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

Verksamheten fokuserar på entreprenörskap,
innovationer och småföretagsutveckling.

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.
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Under sitt ordförandeskap har Storbritannien öppnat
en hemsida om forskning och innovation.

Sjunde ramprogrammets budget, en
knivig fråga för det brittiska
ordförandeskapet

http://www.cordis.lu/united_kingdom/home.html

Den omdiskuterade budgeten för EU:s kommande
ramprogram för forskning och utveckling ligger nu
på det brittiska ordförandeskapets bord. I början av
april i år lade Kommissionen fram sitt förslag för det
sjunde ramprogrammet som innebar en fördubbling
av budgeten. Luxemburg har dock under sitt ordförandeskap föreslagit signifikanta nedskärningar i
Kommissionens budgetförslag och förordar en
ökning med enbart 30 procent. Dessa nedskärningar
har skapat oro både inom Kommissionen och Parlamentet samt hos många organisationer inom
forskarvärlden.

Frankrike satsar stort på
konkurrenskraftskluster
Bildandet av så kallade konkurrenskraftskluster,
eller ”pôles de compétitivité”, utgör en viktig del i
franska statens stora satsningar på en ny näringslivsoch innovationspolitik. Klustren, som består av företag och offentliga och privata forskningscentra, ska
utveckla innovationer inom gemensamma projekt.
I början av januari i år hade staten fått in 105 projekt
från de franska regionerna. Av dessa har regeringen
godkänt 67 kluster, varav 15 är internationella.
Klustren kommer att ha tillgång till en budget på 1.5
miljarder euro under de tre första åren.

Storbritannien, som nu leder förhandlingarna av
EU:s budget, har fyra månader på sig att finna enighet kring sjunde ramprogrammets budget. Om inte,
kommer förhandlingarna att fortsätta nästa år, vilket
riskerar att leda till ett avbrott mellan de två ramprogrammen.

De politiska motiven bakom skapandet av dessa
kluster är att kompensera för de problem som den
franska ekonomin lider av i form av utflyttning av
företag, hög arbetslöshet och underskott i handelsbalansen. Dessa problem är dock inte typiska för
Frankrike, utan delas av många andra europeiska
länder. I början av juli arrangerades ett informellt
möte mellan EU:s konkurrenskraftministrar i Cardiff,
i Storbritannien där bland annat vikten av konkurrenskraftkluster diskuterades. Storbritanniens premiärminister Tony Blair, som deltog vid mötet, sade
i ett uttalande att konkurrenskraftkluster kommer att
vara en prioriterad fråga under det nuvarande brittiska ordförandeskapet i EU.

Det återstår många steg i förverkligandet av sjunde
ramprogrammet. Den preliminära tidsplanen ser ut
enligt följande:
•

September 2005: förslag från EU-kommissionen om de särskilda programmen och
reglerna för deltagande.

•

December 2005: en första genomläsning av
Europaparlamentet

•

Januari 2006: gemensam ståndpunkt i
Ministerrådet

För mer information:

•

Mars 2006: en andra genomläsning och
godkännande i Europaparlamentet

http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-14242316&type=News

•

Juni 2006: Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar om sjunde ramprogrammet
och regler för deltagande

Europeiska forskningsrådets
vetenskapliga råd utsett

•

Juli 2006: Ministerrådet beslutar om de
särskilda programmen

•

November 2006: första ansökningsomgångarna öppnar

I ett pressmeddelande den 18 juli offentliggjorde
Kommissionen namnen på de 17 män och 5 kvinnor
som kommer att bilda det Europeiska forskningsrådets (ERC) vetenskapliga råd. Rådet kommer att
vara ett självständigt styrande organ med uppgiften
att fastställa ERC:s vetenskapliga strategi och säkerställa att rådet fullföljer de fastställda kriterierna. De
utsedda ledamöterna kommer att verka oberoende av
politiska eller andra intressen. Från Sverige har man
utsett Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär
cellbiologi vid Ludwig institutet för cancerforskning

För mer information:
http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-14318016&type=News
http://www.cordis.lu/fp7/
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i Uppsala. Han är också ledamot i Vetenskapsrådets
styrelse.

•

andelen utländskt kapital av de totala utgifterna för FoU är speciellt högt i Lettland,
Österrike, Grekland och Storbritannien.

•

i länder där andelen utländsk finansiering är
låg, utgör små företag i högre utsträckning
finansiärer.

•

Storbritannien, Tyskland och Frankrike har
den största andelen utländska studenter
inom eftergymnasial utbildning.

