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Efni: Umsögn um þingskjal 1096 -  frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til að styðja 
við fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í rekstri.

Fyrir hönd Marel viljum við fagna frumvarpi sem fjármálaráðherra lagði fram á dögunum um 
breytingu á starfsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í rekstri. Frumvarpið 
skiptir fyrirtæki eins og Marel lykilmáli til að geta haldið áfram að starfa á innanlandsmarkaði af 
þeim krafti sem fyrirtækið hefur hug á að gera. ísland er ákjósanlegur kostur sem vettvangur til 
rannsóknar, þróunar og nýsköpunar. Hér býr ríkur mannauður að hugviti og þekkingu, hér hafa 
orðið til ótrúlegt magn af góðum hugmyndum miðað við smæð landsins og hagkerfi íslands á að 
njóta góðs af þeirri arðsemi sem skapast og byggja upp stöðugt og gróskumikið þekkingar- 
samfélag -  þar sem umhverfi er á við það besta sem þekkist annarsstaðar í heiminum. Vegna 
þess hvað við erum fámenn þjóð, er auðvelt að koma á breytingum og umbótum. Teljum við 
frumvarpið stórt skref í áttina að því að gera ísland þannig að það dragi til sín arðbærustu hlekki 
framleiðslukeðjunnar, þar sem mestur virðisauki liggur.

Nýsköpunar- og hugvitsgeirinn er þannig að hann dregur til sín ungt fólk og býr til spennandi 
verkefni. í þessum iðnaði verða til störf framtíðarinnar sem við getum orðið framarlega í að búa 
til. Forsendan fyrir því að af þessu verði er að afnema þökin af endurgreiðslu kostnaðar við 
rannsókn og þróun. Það verður ekki einungis til þess að stærri fyrirtæki á markaði leitist við að 
þróa mörg af sínum verkefnum hér, heldur getur einnig orðið til þess að fleiri horfi á ísland sem 
ákjósanlegan stað til tækniþróunar. Önnur hagkerfi hafa á undanförnum misserum verið dugleg 
að búa til hvata á þessu sviði. Rannsóknarverkefnum fylgir iðulega mikil sérfræðiþekking, 
alþjóðlegt fjármagn eltir slík verkefni og innlendur iðnaður hlýtur iðulega góðs af nálægð við 
tækniframfarir. Að mati Marel -  ætti því frumvarpið einnig að virka hvetjandi fyrir stærri 
fyrirtæki í landinu sem eyða hvað mest í rannsókn og þróun. Þau eru án efa ekki mörg í dag, en 
þau hafa starfað þónokkuð lengi á markaði og hafa þannig töluverða reynslu á hinum ýmsu 
sviðum. Þar af leiðandi ætti ísland að taka sér stöðu á meðal ríkja á borð við Frakkland, 
Bandaríkin o.fl. og verða þannig í fremstu röð þegar kemur að samkeppnishæfni á sviði 
tækninýjunga. Ekki má gleyma því að stærri fyrirtæki landsins eru einungis meðalstór fyrirtæki í 
alþjóðlegum samanburði og að íslenskt styrkjakerfi á í harðri samkeppni við styrkjakerfi á 
Norðurlöndum ogannarra Evrópulanda.

Sérfræðiskattlagningar eru nauðsynleg tól í samkeppnisumhverfi þar sem verkefnin eru mörg og 
misjöfn. Þess vegna fagnar Marel þeirri staðreynd að stjórnvöld hafi nú tekið sér stöðu á meðal 
þeirra sem skilja virðið í því að hafa aðila tímabundið í landinu, til að leiða verkefni sem þeir 
hafa sérþekkingu á, kenna ungum íslendingum hæfni sem þau gætu annars ekki sótt í hér,



smitað þekkingu inn í fyrirtæki, á milli fyrirtækja og iðngreina, 
fer situr þekking hans eftir hjá fólkinu okkar um ókomna tíð. 
lengri tíma sem styður við mennta- og vísindastarf og laðar til 
á góðum launum.

Að auki vil Marel hvetja háttvirta efnahags- og 
stjórnvöld áfram til góðra verka þegar kemur að
íslandi, þar sem launin eru há og störfin fjölbreytt ættum við ekki að þurfa að ræða niðurskurð 
til menntunar eða lýðheilsu. Það er sjálfsagður hlutur að innviðir hér séu góðir -  sem við hjá 
Marel trúum að geti orðið á næstu misserum ef þetta frumvarp fer hratt og vel í gegnum nefnd 
og Alþingi.

Virðingarfyllst, 
f.h. Marel
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