif að verð á hlut í þessum hlutafélögum myndu hækka í verði (Magnús Bjarnason, 

2010). Þegar Ísland gekk í EES samþykktu Íslendingar frjálst flæði fjármagns með 

undanþágu á eignarhaldi á útgerðarfyrirtækjum. Breyting yrði á þessum undanþágum ef 
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landið gengi í ESB og myndi það ekki hafa mikil áhrif, svo lengi sem að reglan um löndun 

innanlands af skráðum íslenskum skipum yrði í gildi. Sú regla er höfð til þess að halda við 

iðnaðnum sem fylgir fiskiðnaðinum (Magnús Bjarnason, 2010). Atvinnuvegurinn yrði í 

mikilli hættu ef landið myndi missa stjórnina yfir fiskimiðunum.  

Maria Damanaki sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins sagði í ræðu sinni 13. janúar 2011 að 

það væri verið að endurskoða fiskveiðistefnu sambandsins og það fæli í sér að stefnan yrði 

einfaldari, grænni og svæðisbundnari. Hún tók fram að skrifræðið væri minna og að ábyrgðin 

yrði færð frá ESB og í hendur aðildarríkjanna. Aðildarríkin myndu því taka ákvarðanir um 

sín hafsvæði. Hægt er að túlka það sem svo að lítil sem engin breyting yrði fyrir Íslendinga í 

sjávarútveginum ef þessi endurskoðun á fiskiveiðistefnu færi í gegn (Vísir, 2011). 

 Ísland hefur þann kost að vera eyja í hafinu, fjarri meginlandi Evrópu og er því í betri stöðu 

til þess að semja um fiskinn, þar sem hann er stór atvinnuvegur á Íslandi. ESB hefur engan 

sögulegan rétt til fiskveiða á Íslandi og tekið skal fram að mikilvægustu fiskistofnar á Íslandi 

eru staðbundnir (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2003). Það er því okkar niðurstaða að ef ESB 

heldur í þá stefnu sína að fiskimiðin verði sett í hendur aðildarríkjanna, þá yrðu Íslendingar 

ekki fyrir skaða í atvinnumálum. Einnig mun samninganefnd Íslands semja til hins ýtrasta um 

fiskimiðin, þar sem Íslendingar hafa mikinn ávinning af fisknum og stolt Íslendinga er einnig 

bundið við þá baráttu sem átti sér stað á síðustu öld. Innan Evrópusambandsins hefur 

sjávarútvegsstefnan ekki verið að virka sem skildi og eru dæmi um ofveiði innan 

sambandsins, eins og fram hefur komið, atvinnuleysi hefur geisað á mörgum svæðum og 

bendir það til þess að sjávarútvegurinn sé að dragast mikið saman. Hugsanleg ástæða þess að 

atvinnuleysi hefur verið í sjávarútvegi í ESB er aukin tæknivæðing. Ekki þarf eins mikinn 

mannafla og áður til þess að vinna í fiskinum. Framleiðnin hefur verið lág í sjávarútveginum 

og vandræði í eftirlitinu (Aðalsteinn Leifsson, 2011). Evrópusambandið gerir sér fulla grein 

fyrir þessari þróun og hefur eftir bestu getu reynt að ná betri tökum á aflaheimildum til þess 

að koma í veg fyrir ofveiði. Tækifæri til vaxtar eru einnig til staðar fyrir sjávarútveg Íslands, 

en fiskeldi hefur skapað mikla atvinnu og miklar tekjur. Íslendingar eru í frábærri aðstöðu 

fyrir slíka atvinnugrein og getur dreifbýlið vaxið með því að sjá um fiskeldi en það hefur nú 

þegar hafist. Aðgengi að stórum markaði yrði til staðar og er því tilvalið að nýta það. 
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8. Landbúnaður 

8.1 Landbúnaðurinn á Íslandi 

Nauðsynlegt er að kanna hvaða áhrif innganga í ESB hefði á landbúnaðinn á Íslandi. 

Starfandi við landbúnað á Íslandi eru 4800 manns eða 2,8% af vinnumarkaðnum(Hagstofa 

Íslands, 2011). Þetta er ekki mikill fjöldi en hins vegar er þetta stór atvinnugrein á Íslandi. 

Undanfarin ár hefur þessi atvinnuvegur farið dvínandi en árið 2007 voru t.d. rúmlega 6000 

manns starfandi við landbúnað á Íslandi sem gera 2,5% af vinnumarkaðnum(Hagstofa 

Íslands, 2009). Landbúnaður er ríflega 1,5% af vergri landsframleiðslu(Magnús Bjarnason, 

2010). 

 

 
Mynd 9.  Vinnuafl í eða tengd landbúnaði, á tímabilinu 1998 - 2007 (Hagfræðistofnun Háskóla  Íslands, 
2009). 

Samkvæmt töflu Hagfræðistofnunar, þá hefur störfum í landbúnaði ekki fækkað verulega. 

Hlutfall starfa í landbúnaði af heildarvinnumarkaðnum hefur þó minnkað mikið og ástæða 

þess er sú að störfum hefur fjölgað í öðrum atvinnugreinum á Íslandi. Aðstæður á Íslandi eru 

erfiðar til ræktunar vegna kulda í loftslagi. Landbúnaður á Íslandi leggur mikla áherslu á 

dýrahald en þrír fjórðu af landbúnaðarframleiðslunni eru tengdir dýrahaldi og framleiðslu 

sem fylgir því (Magnús Bjarnason, 2010). Íslenskur landbúnaður nýtur mikilla vernda af 
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ríkinu og er því verðlag á íslenskum landbúnaðarfurðum töluvert hærra en hjá flestum öðrum 

þjóðum. Íslensk matvæli eru þau dýrustu innan EES og eru 60% dýrari en meðalverð innan 

Evrópusambandsins (Magnús Bjarnason, 2010). Landbúnaðarlög Íslands 1998 kveða á um 

það að stuðla beri að bættri þróun í landbúnaði, auka samkeppnishæfni, að ríkið aðstoði með 

fjármagni til þróunar á nýjum landbúnaðarafurðum og að bændur hérlendis fái sömu kjör og 

viðgangast erlendis (Magnús Bjarnason, 2010). Hvergi í þessum lögum er nefnt að stefnt 

skuli að lægra verði á landbúnaðarafurðum til þess að mæta kröfum neytenda og eru íslenskir 

neytendur þvingaðir til þess að versla af íslenskum bændum. 

8.2 Landbúnaður innan Evrópusambandsins 

Stoðir landbúnaðarstefnunnar voru settar með Rómarsáttmálanum um efnahagsbandalag 

Evrópu árið 1957 og var markmið stefnunnar að tryggja öllum bændum trygga afkomu, 

stöðugt verðlag og að það væri nægt framboð á matvörum í Evrópu. Landbúnaðarstefnan er 

stærsta og viðamesta samstarfsáætlun sem ESB hefur (McCormick, 2008). 

Tafla 9.  Munur á sameiginlegu landbúnaðarstefnu  ESB og landbúnaðarstefnu Íslands (Magnús 
Bjarnason, 2010). 

 Sameiginlega 
landbúnaðarstefna 
Evrópusambandsins 

Landbúnaðarstefna 
Íslands 

Tilgangur Mikilvæg iðja, skapar 
örugga matarkeðju 
fyrir neytendur 
 
Vernd á störfum í 
landbúnaði og 
varðveisla atvinnu í 
dreifbýli 
 
Hagstætt verð á 
landbúnaðarafurðum 
 
 

Mikilvæg iðja, skapar 
örugga matarkeðju 
fyrir neytendur 
 
Vernd á störfum í 
landbúnaði og 
varðveiting á atvinnu í 
dreifbýli 
 
Óhagstætt verð á 
landbúnaðarafurðum 

Uppbygging Vernduð atvinnugrein 
af stjórnvöldum 
 
Verndartollar, 
framleiðslukvóti, 
útflutnings fjárstyrkir, 
fast verð 
 
Styrkir vegna taps á 
sölu af innfluttum 
vörum 

Vernduð atvinnugrein 
af stjórnvöldum 
 
Verndartollar, 
framleiðslukvóti, 
útflutnings fjárstyrkir, 
fast verð 
 
Styrkir vegna taps á 
sölu af innfluttum 
vörum 

Stjórnun Litið á sem arfleifð frá Litið á sem arfleifð frá 
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því að matarskortur 
var fyrir áratugum 
síðan 
 
Sífellt verið að bæta og 
aðlaga stefnuna að 
þörfum markaðarins 

því að matarskortur 
var fyrir áratugum 
síðan 
 
Sífellt verið að bæta og 
aðlaga stefnuna að 
þörfum markaðarins 

Efnahagsleg áhrif Landbúnaður hefur 
haft þung áhrif á 
efnahaginn 
 
Lágt verð á 
landbúnaðafurðum 
 
Hátt verð ef borið er 
saman við 
heimsmarkaðsverð 
 
Ódýr 
flutningskostnaður 

Landbúnaður hefur 
haft þung áhrif á 
efnahaginn 
 
Hátt verð á 
landbúnaðarafurðum 
 
Hátt verð ef borið er 
saman við 
heimsmarkaðsverð 
 
Dýr 
flutningskostnaður 

 
 

 

Markmið sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar eru sem hér segir: 

