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Memo 
ÖSSUR HF.  – Mat á hagsmunum við aðild Íslands að Evrópusambandinu 
 

Minnisbréf þetta veitir upplýsingar um hagsmuni Össurar hf. við mögulega aðild Íslands 

að Evrópusambandinu. Bréfið er svar við spurningum frá nefnd um þróun Evrópumála á 

vegum Forsætisráðuneytisins, dagsettum 3. febrúar 2009.  

 

Hvaða áhrif teljið þið að ESB aðild myndi hafa á viðeigandi hagsmuni eða verksvið? 

Það er mat Össurar hf. að aðild að ESB samhliða upptöku evru hefði mjög jákvæð áhrif á 

rekstur fyrirtækisins. Ásýnd fyrirtækisins gagnvart fjárfestum og viðskiptavinum yrði 

betri og skýrari ef gengið yrði í Evrópusambandið og aðgengi að hlutafé og lánsfé myndi 

taka stakkaskiptum miðað við það sem nú er. 

 

1. Upptaka evru samhliða ESB aðild  

Það vantraust sem almennt er á íslensku krónunni í dag leiðir til aukins 

viðskiptakostnaðar. Össur hf. er með mestan hluta af tekjum sínum í erlendri mynt og 

eru einungis um 0,5% af tekjum fyrirtækisins í íslenskri mynt. Um 9% af gjöldum eru 

hinsvegar í íslenskri mynt. Upptaka evru myndi draga úr kostnaði vegna gengissveiflna. 

 

 
 

Veik staða íslensku krónunnar og gengissveiflur halda aftur af erlendri fjármögnun. 

Aðgengi að hlutafé og lánsfé er verulegum takmörkunum háð í fyrirsjáanlegri framtíð 

nema með inngöngu í Evrópusambandið. Gjaldgengari mynt myndi hinsvegar bæta 

samkeppnishæfni fyrirtækisins við fjármögnun. Í lok árs 2008, voru um 40% af 

hlutabréfum Össurar hf. í eigu erlendra aðila. Vegna fjölda erlendra fjárfesta hefur Össur 

hf. frá árinu 2002 haft áhuga á að skrá hlutafé sitt í erlendri mynt. Sú breyting myndi 

minnka áhættu erlendra fjárfesta tengdri gjaldmiðlasveiflum. Þetta hefur þó enn ekki 

verið mögulegt í Kauphöll Íslands. Í dag má því segja að Össur hf., sem og mörg önnur 

íslensk fyrirtæki, standi höllum fæti á tvo vegu hvað varðar samkeppnishæfni um 

hlutafé. Auk þess að kljást við alþjóðlega fjármálakreppu, eins og erlendir 

samkeppnisaðilar, eru íslensku fyrirtækin einnig að kljást við gengisáhættu. Þetta verður 
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til þess að auk venjulegrar viðskiptaáhættu standa mögulegir fjárfestar frammi fyrir 

gífurlegri gengisáhættu. Loks má nefna að burtséð frá gjaldeyriskreppu hafa núverandi 

gjaldeyrishöft krónunnar einnig heftandi áhrif á fjármagnsflutninga.  

 

Það er mikilvægt fyrir Össur hf. að geta átt samvinnu við traustan viðskiptabanka.  Með 

ESB aðild væri hægt að sýna fram á það stöðuga og agaða umhverfi sem þarf til að opna 

fyrir trúverðugleika aftur hvað varðar aðgengi að lánsfé. Að öllum líkindum myndi það 

hafa í för með sér að lánakjör og vaxtaumhverfi breyttust til betri vegar. Þetta á bæði við 

um innlenda og erlenda fjármögnun. Möguleiki á langtíma fjármögnunarstefnu myndi 

samtímis auka tiltrú fjárfesta. Í raun má segja að líklega munu erlendir 

fjármögnunaraðilar gera kröfu um að félagið muni flytja lögfesti sína í lagaumhverfi sem 

er þekktara og stöðugra en það sem er á Íslandi.  

 

2. Ýmsir áhrifaþættir  

Hér má nefna að við inngöngu í ESB myndu tollar milli Íslands og annarra ESB ríkja falla 

niður en myndu frá öðrum ríkjum vera þeir sömu og eru innnan ESB. Að öllum líkindum 

myndi þessi breyting hafa í för með sér ákveðna einföldun og hagkvæmni fyrir fyrirtækið 

þar sem Ísland væri orðið hluti af stærri viðskiptaheild.  

 

Almennt hvað varðar aðild Ísland að ESB er vert að nefna að þó svo ESB ráði ekki 

skattlagningu í aðildarríkjunum sjái Össur hf. það sem þarft markmið að varðveita það 

jákvæða skattaumhverfi sem er við lýði á Íslandi. Hið sama á við um reglur á 

vinnumarkaði um réttindi og skyldur launþega. Þó svo meirihluti af vinnumarkaðslöggjöf 

sé nú þegar tekinn upp í gegnum EES samninginn telur Össur hf. það vera mjög 

mikilvægt að varðveita sveigjanleika vinnumarkaðarins.  

 

Hvaða hluti laga og reglna ESB hefðu jákvæð áhrif? 

Vísað í ofangreindan texta.  

 

Hvaða hluti laga og reglna ESB hefðu neikvæð áhrif? 

Út frá þröngu sjónarmiði Össurar hf. er erfitt að benda á neikvæð áhrif á fyrirtækið við 

aðild að Evrópusambandinu.  

 

Hefur verið tekin afstaða til aðildar Íslands að Evrópusambandinu? 

Já.  
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Ef svo er, hver er hún? 

Það er mat Össurar hf. að aðild Íslands að ESB myndi hafa jákvæð áhrif á rekstur 

fyrirtækisins og auka möguleika á vexti og viðgangi félagsins hér á landi. Ennfremur að 

ESB aðild myndi bæta efnahagslegan stöðugleika og trúverðugleika og hafa jákvæð 

langtímaáhrif á uppbyggingu á því rekstrarumhverfi sem þarf til að íslensk fyrirtæki geti 

verið samkeppnishæf á alþjóðlegum markaði.  

 

 

 


