Nyhetsbrev från Bryssel
September 2004
ITPS driver, i samarbete med NUTEK och
Forum för Småföretagsforskning, ett kontor i
Bryssel sedan hösten 2003.

I nyhetsbrevet presenterar vi nyheter och notiser
inom området och vi hoppas Du ska finna det
intressant och givande.

Verksamheten ska generera fördjupad kunskap
om skeenden i Europa som kan ha betydelse för
det svenska näringslivets utveckling och därigenom bidra till att bredda kunskapsunderlaget för
att utveckla näringspolitiken. Det gäller såväl
strukturella förändringar som policyutveckling.

Vänliga hälsningar
Monica Ström, Joakim Wallenklint
och Lisa Scordato
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Behoven av förbättrad tillgång till
mikrokrediter för SME
Systemet med mikrokrediter har visat sig vara
ett effektivt och väl fungerande verktyg för att
främja kapitalförsörjningen för små och medelstora företag. Dessa mikrokrediter, det vill säga
lån som understiger 25 000 euro, är speciellt
användbara för att främja fåmansföretagen samt
för att skapa företag inom tjänstesektorn där
tillgången till kapital är problemfylld.

Günter Verheugen, föreslagen kommissionsledamoten för näringsliv och
industri
Kommissionsledamoten Günter Verheugen,
som förväntas ta över ansvaret för näringsliv
och industri utfrågades den 30 september av
Europaparlamentets industrikommitté. I sina
skriftliga svar har Verheugen uttryckt sina synpunkter på relationen mellan konkurrens och
miljö samt implikationerna av REACH, EU: s
nya kemikalielagstiftning. Verheugen bekräftar
att den nya kommissionen kommer att ha Lissabonstrategin och den europeiska konkurrensen
som sina främsta målsättningar. På frågan kring
sambandet mellan miljöhänsyn och uppföljningen av Lissabonagendan, svarade Verheugen att
ekonomisk tillväxt skall prioriteras.” It is my
firm belief that a competitive and innovative
economy remains a key prerequisite for effectively tackling environmental concerns […].
Flourishing businesses and economic growth
are essential elements in generating sufficient
resources to address environmental challenges”,
hävdar Verheugen. När det gäller REACH anser
Verheugen att det finns en potentiell risk för att
en del av exportmarknaden för kemiprodukter
blir förlorad på kort sikt. På lång sikt ser han
dock att REACH kan komma att utvecklas till
en ny internationell standard.

Vid en konferens organiserad i Bryssel i mitten
av september diskuterade EU-kommissionen
tillsammans med företrädare för industrisektorn
i Europa olika metoder för att förbättra tillgången till mikrokrediter. För att kunna övervinna
de problem och svårigheter som många små och
medelstora företag har när det gäller att få
tillgång till riskkapital krävs det enligt konferensdeltagarna att man skapar ett bank- och
lånesystem som är bättre anpassat till de små
och medelstora företagens lånebehov. Det kan
ske genom a) spridning av goda exempel inom
relevanta europeiska nätverk samt främja
samordning mellan finansiella och ickefinansiella aktörer, b) att förbättra regelverk för
mikrokrediter samt anpassa administrativa,
skattemässiga och sociala åtgärder för de
speciella behov som små och medelstora företag
har, samt c) skapa synergier mellan företagens
traditionella möjligheter till finansiering och
EU: s sociala och regionala strukturfonder.

På frågan vad kommissionen kommer att göra
för att främja och förbättra innovation i EU
svarade Verheughen att innovation är den viktigaste av kommissionens prioriteringar. Forskningsresultaten måste omvandlas till nya produkter och för att detta ska ske på ett effektivt
sätt krävs det att innovationsnätverk skapas så
att de innovativa idéerna sprids vidare. Nyckeln,
hävdar Verheughen, är att skapa en länk mellan
forskare och SME.

Källa: http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/events/microcredit/index.htm

Nytt förslag om företagsbeskattning
Det nuvarande beskattningssystemet för små
och medelstora företag utgör många gånger ett
hinder för att dessa ska kunna expandera utanför
nationsgränserna. Ett sådant problem är när ett
företag som har verksamhet i flera olika europeiska länder måste beskatta gemensamma vinster i respektive land. Europeiska kommissionen
har med hänsyn till den här problematiken i avsikt att lägga fram ett förslag till EU: s medlemsländer som innebär att beskattningen av ett
företag som har verksamhet i ett eller flera
andra länder kan beräknas enligt reglerna som

För kommissionens frågor till Gunter Verheughen se
nedanstående länk: http://www.europarl.eu.int/hearings/commission/2004_comm/pdf/speca_verheugen_en.pdf
Se även artikel i Svenska Dagbladet den 8 oktober 2004
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gäller i det land där moderbolaget har sitt
huvudsäte. Dock ska varje företag som har sitt
säte i något annat land än där moderbolaget är
placerad betala lokal skatt.