• Auka skal framleiðni í landbúnaði með því að stuðla að tæknilegum framförum og að 

tryggja að þróun verði í landbúnaði og stuðla að nýting sé sem hagstæðust í 

framleiðslu 

• Tryggja skal að vinnuafl starfandi í landbúnaði geti lifað þokkalega á landbúnaði 

einum, með því að auka tekjur einstaklinga starfandi við landbúnað 

• Tryggja skal stöðugan markað 

• Tryggja skal að auðvelt sé að nálgast birgðir 

• Tryggja skal að landbúnaðarafurðir nái á markað á sanngjörnu verði 

Ef tekin eru saman aðalmarkmið stefnunnar, þá eru þrjú meginmarkmið sem 

landbúnaðarstefnan setur og þau eru að allur landbúnaður falli inn í sameiginlegan innri 

markað, sameiginlegur ytri tollur og sameiginleg fjármögnun (Sendinefnd ESB á Íslandi, 

e.d.). Landbúnaðarvörur eru í innri markaðnum og flæða því toll- og gjaldfrjálst yfir 

landamæri innan ESB. Í landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins kemur fram að ESB tryggir 

ákveðið lágmarksverð á flestum landbúnaðarvörum, þannig markaðurinn er ekki algjörlega 

frjáls. Á móti kemur að ESB vill tryggja að fólk geti lifað á landbúnaðinum og veitir því 
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styrk, á móti því að bændur selji afurðir sínar ódýrari, en kostnaður við stuðning bænda 

kostar 50 billjónir evra á ári (Magnús Bjarnason, 2010). Sameiginlega landbúnaðarstefna 

Evrópusambandsins hefur verið að virka vel, bændur eru vel settir og neytendur hafa efni á 

því að kaupa afurðir þeirra, en þó gætu afurðirnar verið ódýrari. Þrátt fyrir velgengni í 

landbúnaðarstefnunni, þá hefur stefnan farið aðeins út fyrir uppsett markmið. Tekjur bænda 

hafa hækkað í takti við aðrar atvinnugreinar í samfélaginu, þrátt fyrir að framleiðslan sé meiri 

en hún þarf að vera og þurfa skattgreiðendur að greiða þann styrk sem bændur fá vegna þessa 

(Magnús Bjarnason, 2010). Eins og fram hefur komið, þá hefur sameiginlega 

landbúnaðarstefnan skilað góðum árangri en sérfræðingar hafa gagnrýnt landbúnaðinn fyrir 

eyðslu á afurðum og að afurðirnar séu of dýrar. Þá telja þeir að fjárstyrkurinn sé of mikill og 

að um offramleiðslu sé að ræða, sem og að innkoma bænda sé ekki nógu góð (Magnús 

Bjarnason, 2010). Offramleiðsla muni leiða til lækkunar á verði á vöru og til langs tíma gæti 

það leitt til atvinnuleysis í landbúnaði, þar sem reksturinn geti ekki skilað sér. Styrkirnir sem 

bændurnir fá hafa verið að halda uppi rekstri þeirra. 

 Landbúnaðurinn er mjög sérstakur að því leyti að hann er ekki undir sama flokki og aðrar 

greinar innan ESB. Landbúnaðurinn er viðkvæmari en aðrar atvinnugreinar og það getur 

skapað miklar hættur fyrir hagkerfið, þ.e. fyrir atvinnu og hinn almenna neytanda. Fyrir þessu 

eru færð rök í bókinni Evrópusamruninn og Ísland, en þar segir að ef landbúnaður nyti ekki 

stjórnar opinberrar aðila, þá væri hættara við verðsveiflum þar en á öðrum sviðum. 

Verðsveiflur í landbúnaði eru afar óæskilegar og geta haft mikil áhrif og verðhækkanir geta 

um leið haft áhrif á verðbólgu. Verðlækkanir hafa einnig slæm áhrif á landbúnaðinn, en þær 

myndu hafa þau áhrif að bændur yrðu þvingaðir til þess að hætta rekstri (Eiríkur Bergmann 

Einarsson, 2003).  

Aðrar hliðar á þessu eru líka þær að ef landbúnaðurinn hér myndi leggjast að mestu af, þá 

gæti það haft slæm áhrif á vöruskiptajöfnuð og þar sem fólk þarf alltaf eitthvað til þess að 

borða, þá myndi það leiða til meiri innflutnings (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2003). Öll 

aðildarríki ESB fjármagna landbúnaðarstefnuna, óháð því hvort það sé stundaður mikill 

landbúnaður eða ekki í einstöku landi (Sendinefnd ESB á Íslandi, e.d.). Öllum aðildarríkjum 

ESB er heimilt að styrkja landbúnað sinn, en það eru ákveðnar takmarkanir fyrir því samt 

sem áður. Aðildarríki mega ekki styrkja landbúnaðinn ef það hefur slæm áhrif á samkeppnina 

og er því erfitt að veita styrki innan landbúnaðarins. Undanþága er á þessari reglu, en reglan 

segir að ef svæði er skilgreint sem harðbýlt, þá er leyfilegt að veita styrk (Sendinefnd ESB á 

Íslandi, e.d.). Ísland fellur undir þessa reglu, þar sem meirihlutinn er á harðbýlu svæði og má 
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því fullyrða að íslenskur landbúnaður fengi áfram styrk sinn frá ríkinu til þess að halda 

ræktuninni gangandi. 
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8.3 Landbúnaður Íslands innan Evrópusambandsins 

Vitað er að ef Ísland gengur í ESB, þá mun landbúnaðarstefna Íslendinga falla niður, þar sem 

reglugerðir Evrópusambandsins verða innleiddar hér á landi. Mótmælaraddir heyrast frá 

bændum á Íslandi og telja þeir að með inngöngu í ESB væri verið að ganga frá landbúnaði 

Íslendinga. Ef það verða engin ákvæði í aðildarsamningi Íslendinga um landbúnað verður 

frjáls innflutningur á landbúnaðarafurðum. Þar sem lægra verð er á afurðum innan 

Evrópusambandsins, má ætla að verðlag hér á landbúnaðarafurðum myndi lækka (Eiríkur 

Bergmann Einarsson, 2003). Íslenskar landbúnaðarafurðir yrðu þá komnar í harða samkeppni 

við landbúnaðarafurðir frá Evrópu. Íslenskir bændur geta svo á móti farið í samkeppni 

erlendis, þar sem um frjálsan útflutning er að ræða. Starfandi bændum á Íslandi hefur fækkað 

í mörg ár en breytingarnar gerast hægt (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2009).  

Fyrir ESB yrði það ekki mikil breyting þó íslenskur landbúnaður félli inn í sameiginlegu 

landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Fyrir Ísland yrði þó mikil breyting (Magnús 

Bjarnason, 2010). Talið er að við inngöngu Íslands í ESB myndi matvöruverð lækka um 

25%, en ef skoðuð eru önnur lönd, þá t.d. lækkaði matvöruverð um 7% í Svíþjóð við 

inngöngu og 11% í Finnlandi (Magnús Bjarnason, 2010). 

 Íslenskir bændur hafa það forskot á aðra að þeir hafa aðgang að styrkjum sem gætu hjálpað 

þeim í samkeppninni. Harðbýl svæði fá undaþágu í styrkjum og svo var sett sérstök 

skilgreining í aðildarviðræðum við Svíþjóð, Noreg og Finnland um það að 

heimskautalandbúnaður fengi leyfi fyrir fleiri styrkjum í ESB (Eiríkur Bergmann Einarsson, 

2003). Þannig að það má ætla að stuðningur við bændur muni ekki minnka. Það sem bændum 

finnst verst er að matvöruverðið muni lækka og það muni minnka tekjur þeirra sem gæti leitt 

til þess að bændur sjái ekki tilgang í því að starfa í landbúnaði. Það gæti svo skapað 

atvinnuleysi og slæma þróun í bæjarfélögum úti á landi. Bændur geta vaxið erlendis og tekið 

þátt í stórum innri markaði ESB og það gæti haft í för með sér mikla tekjuöflun. Fyrir hinn 

almenna neytanda myndi verðið lækka sem yki kaupmátt. Inngangan gæti leitt til samdráttar 

og tekjumissis í landbúnaði, en helstu rökin fyrir því eru þau að markaðshlutdeild á 

framleiðslu innlendra vara myndi lækka á móti þeim vörum sem eru innfluttar 

(Utanríkisráðuneyti, 2003). Aðildin myndi opna markaðinn fyrir innfluttar vörur og bændur 

yrðu ekki sáttir við það. Það myndi samt sem áður þrýsta á bændur um það að auka 

breytileika og ætti það hafa bein áhrif á verga landsframleiðslu (Magnús Bjarnason, 2010). 
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Ef gert er ráð fyrir því að landbúnaðurinn myndi að hluta til leggjast af við inngöngu og það 

vinnuafl sem yfirgæfi landbúnaðinn myndi finna aðra vinnu með meðalframleiðni, er talið að 

aukningin á vergri landsframleiðslu myndi verða um 0,5%. Rök fyrir því eru færð í 

doktorsritgerð eftir Magnús Bjarnason. Hann gerir góð skil á hugsanlegum breytingum á 

landbúnaði við inngöngu í Evrópusambandið: 

• ,,2,5% af vinnuafli starfa í landbúnaði á Íslandi og framleiða 1,5% af VLF,“ 
• ,,Ef starfandi vinnuafli í landbúnaði fækkar um helming, í 1,25% og framleiða 0,75% 

af VLF(áður 1,5%),“ 
• ,,Þessi 1,25% af starfandi vinnuafli í landbúnaði myndi framleiða 1,25% (meðal 

framleiðsla) af VLF í stað 0,75% af VLF,“ 
• ,,Þá myndi nýja framleiðnin vera: 

0,75% af VLF(af þeim sem héldu áfram starfandi við landbúnað) plús 1,25% af 
VLF(þeir sem fundu aðra vinnu)=2% af VLF“ 

• „Aukningin yrði því: 
2% af VLF(nýja framleiðnin) mínus 1,5% af VLF(gamla framleiðnin) = 0,5% af 
VLF “ 

Því er það niðurstaða okkar að aðild að Evrópusambandinu muni ekki auka atvinnuleysi í 

landbúnaði ef farið verður varlega í samningum um landbúnaðinn hér á landi. Það eru mörg 

tækifæri til vaxtar erlendis með inngöngu í innri markaðinn. Inngangan gæti þó leitt til 

atvinnuleysis í landbúnaði ef illa er staðið að þróun landbúnaðarins hér á landi. Styrkir til 

landbúnaðar munu haldast og ættu því bændur að hafa fé til þess að vaxa og þróa vörur sínar í 

samkeppninni. 
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9. Bein erlend fjárfesting  

Bein erlend fjárfesting er almennt skilgreind sem stofnun og uppbygging 
nýs fyrirtækis frá grunni (e. Green Field) fyrir tilstuðlan erlendra fjárfesta, 
eða í formi samruna eða yfirtöku erlends fyrirtækis (e. Brown Field). Í 
öllum tilfellum með langtíma starfsrækslu að markmiði (Aðalsteinn 
Leifsson, 2011). 

