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Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis óskar umsagnar Rannís um tillögu til þingsályktunar um 
ríkisábyrgð á viðspyrnulán til atvinnuþróunar, 31. mál.

Þingsályktunartillagan byggir á að greiða fyrir tímabundnu aðgengi atvinnu- og gjaldeyrisskapandi 
nýsköpunarverkefna að lánsfjármagni í núverandi efnahagssamdrætti. Þingsályktunartillagan miðast 
ekki einungis við þróunarverkefni sem byggja á rannsóknum og þróunarstarfi, heldur líka 
viðskiptahugmyndum sem eru þekktar eða þróaðar annars staðar, en fela þó í sér nýnæmi 
svæðisbundið eða á landsvísu. Hvernig sem hugmyndin er framkomin þarf undirbúningur að 
fjárfestingu að byggja á viðskiptaáætlun sem er metin af fagaðilum. Ábyrgðunum er ætlað að draga úr 
óvissu og áhættu þess fjármagns sem fer í arðbæra fjárfestingu á tímum samdráttar a f  völdum 
heimsfaraldurs kórónuveiru.

Á árinu 2020 voru stigin nokkur mikilsverð skref til að auka stuðning við rannsókna- og 
nýsköpunarstarf, þar má helst nefna rýmkuð skilyrði fyrir endurgreiðslu af rannsókna- og 
þróunarkostnaði fyrirtækja, aukin framlög til Rannsóknasjóðs og Tækniþróunarsjóðs og t.d. samþykkt 
á lögum um Kríu -  sprota- og nýsköpunarsjóð.

Ferillinn frá hugmynd til fullbúinnar afurðar á markað getur verið mislangur eftir eðli afurðar, en til 
að auðvelda umfjöllun um stöðu verkefna er talað um þróunarstig eða þroskastig tækninnar. Við mat á 
þróunarstigi verkefnisins er notaður svokallaður TRL skali (Technology Readiness Level1) þar sem 
skilgreind eru 9 þrep þróunarferilsins, allt frá grunnrannsókn, TRL 1-2, til vöru sem er tilbúin á 
markað, TRL 8-9.

Tækniþróunarsjóður styrkir verkefni sem eru flest á bilinu TRL 3-6 á þessum skala á meðan verkefni 
sem fá endurgreiddan þróunarkostnað skv. lögum um skattendurgreiðslu R&Þ spanna allan skalann 
frá TRL 3. Þegar verkefni hafa náð þróunarstigi TRL 6 er gert ráð fyrir eigin fjármögnun í auknum 
mæli, t.d. í formi hlutafjár eða lána. Tillagan sem er hér til umfjöllunar virðist beinast að efstu þremur 
stigum þróunarferilsins. Áhættan er ennþá allnokkur, en þó hefur verið sýnt fram á að tæknin virkar.

Það er mat Rannís að hvatning til fjárfestinga í atvinnuþróun eins og fram kemur í 
þingsályktunartillögunni geti verið til bóta og styður við frekari fjárfestingu í verkefnum sem þegar er 
unnið að m. a. með stuðningi rannsókna- og þróunarsjóða sem Rannís hefur umsýslu með. Jafnframt 
má vænta aukinnar fjárfestingar í nýjum greinum, í tækjum, þekkingu og búnaði.

Rannís tekur undir með flutningsmönnum tillögunnar að mikilvægt sé að vanda vel til verka við 
hönnun slíkrar stuðningsaðgerðar og að uppfylla þurfi alþjóðlegar kröfur sem Ísland hefur 
undirgengist.

1 https://en.w ikipedia.org/w iki/Technology_readiness_level
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Í tillögunni er lagt til að Rannís verði falið mat á umsóknum, e f slíkt mat verður grundvöllur fyrir 
veitingu ríkisábyrgðar. Þannig yrði ríkisábyrgð á atvinnuþróunarlánum til lögaðila veitt til 
fjármálastofnana vegna atvinnuþróunarverkefna sem Rannís hefði staðfest að uppfylli skilyrði til að 
falla undir aðgerðina. Rannís gengur þó út frá að áhættumat á lánveitingunni verði í höndum 
viðkomandi lánastofnunar. Rannís lýsir yfir vilja til að koma að slíku mati eftir þörfum. Rannís hefur 
reynslu a f því að skipuleggja mat og meta verkefni þar sem styrkir eru lagðir til grundvallar. Reynsla 
og þekking Rannís af faglegu mati á þróunarverkefnum í atvinnulífinu er fyrir hendi og treystir 
stofnunin sér til að taka að sér mat sem vísað er til í þessu sambandi.
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