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Þskj. 1067 — 731. mál. Frumvarp til laga um opinberan stuðning við 
tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun. (Lagt fyrir Alþingi á 132. 
löggjafarþingi 2005-2006)

Undirritaður fagnar því að yfírvöld sýna nýsköpunarmálum aukinn áhuga og að leitað 
skuli eftir áliti á fi*umvarpinu hjá aðila, sem starfar við sprotafyrirtæki. Alit mitt á 
frumvarpinu miðast fyrst og fremst við hugsanleg áhrif þess á starfsumhverfí fyrir 
sprotafyrirtæki, þ.e. ungt hátæknifyrirtæki.

Forsendur og aðalmarkmið
Greining á hagsmunum þjóðarinnar er varðar nýsköpun og sprotafyrirtæki virðist vanta 
og þar með grundvöllur að megin markmiðum laganna. Hvað vilja skattgreiðendur fá 
fyrir fjármagn sitt, sem varið er til nýsköpunar? Svar við þessari spumingu þarf að vera 
skýr og sundurliðað og árangur sem krafíst er skal vera mælanlegur. Hingað til hafa 
leikreglur opinberra aðila til stuðnings við sprotafyrirtæki verið þannig að þau sækjast 
mjög eftir eignarhlut í sprotafyrirtækjunum, sem skilar langt innan við 10 % af 
verðmætum þeim sem sprotafyrirtækin skapa. Hinn hluti verðmætanna, yfír 90 %, hafe 
nánast enga athygli fengið í þessu sambandi.
Einnig vantar skilning á eðli starfeemi sprotafyrirtækja, þ.e. að þau eru ung og veikburða 
hátæknifyrirtæki, sem starfa á heimsmarkaði frá fyrsta degi og í harðri alþjóðlegri 
samkeppni. Þau standa og falla fyrst og fremst með afburða hæfum starfemönnum inni í 
fyrirtækjunum, en samkeppni um slíka starfemenn er hörð. Núverandi starfeumhverfí 
gerir sprotafyrirtækjunum afar erfitt um við við að keppa um hæfa starfsmenn. Einungis 
um 10 % sprotafyrirtækjanna lifa af og enn færri ná virkilega arðbærum rekstri. Þau fóu 
skila þjóðarbúinu hins vegar svo miklu, jafhvel nýjum atvinnugreinum að flármagni, sem 
varið til nýsköpunar af hinu opinbera, skilar mikilli arðseml

Hlutverk og starfsemi
Frumvarpið blandar saman a.m.k. fjórum þáttum, sem ekki fara alltaf saman:

1. Rannsóknum
2. Þjónustumiðstöð við nýsköpun og sprotafyrirtæki
3. Fjármögnun nýsköpunar og sprotafyrirtækja
4. Byggðamál

Rannsóknir eru alltaf beint tengdar við nýsköpun. Þjónustumiðstöð við nýsköpun og 
sprotafyrirtæki er ekki alltaf tengd við rannsóknir, eða byggðamál. Fjármögnun 
nýsköpunar og sprotafyrirtækja er ekki endilega tengd rannsóknum eða byggðamálum. 
Undirrituðum er ekki ljóst hver er ávinningur af því að sameina þessa þætti undir einn 
hatt.

Þjónustumiðstöð fyrir frumkvöðla og fyrirtæki
Þjónustumiðstöð sem þessi getur gert nokkurt gagn. Sérstaklega með ráðgjöf til 
sprotafyrirtækja við stofiiun þeirra. Eins með ráðgjöf til yfírvalda.
Það virðist vera oftrú á því hvað slík þjónustumiðstöð getur hafl mikið frumkvæði í 
nýsköpunamálum. Rétt eins og hægt sé að keyra sprotafyrirtækin áfram með ráðgjöf frá



Ákvæði um eignarhlut í sprotafyrirtækjum ber að taka út úr ákvæðum um 
Tækniþróunarsjóð. Rökstuðningur er eftirfarandi:
Sprotafyrirtæki geta ekki greitt há laun vegna lítils fjármagns og starfisöryggi er afar lítið 
vegna þess að um 90 % þeirra mistakast. Þau eiga því mjög erfitt um vik með að laða til 
sín afburða starfsmenn, sem eru þó nauðsynlegir á öllum sviðum starfseminnar til þess að 
auka lflair á að sprotafyrirtækin heppnist. Það er því afar mikilvægt að sprotafyrirtæki 
geti laðað til sin afburða starfsmenn með því að bjóða þeim hlut í fyrirtækinu og þar með 
aukið líkur á verðmætasköpun fyrir land og þjóð. Opinberir aðilar, eins og 
Tækniþróunarsjóður, rannsóknastofiianir ofl. eiga því ekki að sækjast eftir hlut í 
sprotafyrirtækjunum og því á að taka ákvæði um slflct út úr reglum Tækniþróunarsjóðs. 
Öðrum opinberum stofiiunum eins og Tækniþróunarsjóði á að vera umbunað fyrir 
framlag sitt til nýsköpunar í hlutfalli við aukningu á verðmætasköpun fyrir land og þjóð 
en ekki í hlutfalli við eignarhlut í fyrirtækjunum. Þannig beitir hið opinbera stofiiunum 
sínum best fyrir hagsmunum þjóðarinnar. Ásókn opinberra aðila í eignarhlut í 
sprotafyrirtækjunum minnkar líkur á því að sprotafyrirtæki heppnist og minnkar þar með 
líkur á ávinningi fyrir land og þjóð.

T ækniþróunarsjóður þarf að hafe skýrt markmið um mælanlega verðmætasköpun fyrir 
land og þjóð og þetta þarf að endurspeglast í úthlutunarreglum hans.

T ryggingasj óður Útflutnings
Engar athugasemdir.

Eignaiiilutir í rannsókna-og þróunarfyrirtœkjum (18 gr.)
Legg til að þetta ákvæði verði felft niður með ofangreindum rökum varðandi 
T ækniþróunarsjóð.