9.1 Bein erlend fjárfesting á Íslandi 

Bein erlend fjárfesting hefur vaxið gríðarlega hér á landi síðustu ár, eða frá árinu 2004. Frá 

árinu 2004 til ársins 2007 nánast tífaldaðist erlend fjárfesting á Íslandi. Vöxturinn hefur þó 

snarlega minnkað og óx fjárfesting lítið á milli áranna 2007 og 2008. Að lokum dró úr 

fjárfestingu erlendra aðila hér á landi árið 2009 um tæp 3% (Seðlabanki Íslands. 2011). Þetta 

má sjá betur á eftirfarandi mynd. 

Mynd 10.  Bein fjármunaeign á Íslandi (Seðlabanki Íslands, 2011). 

Ástæður þessarar skyndilegu breytinga eru helst gjaldeyrisáhætta og miklar sveiflur í 

hagkerfinu sökum efnahagskreppunnar, sem er mjög fráhrindandi og skapar miklar hindranir 

fyrir erlenda fjárfestingu. Einnig kemur þar til ófyrirsjáanleg og ógangsæ ákvarðanataka 

stjórnvalda, sem og slök vinnubrögð í stjórnsýslu, og eru það helstu ástæður þess að erlendir 

aðilar hafa dregið úr fjárfestingu hér á landi (Aðalsteinn Leifsson, 2011). 

Þrátt fyrir mikinn vöxt í erlendri fjárfestingu, þá er erlend fjárfesting hér á landi lítil. Hún er 

að mestu leyti í orkufrekum iðnaði, eins og álverum, og er það sérstaklega vegna hagstæðs 

orkuverðs. Ástæðurnar fyrir því að erlendir aðilar fjárfesta ekki meira í íslensku efnahagslífi 

eru í flestum tilvikum þær sömu og ástæður þess að það dró úr fjárfestingum eftir 
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efnahagshrunið á Íslandi. Fjárfestar telja það vera áhættusamt að fjárfesta á Íslandi og hefur 

það um leið áhrif á ávöxtunarkröfu þeirra. Þeir telja það því ekki vera nægilega arðbært og 

öruggt. Einnig telja fjárfestar almennt að pólitík sem og efnahagur á Íslandi sé ekki nægilega 

stöðugur og sé óáreiðanlegur (Aðalsteinn Leifsson, 2011).  

Hömlur á beina erlenda fjárfestingu eru einungis í sjávarútvegi og að litlum hluta til í 

orkunýtingu. Helsta áhyggjuefni Íslendinga eru hins vegar í sjávarútvegi. Þjóðerniskennd 

Íslendinga virðist og mjög fráhrindandi fyrir erlenda fjárfesta. Íslendingar virðast sumir telja 

að: 

... hagnaður erlendra fjárfesta hljóti að vera tilkominn fyrir tap íslenskra 
aðila. Erlendir aðilar geri þannig „innrás“ á íslenskan markað og 
íslenskar auðlindir, sem er talið neikvætt. Fjárfestingar Íslendinga 
erlendis eru hins vegar jákvæð „útrás (Aðalsteinn Leifsson, 2011). 

Í sjávarútvegi eru reglur í gildi er varða takmarkaða eignaraðild útlendinga í íslenskum 

útgerðarfyrirtækjum og vinnslu. Þær reglur, sem settar eru í þeim tilgangi að tryggja að 

einungis íslensk fyrirtæki undir yfirráðum íslenskra aðila veiði á Íslandi, takmarka tækifæri 

íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja til þess að nálgast meira fjármagn (Aðalsteinn Leifsson, 

2011). 

Með því að létta á þessum hömlum, annað hvort með aðild að ESB eða að ríkisstjórn ákveði 

það, myndi aðgangur að fjármagni aukast í sjávarútvegi. Það myndi svo mögulega hafa í för 

með sér jákvæð áhrif fyrir íslensk fyrirtæki, aukið fjármagn og stærra starfssvið með 

samstarfi við fyrirtæki erlendis. Stærra umfang sjávarútvegs og meira fjármagn til landsins 

gæti mögulega skapað aukinn hagvöxt og minna atvinnuleysi í kjölfar þess. Til þess að þetta 

geti gengið, þarf þó að tryggja það að ávinningur sjávarútvegsins fari ekki út fyrir landsteina, 

heldur fái Íslendingar að njóta eðlilegs arðs af auðlindinni (Aðalsteinn Leifsson, 2011). Þetta 

hefur ESB reyndar tryggt með því að heimila reglur sem tryggja að arðurinn af 

sjávarauðlindum komi fram hjá því landi sem á auðlindina (Aðalsteinn Leifsson, 2011). 

9.2 Áhrif ESB á erlenda fjárfestingu á Íslandi 

Ísland er aðili að EFTA-EEA samkomulaginu. Samkomulagið hefur í för með sér frjálst flæði 

fjármagns sem þýðir að Ísland fylgir reglum Evrópusambandsins um frjálsa fjárfestingu. 

Aðild að Evrópusambandinu mun ekki hafa nein áhrif á frjálst flæði fjármagns eða frjálsa 

fjárfestingu (Magnús Bjarnason, 2010). Þeir áhrifaliðir sem varða beina erlenda fjárfestingu 
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munu heldur ekki breytast fari þjóðin úr EFTA-EEA samkomulaginu yfir í aðild að ESB. 

Þessir áhrifaliðir eru til dæmis breyttar ávöxtunarkröfur, skattastefnur og reglur stjórnvalda. 

Erlend fjárfesting á Íslandi myndi hins vegar gjörbreytast ef Ísland gengi í Evrópska 

efnahags- og myndbandalagið (EMU) (Magnús Bjarnason, 2010). Við það að ganga í EMU 

myndi öll gengisáhætta þurrkast út. Þar með myndu allar spár um raunverulegt virði 

krónunnar gagnvart evru vera óþarfar og þar með mun hverfa stór hluti óvissunnar um 

fjárfestingar á Íslandi (Magnús Bjarnason, 2010). Að öllum líkindum mun fjárfesting aukast 

til muna hér á landi, gangi þjóðin í EMU samhliða Evrópusambandinu. Um leið myndi 

fjárfesting Íslendinga erlendis aukast, þar sem eitthvað sem heitir veik króna eða sterk króna 

yrði ekki lengur til staðar (Eiríkur B. Einarsson og Jon T. Sturluson, 2008). 

Það er þó ekki ljóst hvort að stóraukin erlend fjárfesting á Íslandi myndi hafa góð áhrif þegar 

fram líða stundir og er í raun ómögulegt að segja til um og spá fyrir því hversu mikil 

fjárfestingin yrði. Bein erlend fjárfesting er, eins og áður sagði, að mestu leyti í orkufrekum 

iðnaði, eins og í álverum. Þessi iðnaður er að mestu leyti fjármagnaður með beinni erlendri 

fjárfestingu nú þegar og mun því lítið breytast þar (Magnús Bjarnason, 2010). Aukin erlend 

fjárfesting myndi einnig hafa áhrif í sjávarútvegi, sem og í landbúnaði. 

Þegar einungis er litið á atvinnuleysi og aðild að Evrópusambandinu, þá er það mat höfunda 

að bein erlend fjárfesting myndi hafa jákvæð áhrif. Sambandið sjálft er sömu skoðunar og 

telur það vera atvinnuskapandi. Við teljum að þau atriði sem starfshópur tók saman í skýrslu 

til iðnaðarráðherra hitti naglann á höfuðið. Þar segir meðal annars:  

Ríki um allan heim keppast við að laða til sín beina erlenda fjárfestingu 
með markvissum hætti þar sem ríkur skilningur er á því að slík 
fjárfesting bætir lífskjör (Aðalsteinn Leifsson, 2011). 

Sé það gert markvisst og skýrar reglur settar fram, þá með því að laða að beina erlenda 

fjárfestingu, myndi fjölbreytni aukast í undirstöðum atvinnulífsins og fjármagn til landsins 

myndi aukast til langs tíma. Bein erlend fjárfesting leiðir einnig oft af sér verðmætasköpun og 

auknar útflutningstekjur (Aðalsteinn Leifsson, 2011). Að mati höfunda stuðlar þetta allt að 

bættum lífskjörum, meiri hagvexti og að lokum að minna atvinnuleysi. 
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9.3 Hvað hindrar beina erlenda fjárfestingu? 

Skýringarnar á því hvað það sé sem hindrar erlenda fjárfesta í því að fjárfesta hér á Íslandi er 

nokkuð margþættar. Athyglisvert er að skoða mynd Bjarna Gylfasonar sem hann birti í erindi 

sínu fyrir BSRB. 

 

Mynd 11.  Áhrifaliðir í starfsskilyrðum fyrirtækja (Bjarni Már Gylfason, 2009). 