För mer information om de utnämnda ledamöterna:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=MEMO/05/265&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=fr

För mer information:
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?r
eference=IP/05/956&format=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en

Ladda ner rapporten från Eurostats hemsida:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KSNS-05-007/EN/KS-NS-05-007-EN.PDF

Befolkningen i Europa positivt inställda
till innovationer

Ekonomisk återhämtning i Euroområdet
under det kommande halvåret

En nyligen publicerad undersökning visar att majoriteten (57 %) av befolkningen i Europa har en positiv
inställning till innovativa produkter och tjänster.
Slovakien, Malta, Slovenien, Luxemburg, Turkiet
och Rumänien är bland de länder som visar den
högsta andelen av innovationsentusiaster. I Sverige
var andelen 67 %. Den högsta andelen av de intervjuade som angav att de var emot innovationer kommer från länderna i Södra Europa, och i synnerhet
från Grekland (22%), Cypern (21%), Portugal (20%)
och Bulgarien (20%).

Efter en trög ekonomisk tillväxt under det första
halvåret ser Kommissionen tecken på en återhämtning i sin senaste kvartalsrapport om euroområdet.
En uppåtgående global konjunktur, en mer konkurrenskraftig växelkurs samt fortsatt goda monetära
och finansiella villkor pekar på en ökande tillväxttakt i euroområdet under andra halvan av 2005.
Kommissionens rapport påvisar dock ojämlikheter i
tillväxttakt inom Euroområdet. Enligt Kommissionen krävs snabbare arbetsmarknadsreformer och
ökad konkurrens på produktmarknaden i vissa länder.
En annan orsak till ländernas olika tillväxtnivå är
den fragmenterade boende- och lånemarknaden,
enligt Kommissionen. Sedan slutet av 1990-talet har
de reella boendekostnaderna ökat markant inom
euroområdet, mycket tack vare fallande räntesatser.

Undersökningen har genomförts av kommissionens
generaldirektorat för näringslivsfrågor. Totalt intervjuades 30 000 personer från de 25 medlemsländerna, samt Bulgarien, Rumänien, Turkiet och Kroatien.
För mer information:
http://www.cordis.lu/innovation/en/policy/innovation_rea
diness2005.htm

Kommissionen rekommenderar en fördjupad integration och liberalisering av lånemarknaden, vilket
skulle minska ojämlikheterna samt underlätta för
den gemensamma monetära politiken.

Uppfinningar från de nya
medlemsländerna ofta utlandsägda
Få uppfinningar som tas fram i de nya medlemsländerna ägs av nationella företag. Detta gäller även för
Luxemburg, Bulgarien och Ryssland. Uppgifterna
presenteras i en ny rapport om vetenskap och teknologi från den europeiska statistikbyrån, Eurostat.
Temat för rapporten är internationalisering av FoU.

För mer information:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=IP/05/957&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en

Euroländerna är i behov av
arbetsmarknadsreformer, förbättrad
konkurrens och fler innovationer

Rapporten visar även att:
•

äganderätten till innovationer som har skapats utomlands innehas i större utsträckning
av små, öppna länder (Luxemburg, Malta,
Cypern) och Schweiz.

Hög arbetslöshet och ett lågt deltagande av den äldre
arbetskraften kännetecknar euroområdets ekonomier.
I en ny rapport från OECD rekommenderas länderna
att se över arbetsmarknadsreglerna i syfte att
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undanröja hinder för arbete. OECD uppmanar bl.a.
länderna att införa flexiblare arbetsrättslagstiftning,
dra ner på långvariga arbetslöshetsersättningar, skära
ner kostnader för lågutbildad arbetskraft, minska
incitamenten
för
förtidspensionering,
samt
underlätta arbetskraftens rörlighet.

på ökad protektionism. Ett av dessa länder är Frankrike som planerar att förbjuda utländska uppköp av
inhemska företag inom strategiska branscher. Frankrikes premiärminister Dominique de Villepin har vi
flera tillfällen hävdat att Frankrike behöver en utökad ”ekonomisk patriotism”. Rykten utpekar det
amerikanska företaget PepsiCo:s intentioner att ta
över franska Danone, som startskottet för regeringens ”nya” protektionistiska manöver. Även den
italienska regeringen visar liknande tendenser.

OECD uppmanar vidare länderna att underlätta för
den fria rörligheten genom att avskaffa regler som
hindrar konkurrensen inom och mellan länderna.
OECD påpekar särskilt behovet av att tjänstedirektivet genomförs.

