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19. febrúar 2009 

Minnisblað þetta er svar við beiðni nefndar um þróun Evrópumála á vegum forsætisráðuneytis, sem 

barst Marel Food Systems hf. nýlega, með óskum um svör fyrir 20. febrúar 2009.  Svarið er tekið 

saman af forstjóra og stjórnarformanni Marel  og endurspeglar hagsmunamat félagsins. 

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

Marel telur að umsókn um aðild Íslands að ESB og yfirlýsing um að stefnt sé að upptöku evru hafi 

mjög jákvæð áhrif á hagsmuni félagsins og sé í raun forsenda fyrir áframhaldandi vexti fyrirtækisins 

hér á landi.  Innganga í Evrópusambandið myndi auka rekstraröryggi fyrirtækisins og auðvelda því að 

langtímafjármagna rekstur félagsins, hvort heldur með hlutafé eða langtíma lánsfé. 

Marel er fyrirtæki í fararbroddi á heimsvísu í gerð hátæknibúnaðar til fisk-, kjöt- og kjúklingavinnslu 

með um 600 milljónir evra árlega veltu.  Lausnir félagsins, sem miða að því að auka nýtingu og öryggi 

í matvælaframleiðslu, eru seldar í 60 löndum sem spanna fimm heimsálfur.  Starfsmenn félagsins eru 

um 4.000 og árlega ver félagið um 5 - 6% af veltu til rannsóknar- og þróunarstarfa; ígildi 30 - 40 

milljónir evra.  

Marel er sannarlega alþjóðlegt félag með sterkar rætur og höfuðstöðvar á Íslandi.  Útflutningstekjur 

af starfsemi félagsins eru miklar og störf við rannsóknir og þróun fyrirtækja á borð við Marel styðja 

háskólastarf.  Marel er á sama hátt afsprengi verkefnis við Verkfræðideild Háskóla Íslands árið 1977 

sem miðaði að því að auka framleiðni í fiskvinnslu á Íslandi.  

 Gengisáhætta í rekstri; Kostnaður félagsins í ÍKR er nú um 6% af heildarkostnaði en í tekjum 

aðeins um 1%.  Félagið hefur því vaxið úr því að sinna einungis íslenskum sjávarútvegi í það 

að tekjur félagsins eru 99% utan Íslands.  Lögð er innan félagsins rík áhersla á að draga sem 

mest úr gengissveiflum á rekstur félagsins og er íslenska krónan nær eina gengisáhættan sem 

félagið býr við, þar sem tekjur og gjöld annarra mynta eru því sem næst í jafnvægi.   Frekari 

vöxtur hér á landi væri því mun auðveldari ef aukin útgjöld færu fram í evrum.  

 Samkeppnishæf vaxtakjör og aðgengi að langtímafjármagni; Fjármögnun fyrirtækisins í ÍKR 

er dýr og veldur gengisáhættu og sveiflum í rekstri.  Um allan heim styðja alþjóðafélög sig við 

fjármögnun annars vegar frá heimamarkaði og hins vegar frá alþjóðamörkuðum. Marel hefur 

lagt ríka áherslu á ábyrga fjármögnun; fjármagnað vöxt með hlutafjárframlagi og 

langtímalánum. Lengri tíma lánsfjármagns er gjarnan aflað með skuldabréfaútboðum.  

Skuldabréf eru einkum keypt af lífeyrissjóðum sem vilja skiljanlega fjárfesta í sinni 

uppgjörsmynt sem er íslenska krónan.  Þar sem uppgjörsmynt Marels er í evrum veldur slík 

fjármögnun gengisáhættu og skammtímasveiflum í afkomu félagsins. 

 Aukinn stöðugleiki í rekstri félagsins þar sem útgjöld og tekjur fara að fullu saman. 

 Auðveldari aðkoma erlendra fjárfesta að félaginu.  Marel er í dag stærst þeirra félaga sem 

skráð eru í Kauphöllinni á Íslandi.  Uppgjörsmynt félagsins er evrur og rekstrarhagnaður og 

því breytingar á eigin fé félagsins er mælt í evrum.  Hlutabréf félagsins ganga hins vegar 

kaupum og sölum í íslenskum krónum og er það veruleg hindrun gagnvart því að fá erlenda 



fjárfesta að fyrirtækinu.  Erfitt er að sjá kauphöll geti starfað með margar uppgjörmyntir og 

þarf hún þá væntanlega að starfa í evrum í stað króna þar sem uppgjörsmynt Marels, 

Össurar, Alfesca, Straums, Bakkavarar og Icelandair er ekki íslenskar krónur.  Við það myndast 

tvöfalt hagkerfi í landinu og mismunar mjög fjármögnun stærri skráðra fyrirtækja og minni 

fyrirtækja. 

 Bæta ímynd Íslendinga í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi.  Mjög erfitt er í dag að starfa sem 

íslenskt félag í alþjóðlegum rekstri.   

Hvaða hluti laga og reglna ESB hefðu jákvæð áhrif? 

Marel starfar á öllum mörkuðum innan ESB.  Samræmdar reglur í viðskiptum og óheftur aðgangur að 

mörkuðum eru því mjög mikilvæg fyrir rekstur félagsins.   Dæmi þar sem að reglur ESB einfalda mjög 

rekstur Marel eru: 

 Evrópureglur um samþykkt samruna fyrirtækja 

 ESB reglur um einkaleyfi 

 CE reglur um framleiðslu fyrirtækja 

 Sameiginlegar reglur um löggildingu vigtarbúnaðar 

 Sameiginlegar reglur um vottun röntgen-tækja 

Megin ávinningurinn er að reglur ESB eru yfirleitt mjög vel ígrundaðar og eingöngu þarf að uppfylla 

þær á einum stað fyrir allan innri markaðinn 

 

Hvaða hluti laga og reglna ESB hefðu neikvæð áhrif? 

Okkur er ekki kunnugt um nein neikvæð áhrif laga og reglna ESB á rekstur fyrirtækisins.  Hins vegar 

eru enn tilvik um staðbundnar reglur í löndum innan ESB sem reynt er að beita sem markaðshindrun. 

Hefur verið tekin afstaða til aðildar Íslands að Evrópusambandinu? 

Já. 

Ef svo er, hver er hún? 

Marel styður eindregið aðild Íslands að Evrópusambandinu og telur hana eina af meginforsendum 

fyrir áframhaldandi stækkun fyrirtækisins á Íslandi.  

 