Myndin sýnir þá áhrifaliði sem koma að almennum starfsskilyrðum fyrirtækis. Vöxtur 

fyrirtækja og verðmætasköpun þeirra verður ekki til án þess að þessi starfsskilyrði séu 

viðunandi (Bjarni Már Gylfason, 2009). Ef myndin er skoðuð nánar, þá eru það sérstaklega 

þrír þættir sem tengja atvinnuleysi, erlenda fjárfestingu og Evrópusambandið saman. Þessir 

þrír þættir eru efnahagslegt umhverfi fyrst og fremst, pólitískt umhverfi og lög og reglugerðir. 

Stærsti áhrifaliðurinn í hindrun á erlendri fjárfestingu er efnahagslegt umhverfi og er sá liður 

tekinn sérstaklega fyrir á myndinni. Efnahagslega umhverfið samanstendur af gengi, vöxtum, 

verðbólgu og launakostnaði (Bjarni Már Gylfason, 2009). Fyrstu þrír kostirnir sérstaklega, 

hafa mikil áhrif á ákvörðun fjárfesta um það hvort þeir eigi að fjárfesta hér á landi eður ei. 

Algjör óvissa hefur verið um gengismál á Íslandi síðan efnahagshrunið átti sér stað. Mætti 

segja að gjaldmiðillinn sé svo gott sem ónothæfur á heimsmarkaði og um leið ber hann hæstu 

vexti í heimi (Bjarni Már Gylfason, 2009). Efnahagslegt umhverfi fyrir erlenda fjárfestingu á 
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Íslandi er því ekki mjög aðlaðandi og er helsta ástæða þess veikur gjaldmiðill Íslendinga. Á 

meðan gjaldmiðillinn verður eins veikur og hann er nú, þá eru litlar líkur á vexti í erlendri 

fjárfestingu, en líkt og Lizondo (1991) sagði: 

Sterkur eða veikur gjaldmiðill getur haft verulega mikil áhrif á flæði 
erlendra fjárfestinga. 

En um leið og gjaldmiðillinn er veikur, þá ríkir hér að hluta til pólitísk upplausn, þar sem 

traust á stjórnmála mönnum er lítið (Bjarni Már Gylfason, 2009). Market and media research 

(MMR) gerði rannsókn á þessu máli og sést þar mjög vel hversu lítið Íslendingar treysta 

helstu stjórnmálamönnum. 

 

Mynd 12.  Hversu mikið eða lítið traust berð þú til eftirfarandi aðila (MMR, e.d.). 

Myndin sýnir hversu lítið traust Íslendingar bera til stjórnmálamanna. Það er forseti Íslands til 

margra ára sem nýtur hvað mest trausts, en samt sem áður treystir minna en helmingur 

þjóðarinnar honum miðað við þessa rannsókn. Teljum við að ásamt veikri krónu og lögum og 

reglum sem hamla erlenda fjárfestingu í ákveðnum atvinnugreinum, þá standi þessar 

staðreyndir í vegi fyrir beinni erlendri fjárfestingu.  

Eins og að fjárfesting á Íslandi væri ekki nægilega óaðlaðandi fyrir, þá staðfestir Aon, 

alþjóðlegt tryggingafyrirtæki, að erlendir fjárfestar skynji mikla landsáhættu í fjárfestingu á 

Íslandi. Er það sökum óstöðugs efnahagslífs og pólitískra óvissuþátta (Aðalsteinn Leifsson, 

2011). Að auki má nefna að í áhættumati Aon er Ísland neðst á listanum yfir vestræn lönd og 
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lönd eins og Namibía og Suður-Afríka eru talin áhættuminni lönd til fjárfestinga (Aðalsteinn 

Leifsson, 2011). 

9.4 Leiðir til aukinnar erlendrar fjárfestingu og ávinningur þess 

Aukin erlend fjárfesting myndi hafa margvísleg áhrif á íslenskt efnahagslíf. Þótt ómögulegt 

sé að segja til um það hver heildaráhrifin yrðu, þá teljum við að ef einungis er litið á 

atvinnuleysi í þessu samhengi, þá muni aukin erlend fjárfesting hafa jákvæð áhrif. Þar með er 

ekki sagt hvort áhrifin yrðu jákvæð fyrir íslenskt efnahagslíf í heild sinni. 

Eins og fjallað var um hér að ofan, þá þarf skýrar reglur ef ætlunin er að laða að erlenda 

fjárfestingu. Þessar skýru reglur eru lykilatriði til þess að tryggja ávinning íslenskrar 

framleiðslu og auðlinda. Alþingi og ríkisstjórn þurfa að setja fram skýra stefnu um beina 

erlenda fjárfestingu, afnema lög sem hamla erlenda fjárfestingu, ásamt því að setja niður 

skýrari vinnubrögð fyrir stjórnsýslu. Um leið þarf að tryggja ávinning framleiðslunnar og 

auðlinda hérlendis (Aðalsteinn Leifsson, 2011). Þannig gæti pólitískt umhverfi mögulega 

styrkst, þ.e. ef meira gagnsæi væri í ákvarðanatöku stjórnvalda, en ófyrirsjáanleg og ógagnsæ 

ákvarðanataka er hluti af landsáhættu við fjárfestingu hérlendis (Aðalsteinn Leifsson, 2011). 

Um leið þarf að minnka sveiflur í efnahagi landsins og styrkja gjaldmiðilinn, en, eins og 

fjallað hefur verið um, þá er veikur gjaldmiðill stór ástæða þess að lítið er fjárfest á Íslandi.  

Gjaldmiðill landsins er það veikburða að lítil sem engin trú er á honum og hafa gjaldeyrishöft 

verið sett. Um leið hefur gengi krónunnar lengi vel ekki samræmst því sem ákveðið er hér, 

gagnvart því sem ákveðið er í Evrópu. Þrátt fyrir að reglur yrðu settar fyrir erlenda 

fjárfestingu og breytingar gerðar hjá stjórnvöldum, þá er aukin fjárfesting mjög ólíkleg á 

meðan gjaldmiðillinn er eins veikur og hann er nú. Að okkar mati veldur ótrúverðugleiki 

íslenskra stjórnvalda, íslenskt efnahagsástand og krónan sem gjaldmiðill svo ótraustu 

efnahagsumhverfi að bein erlend fjárfesting verður ekki aukin hérlendis nema með róttækum 

aðgerðum. Erfitt er að vekja trú á krónunni aftur og því er besta lausnin sú, að okkar mati, til 

þess að auka beina erlenda fjárfestingu, að ganga í Evrópska myndbandalagið og taka upp 

evru. 

9.5 Áhrif myntbandalagsins (EMU)  á atvinnuleysi á Íslandi 

Með gjaldmiðilinn eins veikan og hann er nú, þá skortir íslenskt efnahagslíf allan 

trúverðugleika, stöðugleika og jafnvægi. Í staðinn er hér óvissa með gengi og 

efnahagsumhverfi, stefnuleysi og gjaldmiðill sem dregur úr möguleikum Íslands (Bjarni Már 
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Gylfason, 2009). Aðgangur að fjármagni er lélegur og er það eitt af lykilatriðum að bættu 

viðskiptalífi, hagvexti og minna atvinnuleysi að ráða þar bót á.  

Aðild að EMU þýðir að Ísland fær evru sem gjaldmiðil. Sá réttur kemur ekki með inngöngu í 

sambandið sjálft. Ef Ísland myndi ganga alla leið og sækja um aðild að EMU, myndi það hafa 

margvísleg áhrif fyrir íslenskt efnahagslíf. Hins vegar verður einungis farið yfir þá liði sem 

snúa að atvinnuleysi hér. 

9.6 Gengi, vextir og aðgangur að fjármagni 

Fyrst og fremst er aðgangur að fjármagni lítill á Íslandi, eins og fyrr sagði. Hamlar það að 

hluta til vexti fyrirtækja. Samkvæmt bók Magnúsar Bjarnasonar (2010), þá er einn helsti 

kostur þess að ganga í EMU og taka upp evruna, að losna við gengisáhættu sem getur verið 

mjög mikil á Íslandi. Gengisáhættan er það mikil að margir einstaklingar kjósa fremur að fá 

lánað í íslenskum krónum á tvöfalt hærri vöxtum heldur en að fást við gengissveiflurnar. Ef 

áfram er fylgt kenningum Magnúsar, úr sömu bók, varðandi inngöngu í EMU og upptöku 

evru, myndu bæði fyrirtæki sem og einstaklingar spara pening sökum lægri vaxta á lánum. 

Um leið yrði aðgangur að fjármagni mun auðveldari. Lítið fæst lánað í krónum nú og er 

enginn ástæða til þess að fá lánað í erlendum gjaldmiðli með krónuna eins veika og hún er í 

dag. 

 Með útilokun á gengisáhættu, lægri vöxtum á lánsfé og bættu aðgengi að fjármagni eru fleiri 

tilbúnir til þess að taka lán og fara af stað með nýtt fyrirtæki sem örvar atvinnustarfsemi 

landsins (Magnús Bjarnason, 2010). Sé þetta tekið saman, þá mun örvuð atvinnustarfsemi og 

fleiri viðskiptatækifæri, sem betri aðgangur að fjármagni hefur einnig í för með sér, leiða af 

sér jákvæð áhrif á atvinnuleysi.  