Att utnyttja utvidgningens möjligheter
för SME
Den 28 september anordnade SME-union i samarbete med Hanns Seidel Stiftung och Wirtschaftsbeirat Bayern en konferens på ovanstående tema. Bland talarna återfanns Jean-Paul Mingasson, general direktör på DG Näringsliv,
SME Globals ordförande Paul Rübig, även
ledamot i Europaparlamentet, samt ett antal
företrädare för olika SME organisationer.

Kommissionen har publicerat utkastet,”Outline of possible experimental application of Home State Taxation to
small and medim-size enterprises” och en enkät, “Questionnaire on corporate tax as barrier to EU expansion of
small and medium- size enterprises”.
Utkastet för kommissionsförslaget finner ni på nedanstående länk: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/company_tax/docs/Paper_HST_June_04_E
N.pdf

I och med utvidgningen uppgår antalet företag
inom EU till cirka 20,5 miljoner och av dessa
har 99,8 procent färre än 250 anställda. De små
och medelstora företagen är därmed en viktig
tillväxtfaktor och sysselsättningsskapare.

Se även artikel i Svenska Dagbladet den 8 oktober 2004

UEAPME: ”SME är missnöjda med kommissionens översyn av arbetstidsdirektivet”
Den 22 september presenterade EU- kommissionen sitt förslag till förändringar i arbetstidsdirektivet. I ett pressmeddelande från UEAPME,
Europeiska associationen för SME i vilken
bland annat Företagarna är medlemmar, hävdas
att kommissionens förslag till ändringar i arbetstidsdirektivet är otillfredsställande. UEAPME
betonar vikten av att små och medelstora
företag har möjlighet att använda arbetstiden
som ett sätt att anpassa produktionen till nya
förutsättningar.

Ett problem som diskuterades är att konkurrensen kommer att öka inom den arbetskraftsintensiva industrin, till följd av ett lägre löneläge i de
nya medlemsländerna. Det i sin tur kan komma
att leda till en del strukturomvandlingar eftersom det låga löneläget riskerar att resultera i en
ökad flyttning av vissa typer av verksamheter
till de nya medlemsländerna. Utvidgningen bör
dock vara en ny möjlighet och ge tillgång till en
större gemensam inre marknad för företagen.
De nyckelområden som panelen var särskilt
angelägna att åtgärda för att få fler och växande
företag i Europa var a) attityder till entreprenörskap, b) tillgång till finansiering och c) den
administrativa bördan.

Förslaget innebär bland annat att individuell
opt-out, dvs. möjligheten att avstå från vissa
delar av direktivet, måste sanktioneras i kollektivavtal eller på annat sätt – ett förslag som
UEAPME inte anser vara tillfredställande. Man
beklagar även att perioden för beräkning av den
genomsnittliga arbetstiden per vecka begränsats
till 4 månader. En period på 12 månader skulle
vara bättre lämpad för mindre företag då arbetstidens förläggning kan variera stort under ett år.

Ny rapport om SME konkurrenskraft i
västra Balkan
Vid
ett
seminarium
organiserat
av
EUROCHAMBERS den 23 september i Bryssel
presenterades en rapport om konkurrenskraften
hos företag i västra Balkan. De länder som har
kartlagts är Albanien, Bosnien, Kroatien,
Serbien och Makedonien och över 2 100 företag
deltog i undersökningen.

