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Sameiginlegt verkefni 

fyrirtækja í upplýsingatækniiðnaði og stjórnvalda

Markmið og ávinningur

Útflutningstekjur 10 faldist

– Úr 4milljörðum í 10 milljarða á 6 árum (2004 – 2010)

Störfum fjölgi um 3.000

Auka sölu staðlaðra hugbúnaðarlausna

Stór auka hýsingu UT lausna erlendra aðila

Nettó skatttekjur munu aukast um 5 milljarða

Fjárfesting hins opinbera áætluð 2 milljarðara



Tækifærið

Nýta íslenskt þjóðfélag til að skapa, þróa og prófa nýjar lausnir fyrr og 

hraðar en annars staðar

– Forskot í samkeppni á erlenda markaði

– Samstarf við erlend tæknifyrirtæki

– Áhugavert fyrir erlenda fjárfesta

Upplýsingaveita milli Evrópu og N-Ameríku



Samningasaðilar

Fyrirtækin innan SUT munu verða í fararbroddi hópsins

– Öflugur hópur stjórnenda og starfsmanna

– Halda áfram þróun, uppbyggingu og  markaðssókn erlendis

Stjórnvöld setja hátækniiðnað í forgang

– Gæti að sér við lagasetningar

– Skapi forsendur fyrir auknum vexti



Forsenda árangurs - verkefni

Skattamál

– VSK

– 33% viðbótargjaldfærsla vegna R&Þ og markaðssóknar erlendis

Útflutningsmál

– Forgangsröðun verkefna – UT í forgang

– Nýta þróunaraðstoð Íslands í þágu Hátækniiðnaðarins

– Maður á móti manni

– Lækkun fjarskiptakostnaðar til og frá Íslandi

Samstarf um þróun og fjárfestingu erlendra aðila

– Háskóli, fyrirtæki, stjórnvöld, erlend UT fyrirtæki



Forsenda árangurs - verkefni

Stefnumörkun og uppbygging innan ríkisins

– Allar tölvudeildir hins opinbera lagðar niður

– Notkun UT innan hins opinbera sett í forgang

– Afnema ásælni hins opinbera í hugverkaréttindi UT fyrirtækja

– Átak í einkaleyfismálum upplýsingatækni



Bakgrunnurinn

Lögðum línuna í september 2004

Kynnt á aðalfundi SUT í október 2004

Ráðstefna um 3ju stoðina 25. janúar 2005

Iðnþing 2005

– Tilboð um 3ju stoðina afhent stjórnvöldum

Ýmsir fundir og spjall í 1 ár

Tilboðinu hafnað !!! ???



Upplýsingatækniiðnaðurinn – 3ja stoðin

Öll löndin í kringum okkur leggja áherslu á Upplýsingtækniiðnað

– Ein af þremur mikilvægustu iðngreinum innan Evrópusambandsins

Upplýsingatækni er miklvæg öllum iðngreinum

– Sjávarútvegi og landbúnaði

– Opinberi þjónustu

– Fjármálþjónustu

– Verslun

– Orkugeiranum

– Osfrv.

Nýtum tækifærið



Selja hugbúnað á fjarlægum mörkuðum



Rekstrarumhverfið 2004-2007/8

Sterk staða íslensku krónunnar

Spenna á vinnumarkaði

Kostnaður hækkar

Meiri sala til að halda óbreyttum tekjum

Barningur við að halda afkomunni í lagi 



Hver er þróunin?

Velta – 23,7 Makr.

Útflutningur – 3,9 Makr.

Hlutfall af heild – 1%

Velta – 37,1 Makr.

Útflutningur – 7,1 Makr.

Hlutfall af heild – 1,8%

57% 

aukning

82% 

aukning

2004

2007

Hagstofan og Seðlabankinn

Hagstofan og áætlun IK



Rekstrarmódel

Viðskiptavinurinn vill nálæga þjónustu

– Þjónustu frá aðila sem er í ásætanlegri nálægð

– Samstarfsaðila, Eigin félög

Viðskiptavinurinn vill tilbúna vöru

– Vill ekki áhættu af þróun

– Reynda og sniðna að þörfum sinnar greinar

– Þekkingu

Sköpum okkur sérstöðu

– Yfirburða þekkingu og þróun

– Tilbúinni vöru þar sem þekkingin er lykil atriði en ekki forritakóðinn

– Öflugum dreifileiðum (eigin eða samstarf)



Rekstrarmódel

75 samstarfsaðilar í 50 löndum

Tekjur 2004 - 190 millj.kr. (2,2M€)

Tekjur 2007 – 366 millj.kr. (4,2M€)

22 eigin sölufélög í 22 löndum

Tekjur 2004 - 97 millj.kr. (1,1M€)

Tekjur 2007 – 260 millj.kr. (2,9M€)

Hugbúnaðarleyfi, þjónustugjöld og vinna

frá Íslandi

30% hærri tekjur

2007 með “réttu” 

gengi



Upplýsingar í rauntíma



Changes in eating habits support the company's growth

Time spent on cooking at home is steadily going down

Popularity of fast-food and ready-made meals has increased substantially

On average Americans eat out 4.1 times a week*

* Source: Zagat Survey November 2006

Established markets are calling for more advanced food processing

T H E   F O O D   P R O C E S S I N G   I N D U S T R Y



Marel Food Systems at a glance

A leading single-source supplier of 

advanced food processing solutions to 

the global fish, meat and poultry 

industries

Founded in 1983, public since 1991

Listed on the Nasdaq OMX Nordic 

Exchange

Headquarters in Gardabaer, Iceland

In November 2007, an agreement was 

reached on the acquisition of Stork Food 

Systems which awaits approval of EU 

competition authorities

Pro forma turnover of the two companies 

in 2007 is €660 million

Post acquisition, the company will have 

4,200 employees in 30 countries

O P E R A T I O N S



Mörg framsæknustu fyrirtæki 

heims eru í upplýsingartækni 

Gerum íslenskum 

upplýsingatækni 

fyrirtækjum kleyft 

að vera í þeirra hópi