Langtímaáhrif aukins lánsfés geta hins vegar leitt til aukins atvinnuleysis á ný. Mikilvægt er 

að skýrar reglur séu settar og fjárveitingum stjórnað af yfirvaldi. Ef svo er ekki, er möguleiki 

á því að lánveitingar verði það miklar að svipað ástand skapist hér og gerðist í 

efnahagshruninu í október 2008. Þar var stórum hluta lánsfjárins varið í vanhugsaðar 

fjárfestingar og dýra einkaneyslu sem að lokum leiddi til þess að hlutabréfa- og 

húsnæðismarkaðurinn tóku skell (Magnús Bjarnason, 2010). Með upptöku evrunnar mun 

Ísland einnig tapa peningamálastjórntækjum í hagstjórn. Það þýðir að ekki væri hægt að 

bregðast við þenslu í hagkerfinu með því t.d. að hækka vexti og gæti það orsakað aukið 

atvinnuleysi. Ólíklegt þykir að seðlabanki Evrópu myndi beita vaxtahækkun til þess eins að 

hafa áhrif á þenslu og aukið atvinnuleysi á Íslandi (Forsætisráðuneytið, 2007). 
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9.7 Viðskipti 

Magnús Bjarnason (2010) talar um það í bók sinni að viðskipti, þ.e. milliríkjaviðskipti aukist 

við það að hafa sameiginlegan gjaldmiðil. Þar vitnar hann í tvær heimildir sem styðja þessa 

kenningu og er höfundur annarrar þeirra Andrew K. Rose (2001) sem kenndur er við „the 

Rose effect“ eða Rose áhrifin. Rose áhrifin kveða í hnotskurn á um stóraukin viðskipti á milli 

ríkja sem styðjast við sameiginlegan gjaldmiðil. Í röksæmdafærslu sinni vitnar Magnús í De 

Grauwe (2005) sem einnig talar um aukin milliríkjaviðskipti ef þjóðir gangi í myndbandalag 

Evrópusambandsins. Áhrifin af sameiginlegum gjaldmiðli og myntbandalagi telur hann þó 

ekki vera eins mikil og Rose gerir, en muni þó aukast um 20-40%.   

Myntbandalagið og sameiginlegur gjaldmiðill er því talinn auka milliríkjaviðskipti og það í 

báðar áttir, sem sagt aukinn inn- og útflutningur. Um leið er það talið hafa áhrif á aukinn 

hagvöxt að vörur eru framleiddar þar sem það er ódýrast og þá mögulega innfluttar til 

landsins. Þetta gerir það að verkum að viðskiptavinurinn fær vöruna sem ódýrasta en 

mögulega á kostnað innlenda framleiðandans eða framleiðanda utan 

myntbandalagsins(Magnús Bjarnason, 2010). 

Ef litið er á aukinn milliríkjaviðskipti, sem aðild að ESB sem og EMU hefur í för með sér, þá 

hefur það mjög jákvæð áhrif fyrir neytandann. Vöruverð getur þannig mögulega lækkað með 

því að vörur séu framleiddar þar sem það er ódýrast innan myntbandalagsins. Hins vegar 

getur þetta haft neikvæð áhrif fyrir innlenda framleiðendur og þeirra vörur orðið undir í 

samkeppni við ódýrari erlendar vörur. Um leið skapast þó tækifæri í til dæmis innflutningi á 

ódýrari vörunni sem og ódýrara vöruverð leiðir af sér meiri neyslu. Teljum við sökum þessa 

að myntbandalag myndi hafa jákvæð áhrif á viðskiptalíf á Íslandi og vera það örvandi að 

atvinnuleysi myndi minnka.  

Ekki má gleyma því, eins og Magnús Bjarnason (2010) bendir á í bók sinni, að það er ekki 

einungis innflutningurinn sem myndi aukast heldur útflutningurinn einnig. Skapar það um 

leið aukin tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf og rennir stoðum undir þá niðurstöðu okkar að 

áhrif myntbandalagsins yrðu þau að stuðla að minna atvinnuleysi 

Stöðugur gjaldmiðill og lægri vextir skapar íslensku hagkerfi þann stöðugleika sem það þarf á 

að halda. Þetta hefur einnig, samkvæmt erindi Bjarna Má Gylfasonar fyrir BSRB (2009), 

áhrif á iðnað, verslun og ferðaþjónustu hérlendis. Sé einungis litið á verslun og tengingu 
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hennar við atvinnuleysi, þá er það svo, samkvæmt Bjarna, að hagsmunir Íslendinga liggja til 

dæmis í lægra matvælaverði sem má tengja við almennt verðlag. Sé síðan heildarmyndin 

tekin saman, þ.e.a.s. áhrif EMU á atvinnuleysi á Íslandi af þeim heimildum sem við styðjumst 

við, þá sést að upptaka evrunnar myndi hafa í för með sér lægri vexti á lánsfé, stöðugan 

gjaldmiðil og lægra verðlag. Séu þessar upplýsingar að lokum settar upp í einfalt 

hagfræðilíkan, þá verða áhrifin enn augljósari.  

  

Mynd 13.  Hlutir ásamt samneyslu, launum og vinnuafli sem ákveða VLF 

Aðgangur að EMU og upptaka evrunnar hefur í för með sér aukin milliríkjaviðskipti og meiri 

erlenda fjárfestingu. Það hefur svo þau áhrif á einstaklinga að einkaneysla eykst sem og að 

inn- og útflutningur eykst, sökum þess að gjaldmiðillinn er stöðugur og ekki þarf að huga að 

gengi, að minnsta kosti ekki hjá ríkjum innan EMU. Erlend fjárfesting eykst um leið, eins og 

áður var farið yfir, ef jafnvægi næðist í efnahagslífinu og öll gengisáhætta myndi hverfa með 

útilokun krónunnar í efnahagslífi Íslendinga. Stuðlar þetta að bættu efnahagslífi og minna 

atvinnuleysi.  

Að lokum má ekki gleyma því að aðild að EMU er ekki sjálfsögð. Fyrst þarf að sækja um 

hana sérstaklega, þar sem aðildin fylgir ekki aðild að ESB. Landið sem sækir um þarf svo að 

uppfylla ákveðin skilyrði er varða verðbólgu, vexti og fleira, en um þetta var fjallað hér að 

ofan. Að ná að uppfylla skilyrði Evrópusambandsins að EMU getur reynst erfitt og þarf 

mikinn stöðugleika í hagkerfinu til þess að það náist. Deila má um það ef íslenska hagkerfið 
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næði þeim stöðugleika sem til þarf, hvort ástæða væri þá til þess að ganga í sambandið og 

EMU og hvernig atvinnuleysishlutfallið stæði þá. En eins og staðan er í dag, þá sjáum við 

ástæðu til þess að sótt yrði um aðild að bæði ESB og EMU ef ætlunin væri einungis sú að 

minnka atvinnuleysi, en málið er að sjálfsögðu mun flóknara en það. 

10. Útflutningur 

Ísland er mjög lítið land og þarf því lítið til að koma svo margt breytist hér. Íslendingar 

treysta mikið til á útflutninginn til þess að fá erlendar tekjur hingað til lands og einnig skapar 

útflutningurinn mikla atvinnu, þar sem sá atvinnuvegur er frekar stór. Ísland hefur að geyma 

auðlindir sem eru eftirsóttar af mörgum löndum og eru þessar auðlindir aðallega orka, 

sjávarútvegur og landbúnaður. Söguleg þróun í vægi atvinnugreina gagnvart því að afla 

gjaldeyris er sem hér segir: 

 

Mynd 14.  Vægi atvinnugreina í öflun gjaldeyris á tímabilinu 1997 - 2008 (Samtök Iðnaðarins, 2009). 
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10.1 Iðnaður 

Eins og sést er þróunin á þann veg að iðnaðurinn hefur vaxið gríðarlega í gegnum árin á 

meðan sjávarútvegurinn hefur farið hratt minnkandi. Stóriðja á Íslandi veitir mörgum í vinnu 

og kemur mikið af tekjum þaðan. Þessar stóriðjur eru aðallega álverin en helsta 

útflutningsvara þeirra er tilbúið ál til vinnslu í öðrum ríkjum. Þróunin hefur verið mjög hröð í 

þessum atvinnuvegi og var hlutdeild hans 27,9% árið 2008 af öllum greinum í öflun 

gjaldeyris. Framleiðnin  er drifin af orku úr fallvötnum Íslands. En orku Íslands hefur verið 

náð með því að virkja vötn sem hefur skapað atvinnu til skamms tíma, sá iðnaður nefnist 

mannvirkjagerð og var mannvirkjagerð 10,4% af verðmætasköpun 2007 (Samtök Iðnaðarins, 

2009). 

 

10.2 Þjónusta 

Þjónusta hefur haldist stöðug í gegnum árin en hefur eflaust minnkað eftir hrun bankanna og 

eftir að kreppan byrjaði haustið 2008. Ekki voru til gögn til stuðnings því að þjónusta hafi 

minnkað, heldur er það mat höfunda. Þó má nefna að þjónusta fór minnkandi á fyrsta og 

öðrum ársfjórðungi ársins 2008, eða lækkaði frá 35,8% í 29,8%. Þjónusta er samt sem áður 

stór hluti af verðmætasköpun á Íslandi og hefur tæknivæðing og nýsköpun átt stóran hlut að 

máli. 

 

10.3 Sjávarafurðir 

Sjávarafurðir hafa sífellt minna vægi í öflun gjaldeyris en mikil breyting hefur orðið í þeim 

atvinnuvegi. Tækniþróun hefur gert það að verkum að mannshöndin þarf minna að koma að 

verki. Vægi sjávarafurða var 29,4% árið 2008 í öflun tekna og fer minnkandi ár hvert. Aðild 

að ESB mun ekki breyta því að sjávarútvegurinn er minnkandi atvinnuvegur vegna bættra 

tækni og þróun í fiskeldi. 
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10.4 Utanríkisviðskipti innan Evrópusambandsins 

Evrópusambandið er stærsti aðili í innflutningi og útflutningi. 20% af öllum innflutningi og 

útflutningi í heiminum fer til eða frá Evrópusambandinu (Policy area, e.d.). Árið 1968 setti 

EEC sameinaðan útflutningstoll. Öll aðildarríkin á þeim tíma samþykktu það að hafa sama 

toll á öllum innfluttum vörum frá öðrum ríkjum heldur en frá aðildarríkjunum (Civitas, 

2011). Þetta var gert til þess að þróa innri markaðinn á jákvæðan hátt. Útflutningsstefna ESB 

felst í því að ná sem hagkvæmustum efnahag fyrir aðildarríki sem og lönd utan ESB. 

