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Efni: 340. mál, þingsályktunartillaga 143:
Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

Undirritaður er hagfræðingur frá Háskóla Íslands og frá Verslunarháskólanum í Kaupmannahöfn. Hef 
fylgst náið með efnahagsmálum síðustu áratugi og upplifað nokkrar kollsteypur, atvinnuleysi, 
gengishrun og fleira miður skemmtilegt á rúmum 50 árum. Fór m.a. í hagfræðinám vegna brennandi 
áhuga á þjóð- og efnahagsmálum. Þess má geta að á námsárunum í Kaupmannahöfn frá 1981 til 1984 
hækkað gengi DKK úr því að vera 1:1 í að vera 3:1. Uppsafnaður sparnaður minn í ISK brann upp í 
gengisfellingum og þurfti því að taka námslán. Var svo mörg ár að greiða niður þá skuld. Hef árum 
saman leitt hugann að því hvernig koma megi Íslandi í svipaða stöðu og verið hefur hjá öðrum 
löndunum í Skandinavíu hvað varðar stöðugleika í efnahagsmálum og rauntekjum.

Á háskólaárunum var mikil umræða um það hvernig ríki Evrópu gætu til lengri tíma náð að tryggja 
frelsi, frið, lífskjör og stöðugleika ásamt því að geta staðist vaxandi samkeppni frá m.a. Ameríku og 
Asíu. „Glóbalíseringin" var komin á fullt! Þá var í Evrópu hafin markviss umræða um gjaldmiðlamál og 
víðtækara efnahagssamstarf. Velt var upp ýmsum möguleikum og stefnt var að því að taka upplýsta 
ákvörðun til framtíðar er byggði á þekkingu, rannsóknum og umræðu.

Hef nú verulegar áhyggjur af stöðu landsmála, framtíð barna minna og allra íslendinga. Á afar erfitt 
með að skilja hvers vegna reynt er að koma í veg fyrir upplýsta umræðu og ákvarðanatöku um brýn 
hagsmunamál Íslands og íslendinga til næstu áratuga. Þar er umræðan um íslensku krónuna efst á 
lista og hvort heppilegt væri að skipta henni út í samstarfi við önnur ríki Evrópu. Hægt er að færa 
fyrir því gild rök að örmynt sem ÍSK er muni aldrei geta náð þeim trúverðuleika sem þarf til þess að 
geta staðið undir hagstæðum vöxtum og stöðugu gengi. Örmynt í höftum vinnur gegn eðlilegri þróun 
atvinnulífs, kemur í veg fyrir fjárfestingu, fælir frá erlend fyrirtæki, þrýstir á innlend fyrirtæki að fara 
úr landi og hamlar nauðsynlegri samkeppni. Framangreind atriði eru grunnur þess að hér megi dafna 
heilbrigt atvinnulíf ásamt því að almenningur og lífeyrissjóðir geti byggt upp sparnað er skili eðlilegum 
raunvöxtum.

Til dæmis um gengi ÍSK hef ég stillt upp ágætu dæmi til þess að sýna við hvað við höfum þurft að búa 
og getur þess vegna orðið okkar framtíðarstaða hvað ÍSK varðar. Á næstu síðu er línurit er sýnir gengi 
ÍSK gagnvart DKK frá árinu 1961 til febrúar 2014. Hver skyldi trúa því að DKK gagnvart ÍSK hafi 
hækkað um nær þrjátíu og átta þúsund prósent ( 37.747 %) á 53 árum. Hvað þá að gengið hafi 
hækkað um tvöhundruð og níu þúsund prósent ( 208.774 %) frá árinu 1918.

Vil nú, ásamt þúsundum íslendinga, skora á Alþingi að leggja til hliðar tillögu utanríkisráðherra og 
boða sem fyrst til þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort þjóðin vilji ljúka aðildarviðræðum við 
Evrópusambandið og fá þannig að sjá í raun um hvað þetta mál snýst, hvað kann að vera í boði. 
Þegar við vitum meira um stöðu þessa máls er hægt að taka upplýsta umræðu og kjósa með eða 
móti inngöngu.
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Gæti tekið fjölmörg fleiri atiði upp sem rökstyðja það að við eigum að halda þessum viðræðum áfram 
en læt hér staðar numið. Þá minni ég á loforð stjórnmálaleiðtoga fyrir síðustu kosningar. Ég lærði 
sem ungur drengur „Vestur á Fjörðum" að loforð skuli halda og ekki gildi að bera við einhverjum 
óskiljanlegum og óskilgreindum ómöguleika.

Gengisþróun: DKK gagnvart ISK hefur frá frá janúar 1961 (5,52/100) til febrúar 
2014 (20,89) hækkað um 37.747%. Eftir standa 0,26% af verðgildi 1961. 

Heimild: Gengistöflur Seðlabanka 
Ef miðað er við gengið 1:1 árið 1918 hefur DKK hækkað um 208.774%.
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