Kommissionen uppmanar dock Frankrike att inte
bryta mot EU:s regler för fri rörlighet av kapital.
Dessa regler kommer dessutom att skärpas med
införlivandet av det nya uppköpsdirektivet i maj
2006.

Slutligen förespråkar OECD en politik som underlättar innovation, bl.a. lyfter man fram vikten av att
få till stånd ett gemensamt EU-patent.
För mer information:

För mer information:

http://www.oecd.org/document/41/0,2340,en_2649_2011
85_35103913_1_1_1_1,00.html

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36683289,0.html

Flexiblare arbetsrätt och lägre skatter
ska få fart på tillväxten i Frankrike

http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-14357416&type=News&_lang=EN&email=35556

Ett flertal nya regler har antagits av den franska
regeringen för att skapa en flexiblare arbetsmarknad.
Hörnstenen i vad som kallats för ”en akut
handlingsplan för att öka sysselsättningen” innebär
att nya anställningsregler tillämpas. Den nya lagen
ger företag med färre än 20 anställda möjlighet att
säga upp nyanställda under de första två åren utan
att behöva motivera varför.

Nya medlemsländerna bäst på att
införliva EU-lagstiftning
Litauen, Ungern och Slovenien följt av Danmark
och Finland har varit bäst på att införliva EU:s inre
marknadsdirektiv i den nationella lagstiftningen.
Elva medlemsländer, däribland Sverige, har uppnått
EU:s målsättning om mindre än 1,5 % icke
införlivade regler.

Den franska arbetsgivarorganisationen MEDEF
välkomnar regeringens initiativ. Fackföreningarna är
dock mycket kritiska till den nya lagen.

Resultatet framgår av en undersökning genomförd
av EU-kommissionen bland EU-25 och visar att de
nya EU-länderna verkligen går in för medlemskapet
och strävar efter att komma ikapp övriga länder så
snart som möjligt.

Frankrikes premiärminister Dominique de Villepin
har också nyligen annonserat att regeringen avser att
sänka inkomstskatterna och förenkla skattelagstiftningen för att möta den globala konkurrensen.

För mer information:

För mer information:

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=IP/05/961&format=HTML&aged=0&language=en&g
uiLanguage=en

http://www.premierministre.gouv.fr/information/actualites_20/bataille_pour_
emploi_les_53720.html

Ökad budget med 7 miljoner euro för
SME under 2006

http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-14319316&type=News&_lang=EN&email=35556

Europaparlamentets utskott för industrifrågor,
forskning och energi stödjer kommissionens förslag
om en ettårig förlängning av det fleråriga
programmet för företag och företagaranda, särskilt
för små och medelstora företag (MAP).
Ledamöterna kräver dock att budgeten utökas med 7

Frankrike skyddar företag från utländska
uppköp
På senare tid har företagsuppköp och sammanslutningar av företag ökat markant på den europeiska
marknaden. Samtidigt visar ett flertal länder tecken
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8. Stöd till insatser för att hantera de sociala
konsekvenserna av den ekonomiska
omstruktureringen.

miljoner euro. Den sammanlagda budgeten för 2006
skulle därmed bli 88,5 miljoner euro.
Syftet med förlängningen är att undvika ett avbrott
mellan programmet som sträcker sig från 2000-2005
och det nya ramprogrammet för konkurrenskraft och
innovation (CIP) som kommer att löpa från 2007 till
2013.

Läs pressmeddelandet:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=IP/05/973&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en

För mer information:

Läs hela dokumentet:

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVE
L=1&LEVEL=4&NAV=S&DETAIL=&PUBREF=//EP//TEXT+PRESS+BR-20050525B+0+DOC+XML+V0//EN#SECTION16

http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/COM2005_330_s
v.pdf

Kommissionen planerar en ny strategi
för SME

Kommissionen presenterar åtta
nyckelåtgärder för tillväxt och jobb

•

Stimulera kunskap och innovation för
tillväxt.

Under hösten avser Kommissionens generaldirektorat för näringslivsfrågor att presentera en ny strategi
för små och medelstora företag (SME). Strategin
kommer att utformas kring sex olika områden vilka
är administrativ börda, standardisering, tilldelning
av offentliga kontrakt, finansiella instrument, entreprenörsanda samt dialogen mellan EU- institutionerna och SME.

•

Göra Europa mer attraktivt att investera och
arbeta i.

Mer information
kommer i höst.

•

Skapa fler och bättre jobb.