Evrópusambandið er stærsti útflytjandi á vörum og þjónustu og er einnig með stærstu 

hlutdeild í landsframleiðslu í heiminum, eða alls 30% (Sendinefnd ESB á Íslandi,e.d.). 

Evrópusambandið hefur stöðugt verið að þróa stefnu sína, en ESB hefur stefnt að því að 

stuðla að opnum og frjálsum viðskiptum. Með því að fella niður tolla og aðra tæknilegar 

hindranir, hafa viðskiptin gengið greiðlega fyrir sig.  

ESB hefur gert marga fríverslunarsamninga. Ef Ísland gengur í ESB þá gengur Ísland inn í 

alla viðskiptasamninga sem ESB hefur gert við önnur ríki, en viðskiptasamningar Íslands 

falla úr gildi. Ísland hefur gert fjölda fríverslunarsamninga í samvinnu við önnur EFTA- ríki, 

en ESB hefur þó enn fleiri fríverslunarsamninga og viðskiptasamninga við önnur lönd. 

Evrópusambandið er að hluta til tollabandalag sem þýðir að það eru engir tollar þegar 

viðskipti eiga sér stað á milli aðildarríkja. ESB hefur verið leiðtogi í því að aðstoða 

þróunarlöndin, en ESB fellur niður tolla á helstu vörur frá 49 fátækustu löndum heims 

(Europa, e.d.).  
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11. Menntun 

Menntun hefur alltaf talist góð fjárfesting fyrir framtíðina, en aukin menntun ætti að auðvelda 

fólki að fá atvinnu. Þorgerður Katrín, fyrrverandi menntamálaráðaherra, sagði í tilkynningu 

eitt sinn að menntun yki verðmætasköpun (Samtök Iðnaðarins, 2004). Þorvaldur Gylfason 

prófessor sagði: „Menntun eflir mannauð og mannauður eflir hagvöxt til lengri tíma litið. 

Lífskjör fólks ráðast af hagvexti fyrri tíðar og engu öðru“ (Samtök Iðnaðarins, 2004). Því má 

segja að menntun ætti að auka atvinnumöguleika hér á landi og hefur þróunin í menntamálum 

verið frekar góð.  

Áherslan sem hefur verið lögð á aukna menntun fólks hefur skilað sér. Skoðuð var þróun í 

menntun fyrir háskólastig, framhaldsskólastig og doktorsstig. 76% aukning hefur verið á 

tímabilinu 2000-2009 á háskólastigi. Einnig hefur verið mikil aukning í framhaldsskólum eða 

um 29% frá árinu 2000. Mesta aukningin hefur verið í doktorsstigi en þar var aukningin 

526%, en árið 2000 voru 50 skráðir á doktorsstigi en 313 árið 2009 (Hagstofa Íslands, 2011). 

Hugsanleg ástæða þess að menntun hefur tekið kipp er sú að fólk sér fram á að meiri 

efnahagslegan ávinning. Meiri menntun gerir fólki kleift að krefjast hærri launa og betri 

vinnu. Einnig má segja að menntun bjóði upp á aukið öryggi og er það einnig hugsanleg 

ástæða þess að fólk sækist í framhaldsnám.  

 

 

Mynd 15. Fjöldi nemenda að hausti eftir skólastigi (Hagstofa Íslands, 2011). 
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11.1 Menntunaráætlun Evrópusambandsins 

Aðildarríkin hafa völdin í menntamálum innan Evrópusambandsins. ESB hefur ekki vald í 

menntamálum hjá aðildarríkjum. Þeim er ekki heimilt að setja lög eða reglur um það hvernig 

menntunarstefna aðildarríkjanna á að vera (Sendinefnd ESB á Íslandi, e.d.). 

 Evrópusambandið heldur samt sem áður úti menntunaráætlun, þar sem aðildarríkin eru hvött 

til þess að auka samstarf í menntamálum. Þessi áætlun inniheldur öll stig menntunar, þ.e. frá 

leikskóla til háskóla. Markmið áætlunarinnar er að auka gæði í námi, auka menningarskilning 

og einnig innihalda tungumálastefnu, svo hægt sé að mennta sig og fræða sig um menningu 

og tungumála annarra þjóða. 

 Árið 1987 hóf Erasmusáætlunin göngu sína en út frá henni kom Bolognayfirlýsingin 

(Sendinefnd ESB á Íslandi, e.d.). Erasmus er háskólaáætlun Evrópusambandsins og ætlað að 

stuðla að auknu samstarfi háskóla í Evrópu. Erasmus stuðlar að hreyfingu fólks um Evrópu 

og er það gert með því að bjóða upp á styrki fyrir stúdenta, kennara og starfsfólk sem leitar að 

frekara námi eða reynslu í öðrum löndum (Menntaáætlun ESB, e.d.). 

Bolognayfirlýsingin kveður á um aukið samstarf Evrópuríkja. Í Bolognayfirlýsingunni var 

ákveðið að það yrði að auðvelda samanburð á milli landa (Mennta- og 

Menningarmálaráðuneyti, 2005).  Markmið Bolognaferilsins er að Evrópa verði gerð að einu 

sameiginlegu háskólasvæði. Þá er verið að tala um gráður eins og BA, MA, PhD (Sendinefnd 

ESB á Íslandi, e.d.). Kerfið á þá að virka þannig að gráðurnar séu viðurkenndar á alþjóðavísu 

og hvetji þá nemendur til þess að fara erlendis og læra þar. 

Ein af hugmyndum framkvæmdarstjórnarinnar fyrir 2020 til þess að byggja upp efnahag 

Evrópu og stækka á réttan hátt er aukin menntun. Þar er sagt að menntunin sé ein 

mikilvægasta leiðin til þess að mæta þeim kröfum sem markaðurinn kallar á. Nútímavæða á 

háskólana og opna umræðu fyrir aukna háskólamenntun. 

 Eitt af menntunarmarkmiðum fyrir Evrópu 2020 er að minnka brottfall úr námi, en ESB vill 

að brottfallsprósentan úr háskóla verði fyrir neðan 10% en í dag er brottfall um 15% úr 

háskólum (Vassiliou, 2010). Markmiðið er einnig að virkja unga fólkið og fá það í háskóla 

eða taka diplómu. Aukningin sem ESB vill sjá er að lágmarki 40% (Vassiliou, 2010). 

Neðangreind mynd sýnir hlutfall nemenda sem hafa lokið framhaldsskólaprófi innan ESB og 
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EES og þar má sjá að Íslendingar þurfa að bæta sig og setja aukinn kraft í menntunarmál 

hérlendis. Myndin er tekin af skýrslu Menntamálaráðuneytis, en gögnin eru tekin af Eurostat. 

 

 
Mynd 16.  Hlutfall Evrópubúa á aldrinum 20-24 sem lokið hafa að minnsta kosti prófi úr framhaldsskóla 
árin 2000 og 2007, tölur frá 2006 í stað 2007: Króatía, Ísland og Noregur. Tölur frá 2002 í stað 2000: 
Ungverjaland (Menntamálaráðuneyti, 2010). 
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11.2 Ísland og menntunarstefna ESB 

Í samningi Íslendinga við Evrópska efnahagssvæðið falla niður öll skólagjöld fyrir alla 

íslenska stúdenta en þó er ákvæði sem kveður á um það að einstök lönd geti krafist hærri 

skólagjalda frá erlendum námsmönnum. Við inngöngu Íslands myndu breytingar verða á því 

ákvæði. Við aðild myndu námsmenn hérlendis borga minna í skólagjöld í þeim háskólum 

sem hafa nýtt sér þessi ákvæði í EES. Eina landið sem hefur beitt þessum ákvæðum hingað til 

er Bretland, og við inngöngu í ESB myndu því skólagjöld lækka töluvert fyrir þá Íslendinga 

sem ætla að stunda nám í Bretlandi. Ísland tekur þátt í Menntunaráætlun ESB, en vegna EES 

samningsins hefur Ísland fengið að njóta þeirra réttinda að taka þátt í mörgum því sem ESB 

hefur sett á laggirnar. 

Ísland tekur einnig þátt í Bolognayfirlýsingunni, ásamt 29 öðrum löndum. 

Samkvæmt mælikvörðum sem settir hafa verið, þá þurfa Íslendingar að gera margt betur í 

menntamálum hér á landi en stefnumótun hefur verið sett fram til þess að bæta menntun á 

Íslandi (Menntamálaráðuneyti, 2010). Helsta vandamálið hér á landi er brotthvarf úr námi. En 

í grein Menntamálaráðuneytis um nám alla ævi segir : 

Nýrri stefnumótun og lagasetningu um íslenskt menntakerfi er ætlað að skapa 
forsendur til að efla íslenskt menntakerfi á þessum og fleiri sviðum. Innleiðing nýrrar 
menntastefnu og laga sem framundan er mun þurfa að metast á slíka mælikvarða á 
árangur og fylgjast verður með hvert þau skref sem tekin verða á næstu mánuðum 
munu leiða. Þannig verður stöðugt að fylgja ferli þróunar, innleiðingar, framkvæmdar 
og gæðatryggingar 
(Menntamálaráðuneyti, 2010). 

Tafla 10.  Fjöldi fólks á vinnumarkaði eftir atvinnugreinum (Hagstofa Íslands, 2011). 

