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Umsögn um tillögu að hætta aðildarviðræðum við ESB.

Stjórn Samtaka fjárfesta þakka fyrir það tækifæri sem gefst til að gefa umsögn um til- 
lögu ríkisstjórnarinnar um að hætta aðildarviðræðum við Evrópusambandið.

í þessu sambandi telja samtökin mest um vert að Ijóst sé hver verði framtíðarskipan 
peningmála á Islandi. Með umsókn um aðild að ESB yrði stefnt á upptöku evru sem 
gjaldmiðils á íslandi þó síðar verði. Aðild að ESB, áður en skilyrði til upptöku evru í 
þjóðarbúskapnum hafa verið uppfyllt, veitir aft:ur á móti þann stuðning við íslenska 
krónu sem krónan þarfnast þannig að hægt verði að búa við hana sem gjaldmiðil 
næstu árin áður en skilyrðin fyrir evru eru uppfyllt. Værum við þá í svipaðri stöðu og 
t.d. Danir, með eigin gjaldmiðil en sem væri nátengdur evrunni. Engar aðrar raun- 
hæfar hugmyndir hafa verið settar fram í gjaldmiðilsmálum íslendinga heldur en upp- 
taka evru í kjölfar aðildar að ESB. Hugmyndiri um að búa áfram við íslenska krónu 
kemur vart til greina í Ijósi þess hvernig til tókst með hana sem gjaldmiðil í öll þau ár 
sem þjóðin hefur búið við krónuna, lengst af í miklum höftum.

Gjaldmiðilsmál og lausn á þeim er stærsta mál sem blasir við i hagkerfinu og sama 
hvort það er skoðað út frá hagsmunum heimilanna eða atvinnuveganna. Sjálf skipan 
Ijármálakerfisins á íslandi mun væntanlega verða eins og í löndum ESB, vegna 
samningsins um EES en þau mál eru nú í hraðri þróun eftir hrunið. Að framansögðu 
teljum við að það væri mikið óheillaskref að dlraga aðildarumsókn að ESB til baka í 
stað þess að Ijúka aðildan/iðræðunum og bera þann samning sem út úr þeim koma 
undir atkvæði þjóðarinnar.
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