Källa: http://www.ueapme.com/docs/press_releases/pr_2004/040922_Workingtime.pdf
För hela direktivet se nedanstående länk:

Resultatet av underökningen visar att företag i
västra Balkan ser ut att vara relativt väl utrustade när det gäller datorer. Mer behövs dock göras
för att förbättra den moderna kommunikationsteknologin och språkkunskaperna för att höja

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2004
/sep/working_time_directive_proposal_en.pdf
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Boken tar avstamp från den diskussion KarlHenrik Pettersson för i ”Det exploderande storföretaget”, även den publicerad på SNS förlag
och presenterar och diskuterar sex viktiga utmaningar för den framtida näringspolitiken. Det
handlar om ägarstyrning, inkomst- och riskfördelning, den finansiella marknadens hegemoni,
det intellektuella monopolet, överdosen av
politik samt ökningen av den relativa tillväxten.

exportpotentialen hos företagen. Ett annat
problem som noterades hos företagen är den
bristande kunskapen om EU: s regelverk.
Källa:

http://www.eurochambers.be

Ny rapport från OECD: ”Understanding
economic growth”
OECD har under mitten av 2004 publicerat en
bok med titeln ”Understanding Economic
Growth”, som är redigerad av Michael Sykes
från M J Economics, tidigare VD på Consensus
Economics samt ekonom på Economist Intelligence Unit. Boken bygger på en studie av de tio
senaste årens ekonomiska utveckling inom
OECD länderna och behandlar förutsättningar
för ekonomisk tillväxt på tre olika nivåer; makronivå, branschnivå samt företagsnivå. Makronivån fokuserar bl.a. på faktorer för tillväxt,
tillväxtpolitiska åtgärder och IT som en motor
för tillväxt. Branschnivån har en fokus som ligger på branschtillväxt, produkt- och arbetsrättsliga regleringar och främjande teknikutveckling.
Företagsnivån har i sin tur en fokus som ligger
på företagens inträdes- och utträdeshinder, teknisk utveckling, företagens överlevnad och företagens administrativa börda. Boken ger en bra
insikt om den ekonomiska utvecklingen de
senaste tio åren i Europa.

Paneldebatten blev livlig, intressant och spännande och berörde frågor om vilken typ av nyföretagande som ska främjas, behov av
incitament för att bli företagare, tjänstehandelns
ökade betydelse och möjligheter samt hur ett
samhälles grad av tolerans påverkar kreativitet
och nytänkande.
Samtliga deltagare var ense om att mikroekonomiskt orienterade frågor kommer att få en ökad
betydelse.
Källa: Boken är skriven på uppdrag av FSF och utgiven
på SNS förlag

Kalendarium
20-22 oktober

The 2004 Euro Info Centre
Annual Conference, 'Linking
Business to Europe', is taking
place this year in Bucharest,
Romania.
http://www.eubusiness.com/e
vents/Event.2004-09-01.3825

25 oktober

Conference about implementing the Basel II directive.
Statement of the European
Shadow Financial Regulatory
Committee (ESFRC).
http://www.ceps.be/Event.ph
p?event_id=77&cat_id=&mo
nth=&search=&

8-9 november

De populära Småföretagsdagarna blir internationella!
Arrangeras av FSF, NUTEK
och ITPS. 4 teman som
kommer att beröras:

Under senare delen av hösten kommer vi från
ITPS att presentera en utförligare sammanfattning av denna bok.

”Det nya företagets samhälle” – ett seminarium om politikens nya utmaningar
4 oktober arrangerade ITPS tillsammans med
Forum för Småföretagsforskning och NUTEK
ett seminarium i Bryssel för att presentera KarlHenrik Petterssons nya bok ”Det nya företagets
samhälle”. Seminariet samlade drygt 40
personer, moderator var Pontus Braunerhjelm
från SNS och i panelen återfanns bland annat
Kenth Högström (s) från Konstitutionsutskottet
och
Christofer
Fjellner
(m)
nyvald
Europaparlamentariker.
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- Skildring av olika länders
entreprenörskapspolitik samt
“best practise”
- Regelförenklingar
- Strukturfonder/regional
utveckling
- Tillväxtfrågor
5-7 december

6 december:

The European innovation
community will meet in
Stuttgart at the 4th European
Forum for Innovative
Enterprises.
http://www.fourthforum.org/

“Creating Opportunities for
Young Entrepreneurs”
Diskussionsseminarium om
ungt entreprenörskap.
Bl a presenteras en nordisk
kartläggning av aktiviteter
för att stimulera ungt
entreprenörskap, arrangeras
av FSF, NUTEK och ITPS
Språk: Engelska
För mer information om
aktiviteter anordnade av FSF,
NUTEK och ITPS kontakta
helena.ericsson@fsf.se eller
tel 019-33 37 03

bryssel@itps.se

ITPS
Avenue des Arts 12
B-1210 Bruxelles
Telefon : +32 2 221 02 10
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