 2000 2010 

Stjórnendur og embættismenn 9900 14600 

Sérfræðingar 21300 35200 

Sérmenntað starfsfólk 22000 29500 

Skrifstofufólk 13900 8700 

Þjónustu- og verslunarfólk 32200 34400 

Bændur og fiskimenn 10300 7500 

Iðnaðarmenn 24200 20000 

Véla- og vélgæslufólk 10600 7700 

Ósérhæft starfsfólk 12000 9700 
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Ofangreind mynd sýnir hvers konar störf eru algengust á Íslandi. Sérfræðingum og 

sérmenntuðu starfsfólki hefur fjölgað mjög sem er gríðarlega gott. Þetta þýðir að stefna 

stjórnvalda í menntunarmálum er að skila sér í atvinnulífinu. Það er ljóst að menntaður 

einstaklingur með háskólapróf er líklegri til þess að fá vinnu heldur en einstaklingur með 

grunnskólapróf. Það er því mikilvægt að stjórnvöld haldi sinni stefnu í menntunarmálum, því 

það sýnir sig að menntað fólk fær vinnu. Aukin menntun á háskólastigi gefur fólki einnig 

tækifæri til nýsköpunar, en margir stjórnendur í dag eru menntaðir og hafa stofnað sitt eigið 

fyrirtæki. Það er því mikilvægt að halda í menntun, því til lengdar mun aukin menntun leiða 

til minni atvinnuleysis. 

Ef Ísland gengi inn í Evrópusambandið myndi ekki verða mikil breyting á menntakerfinu. 

Íslendingar hafa fulla stjórn á menntamálunum og ESB getur ekki haft áhrif á 

menntunarstefnu hérlendis. Það er þó þannig að Íslendingar taka þátt í sameiginlegum 

stefnum sem um var rætt hér að ofan og þurfa því að fylgja því eftir. 

Vegna fjórfrelsisins er auðveldara fyrir fólk að færa sig á milli landa og getur það þá sótt eftir 

þeirri menntun sem það vill. Ísland er nú þegar hluti af Bolognayfirlýsingunni, þar sem 

háskólagráðan er jafn gild og í öðrum löndum. Innganga í ESB myndi líklega hafa þau áhrif 

að fólk sjái einfaldari leiðir í menntun og ætti því að sækjast í það. Ferlið yrði einfaldara og 

léttara væri að fá vinnu hérlendis, þar sem allur markaðurinn væri opinn fyrir fyrirtæki til 

þess að starfa hér. Það er því okkar niðurstaða að innganga í ESB myndi ekki hafa mikil áhrif 

á menntunarstig hérlendis, en ef einhver, þá yrði þau einungis jákvæð, þar sem það er stefna 

stjórnvalda að auka menntunarstigið. Aukin menntun myndi því auka atvinnumöguleika á 

Íslandi. 
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12. Niðurstaða 

Aðild að ESB hefur ekki bein áhrif á atvinnuleysi og ríki innan þess hafa ekki öll sama 

atvinnuleysið. Dreifing atvinnuleysis í hverju ríki Evrópusambandsins sýndi fram á þetta sem 

og staðalfrávik dreifingarinnar. Lönd Evrópusambandsins sveiflast þó mjög líkt og 

sambandið í heild sinni eða meðaltal allra ríkja innan sambandsins. Útreiknuð samdreifni og 

fylgni sýndi fram á það að aðildarríki ESB hafa tilhneigingu til þess að hækka og lækka 

saman og fylgni er til staðar milli sérhvers ríkis og sambandsins í heild sinni.  

Þar af leiðandi telja höfundar að aðildin sjálf eða innganga í Evrópusambandið hafi ekki bein 

áhrif á atvinnuleysi á Íslandi og atvinnuleysið myndi ekki breytast hér aðeins við það að 

Ísland yrði aðildarríki í ESB. Atvinnuleysi mun hins vegar breytast vegna áhrifa 

Evrópusambandsins en ekki við það eitt að þjóðin verði aðildarríki. Ríkin hafa öll 

tilhneigingu til þess að sveiflast á sama veg í atvinnuleysi ef litið er á síðustu 10 ár og teljum 

við að Ísland ætti ekki að vera nein undartekning þar. Þjóðin myndi fylgja þeim sveiflum sem 

almennt munu koma til með að eiga sér í stað í efnahagskerfi Evrópu og í gjaldmiðli 

kerfisins. Hversu vel þjóðin myndi fylgja sveiflunum er ómögulegt að segja og ekki er hægt 

að slá neinu föstu með þessum útreikningum.  

Í viðræðum íslenskra stjórnvalda við aðila Evrópusambandsins varðandi hugsanlega 

inngöngu, þá er stærsta vandamálið sjávarútvegsstefna sambandsins. Fái Íslendingar ekki 

undanþágu frá þeirri stefnu, eða að stefnunni verði ekki breytt, er vitað mál að aðild að 

Evrópusambandinu er ekki hagkvæm, þar sem Íslendingar hafa mikilla hagsmuna að gæta í 

sjávarútvegi. Telja höfundar að aðildin sjálf myndi hafa mikil og neikvæð áhrif á atvinnuleysi 

á Íslandi, það er ef ekki næðist að tryggja efnahagslegan ávinning af sjávarútvegi.  

Innganga Íslands í Evrópusambandið myndi kosta íslenska ríkið 0,25% af vergri 

landsframleiðslu (Magnús Bjarnason,2010). Ef litið er til langs tíma á þau efnahagslegu áhrif 

sem aðild hefur á atvinnuleysi, þá er ekki hægt að sjá að breytingin yrði neikvæð. Við teljum 

ekki æskilegt að samþykkja aðild að sambandinu með núverandi sameiginlega 

sjávarútvegsstefnu ESB. Ástæðan fyrir því er, ásamt því að ofveiði hefur verið stunduð hjá 

ríkjum innan ESB, að til langs tíma hefur það slæm áhrif á efnahag Íslands. Áhrifin gætu 

orðið það slæm að þau myndu yfirgnæfa alla þá kosti sem aðildin gæti gefið landinu. Því er 

mikilvægt að samninganefnd Íslands semji til hins ýtrasta um það hvernig efnahagslegum 

ávinningi af fiskiðnaði skuli vera háttað. 
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Eignarhald á útgerðum myndi breytast því opið yrði fyrir erlenda fjárfestingu í sjávarútvegi 

en það ætti ekki að hafa áhrif atvinnuleysi ef reglan um löndun í heimalandi yrði notuð. 

Helsta vandamálið, og um leið helsti gallinn við sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna, er 

ofveiðin, þ.e. veiddur er meiri fiskur en auðlindin getur framleitt. Það hefur leitt til minni 

veiða hjá mörgum þjóðum sambandsins og til lengri tíma litið er það áhyggjuefni fyrir 

Íslendinga. Miðað við að sjávarútvegur sé 6% af Vergri landsframleiðlsu(Hagstofan, 2011) 

þá getur það verið mikið högg að minnka veiðarnar eða missa efnahagslegan ávinning úr 

landinu.  

Til lengri tíma litið þyrfti Ísland að skapa önnur störf í stað sjávarútvegs til þess að vinna 

tapið upp en ekki er talið að það muni koma til þessa. Hins vegar er áætluð sú breyting á 

sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni sem er á þann veg að öll aðildarríki reki sín fiskimið. Þá 

geta Íslendingar stjórnað veiðunum og ætti því atvinnuvegurinn að haldast óbreyttur, það er 

staðreynd að sjávarútvegur er hnignandi atvinnuvegur.  

Fiskeldi hefur verið vaxandi atvinnugrein í heiminum og ættu Íslendingar að skoða það að 

auka fiskeldi til þess að koma í veg fyrir það hugsanlega atvinnutap sem inngangan gæti haft í 

för með sér fyrir sjávarútveginn. Ef tekið er saman hvort aðild í Evrópusambandið hafi áhrif á 

atvinnuleysi í sjávarútvegi, þá virðist svo ekki vera, svo lengi sem ofangreind regla um 

löndun sé til staðar. ESB er meðvitað um ofveiðina og hefur nú þegar hafist handa við að 

lagfæra stefnuna. Iðnaðurinn sem fylgir sjávarútveginum ætti því að haldast stöðugur. Á hinn 

bóginn getur það verið áhyggjuefni ef ofveiðin heldur áfram, en til langs tíma hefur það ekki 

góð áhrif á atvinnulífið. 

Fyrir landbúnað á Íslandi getur orðið mikil breyting í atvinnumálum ef innganga í ESB 

verður að veruleika. Vitað er að við inngöngu opnast allur markaðurinn fyrir 

landbúnaðarafurðir og yrði þá landið orðið þátttakandi í sameiginlegri landbúnaðarstefnu 

Evrópusambandsins. Innflutningur myndi aukast og matvöruverð myndi lækka sem er slæmt 

fyrir starfandi vinnuafl í landbúnaði en gott fyrir neytendur.  

Við sýndum fram á það, í kaflanum um landbúnað að þrátt fyrir að inngangan hafi slæm áhrif 

á landbúnað, þá myndi það samt hafa góð áhrif á landsframleiðslu á Íslandi. Samkeppnin 

myndi ýta bændum í aðrar atvinnugreinar eða þeir myndu sérhæfa sig í einhverri ákveðni 

vöru sem myndi auka landsframleiðslu um 0,5%. Framleiðni bænda hefur verið lág í mörg ár 

og aðlögunin fyrir efnahaginn ætti því ekki að vera slæm og ættu bændur að geta fundið sér 

annað starf mjög fljótt.   
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Ísland er meðlimur í WTO (World trade organisation) og er stefna þeirra að opna markaðinn 

fyrir landbúnað og er því óumflýjanlegt að landbúnaðurinn mun taka þessum breytingum, 

hvort sem af aðild að Evrópusambandinu yrði eða ekki (Magnús Bjarnason, 2010). Styrkir til 

landbúnaðar munu að öllu jöfnu haldast óbreyttir. Evrópusambandið hefur veitt undanþágur á 

styrkjum í landbúnaði ef land flokkast undir harðbýl svæði. Ísland telst undir harðbýlt svæði 

og ættu því íslenskir bændur að fá styrk sinn áfram til þess að rækta.  

Ef tekið er saman hvort inngangan í ESB hafi áhrif á atvinnuleysi í landbúnaði, þá getur farið 

svo að bændur hætti vegna lækkunar á innkomu, því verð mun lækka og það hefur áhrif á 

rekstur bænda. Þeir bændur sem hætta, munu hætta vegna þess að þeir sjá fram á það að geta 

aflað hærri tekna annars staðar, þá með því að skapa sérstöðu í framleiðslu eða fara að stunda 

aðra iðju. Það er því óhætt að segja að inngangan í ESB getur haft áhrif á innkomu bænda en 

áhrifin verða mjög lítil á atvinnuleysisstig. 

Þegar litið er á erlenda fjárfestingu í tengslum við atvinnuleysi á Íslandi, þá er lítið sem mun 

breytast í þeim málum gangi þjóðin í ESB. Aðildin sjálf myndi breyta mjög litlu, þar sem 

Ísland er í EES og því er fjórfrelsi hér og inniheldur það að hver sem er innan Evrópu má 

fjárfesta á Íslandi. Aðildin mun því ekki koma til með að hafa áhrif á fjárfestingu eða 

áhrifaliði þess, eins og ávöxtunarkröfur eða skattstefnur.  

Hins vegar eru hömlur í erlendri fjárfestingu í sjávarútvegi og örlitlar í orkumálum. Þessar 

hömlur koma til með að hverfa og þá mun opnast fyrir erlenda fjárfestingu í sjávarútvegi. 

Eins og nefnt var að ofan, þá er það talið mjög slæmt fyrir íslenskt efnahagslíf að missa 

efnahagslegan ávinning sjávarútvegsins út úr landi. Í þessari stöðu kemur aðild að ESB til 

með að hafa bein neikvæð áhrif á atvinnuleysi á Íslandi og myndi það aukast. Það er því 

lykilatriði að tryggja óbreyttan sjávarútvegsiðnað vilji þjóðin verða aðildarríki í ESB. 

Náist hins vegar að tryggja efnahagslegan ávinning sjávarútvegsins, þá myndi erlend 

fjárfesting ekki breytast á nokkurn hátt á Íslandi. Hins vegar gangi þjóðin í evrópska 

myntbandalagið mun erlend fjárfesting breytast til muna. Það sem evrópska myntbandalagið 

hefur í för með sér er upptaka evru. Bein áhrif evrunnar á erlenda fjárfestingu á Ísland, sem 

og á almennt íslenskt efnahagslíf, eru meiri stöðugleiki í gengismálum, stór hluti af óvissu 

fjárfesta hverfur og öll gengisáhætta mun þurrkast út, að minnsta kosti á milli Evrópu landa. 

Um leið verður aðgangur að fjármagni mun auðveldari og vextir á lánsfé lækka. Þessum 

möguleikum þarf þó að fylgja eftir með reglugerðum til þess að hindra óhóflega lántöku sem 

gæti leitt af sér svipað ástand og skapaðist hér í kjölfar efnahagshrunsins.  
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Í tengslum við EMU er myntbandalag almennt talið hafa jákvæð áhrif á milliríkjaviðskipti og 

myntbandalag, eins og EMU myndar, talið hafa mjög góð áhrif. Teljum við að Ísland ætti 

ekki að vera undanskilið frá þessum áhrifum, evrópska myntbandalagið mun koma til með að 

ýta verulega undir viðskipti Íslands við lönd Evrópusambandsins.  

Það er því niðustaða okkar að ef tekst að tryggja efnahagslegan ávinning sjávarútvegsins á 

Íslandi, þá muni áhrif aðildar að Evrópusambandinu í raun verða engin á beina erlenda 

fjárfestingu. Náist hins vegar ekki að tryggja efnahagslegan ávinning sjávarútvegsins, 

jafngildir aðild að ESB niðursveiflu í efnahagi Íslendinga og auknu atvinnuleysi. Lykillinn að 

bættu efnahagsástandi og minna atvinnuleysi er því trygging á ávinningi sjávarútvegsins.Til 

þess að erlend fjárfesting hérlendis geti haft í för með sér aukin jákvæð áhrif á efnahag 

Íslands er nauðsynlegt fyrir þjóðina að ganga í EMU. Það er niðurstaða höfunda í átt að 

minna atvinnuleysi. 

Menntun er ein mikilvægasta leiðin til þess að auka velferð einstaklinga. Í gegnum árin hefur 

það aukist að einstaklingar mennti sig en mætti þó vera meira. Evrópusambandið hefur ekki 

vald til þess að skipta sér af menntamálum í einstaka ríkjum, en hefur þó sett sameiginlega 

stefnu og er þess vænst af aðildarríkjum að þau fylgi henni eftir. Sameiginlega stefnan 

inniheldur einnig lönd utan ESB með aðildinni að EES. Íslendingar eru þannig þátttakendur í 

Bologna yfirlýsingunni en stefna hennar er að auðvelda samanburð á milli landa. 

Menntunar markmið ESB í Evrópu 2020 er að minnka brottfall úr námi. ESB telur að aukin 

menntun ætti að hafa efnahagslega góð áhrif og ætti að auka líkurnar á því að fólk fái vinnu. 

Menntunarstefnan mun ekki breytast þar sem landið mun halda áfram að stjórna henni. 

Breyting þarf þó að verða í menntunarmálum til þess að fylgja þeirri stefnu sem 

Evrópusambandið hefur sett. Brottfall úr námi á Íslandi verður að minnka, stefnumótun þar 

að lútandi hefur nú þegar verið lögð og er áhersla sett á þetta í Evrópusambandinu. Ef Ísland 

gengur í ESB mun því ekki verða breyting á menntamálum hérlendis, en höfundar telja að 

inngangan hafi góð áhrif á menntunarstefnu stjórnvalda varðandi það að minnka brottfall úr 

námi. 

Við inngöngu þurfa Íslendingar að greiða sitt framlag til Evrópusambandsins, en á móti 

kemur að Ísland fær fjárstyrki frá ESB, en kostnaðurinn er sem segir hér að ofan, 0,25% af 

VLF. Þetta fjármagn yrði að vera fjármagnað með hækkun á sköttum, beint eða óbeint. Aðild 

veitir okkur aðgang að evrópska seðlabankanum sem eykur stöðugleika hér á landi. Þá eiga 

vöruskipti að aukast, meiri hagkvæmni í framleiðslu og verð lækka.  
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Það er því okkar niðurstaða að innganga í Evrópusambandið mun einungis auka atvinnuleysi 

í sjávarútvegi ef Íslendingar samþykkja núverandi stefnu. Annars ætti atvinna að aukast eða 

haldast óbreytt. Lækkun yrði í almennu verðlagi, samkeppni mun aukast og stöðugleiki yrði í 

íslensku efnahagslífi. Framlag til ESB frá Íslandi yrði meira en það sem við fáum frá 

Evrópusambandinu en á móti kemur að velferðin verður meiri.  
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13. Lokaorð 

Við gerð þessarar ritgerðar var leitað svara við hvort innganga í Evrópusambandið hefði áhrif 

á atvinnuleysi á Íslandi. Ekki er hægt að segja fyrir víst hvort inngangan hafi bein áhrif í för 

með sér, jákvæð eða neikvæð, þar sem of margir umsemjanlegir óvissuþættir eru til staðar. 

Betur verður hægt að svara því út frá þessari ritgerð þegar niðurstaða fæst úr 

samningaviðræðum íslenskra stjórnvalda við aðila Evrópusambandsins. Ritgerðin sýnir 

hinsvegar vel fram á hugsanlegar breytingar sem geta orðið við aðildina. Höfundar telja að ef 

landið ætti að ganga í Evrópusambandið þá verði samninganefnd Íslendinga að leggja mesta 

áherslu á hvernig sjávarútvegsmálum verði háttað. Ef illa er samið um þau mál er það nánast 

öruggt að okkar mati að atvinnuleysi muni aukast. Höfundar telja að samninganefnd muni líta 

til þessara þátta þar sem sjávarútvegurinn er mikið hitaefni fyrir Íslendinga. Ef vel er staðið 

að samninginum, þá telja höfundar að aðild að Evrópusambandinu sé af hinu góða og muni 

hafa jákvæð áhrif á atvinnuleysi. Taka skal þó fram að marga aðra þætti þarf að líta á til að 

ákvarða framtíðaráhrif Evrópusambandsins á Íslandi og þá sérstaklega niðurstöðu 

samningaviðræðna um sjávarútveginn. Höfundar ákváðu hinsvegar að þeir þættir sem fjallað 

var um væru mikilvægastir til að gefa sem besta mynd af áhrifum Evrópusambandsins á 

atvinnuleysi.  

Það er því okkar mat að innganga í Evrópusambandið mun ekki auka atvinnuleysi ef vel er 

staðið af samningum og verða breytingarnar ekki miklar vegna þáttöku Íslands í EES 

samningnum. Til langs tíma litið teljum við einnig að aðildin muni leiða af sér jákvæð áhrif á 

efnahag Íslands sérstaklega ef landið fengi aðgang að evrópska myntbandalaginu. 

Áhugavert hefði verið að rannsaka hvert land fyrir sig fyrir og eftir inngöngu. Einnig væri 

áhugavert að beita aðhvarfsgreiningu á tvö sambærileg ríki og kanna atvinnuleysistölur fyrir 

og eftir inngöngu í Evrópusambandið, en það er frekar flókin rannsókn til að framkvæma. Að 

lokum hefði verið áhugavert að skoða hvað hafði breyst í hverju landi fyrir sig og athuga hver 

raun áhrif inngöngunnar voru til langs tíma. Það hefði getað sagt til um almenn áhrif þess að 

ganga í Evrópusambandið en vildum við finna áhrif inngöngu á Ísland. Hefði það þó í flestum 

tilvikum verið erfitt að tengja við íslenskar aðstæður og þar af leiðandi fannst okkur það ekki 

henta í þessa ritgerð. 
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