För mer information:

I mitten av juli presenterade Kommissionen nya
förslag till gemensamma insatser för tillväxt och
sysselsättning. De politiska åtgärderna i programmet
hänför sig till tre huvudområden:

om

Kommissionens

strategi

http://dbs.cordis.lu/cgibin/srchidadb?CALLER=NHP_EN_NEWS&ACTION=D
&SESSION=&RCN=EN_RCN_ID:24226

Medlemsstaterna har huvudansvaret att utforma och
genomföra makroekonomiska, mikroekonomiska
och sysselsättningsrelaterade åtgärder. Dessa
åtgärder kommer att fastställas i nationella
reformprogram under hösten.

Guide från Kommissionen hjälper SME
att förstå nya kapitaltäckningsregler

Kommissionen kommer att koncentrera sig på
följande 8 nyckelåtgärder:

I samband med att de nya Basel II reglerna införs
(New Basel II Capital Accord) behöver bankerna
revidera sina kreditbedömningsmetoder. Basel II är
ett internationellt avtal som anger de regler för
riskhantering som banker nu inför. Syftet med dessa
regler är att stärka och harmonisera det internationella banksystemet. SME förväntas påverkas av
Basel II eftersom det kan bli nödvändigt för bankerna att ändra sina kreditbedömningsmetoder. Bland
SME är man oroliga för att de nya reglerna ska öka
lånekostnaderna eller bidra till ökade krav för att bli
beviljade lån. Det blir därmed viktigt för SME att ha
kunskap om hur bankerna avser att mäta risk och hur
de bör agera gentemot bankerna. För att hjälpa SME
har generaldirektorat för näringslivsfrågor publicerat
en ny användarvänlig guide: ”How to deal with the
new rating culture: A practical guide to loan
financing for small and medium-sized enterprises.”

1. Stöd till kunskap och innovation i Europa.
2. Reform av politiken för statligt stöd.
3. Bättre och enklare lagstiftning för företagen.
4. Fullbordandet av den inre marknaden för
tjänster.
5. Slutande av en ambitiös överenskommelse i
Doha-rundan.
6. Undanröjande av hinder för personers,
yrkesarbetandes och studerandes rörlighet.
7. Utveckling av en gemensam inställning till
ekonomisk migration.
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tiveness in Europe. DG Näringsliv
tillsammans med det brittiska
ordförandeskapet,
London.
För mer information:

Hämta guiden:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/fin
ancing/basel_2.htm

http://www.riskcap2005.com/english.php

Ny hemsida för ett all-europeiskt
samarbetsprojekt för företagare

6 oktober

Ett all-europeiskt samarbete, Pan- European
Business Co-operation Scemes (PES), mellan
företagare ska skapa nya möjligheter för små och
medelstora företag. Kommissionen tilldelar initiativet 6 miljoner euro på två år. Syftet är dessutom att
stärka de ekonomiska och sociala banden mellan
länderna i EU, kandidatländerna och grannländer till
EU. Mer än 4000 SME från över 20 olika
ekonomiska sektorer kommer att träffas vid 32
internationella mässor under de kommande två åren.

“Innovations and Entrepreneurship
– missing links?” arrangeras av FSF,
ITPS och Nutek, Bryssel. För mer
information kontakta:
helena.ericsson@fsf.se

10-13 oktober European Week of Regions and
Cities, Bryssel.
För mer information:
http://europa.eu.int/comm/regional_poli
cy/opendays/od2005/conf/od2005/fo/Se
archWorkshop.do?doAction=resetSearc
hWorkshopsDialog

Se hemsidan: http://eic.cec.eu.int/PES/
20 oktober

SME tycker till i ny broschyr från UNICE
UNICE, en europeisk företagarorganisation har utgivit en ny broschyr (Let SMEs grow!) där företagare
själva ger sina synpunkter och rekommendationer
för att få företagen att växa. Skriften sammanfattar
företagares rekommendationer kring olika policyområden genom vilka entreprenörsandan skulle kunna
förbättras och de små och medelstora företagen
gynnas.

http://unice.org.

9 november

30 november

http://www.unice.org/content/Default.asp?PageID=84

Kalendarium

7 december

“The Art of Survival” – arrangeras
av FSF, ITPS och Nutek, Bryssel.
För mer information:
helena.ericsson@fsf.se

SME access to finance: a better
understanding, UNICE, Bryssel.
För mer information:

ITPS
Swedish Office of Science and
Technology
Avenue des Arts 12, bte 13
B-1210 Bryssel
Telefon: +32 2 221 02 10
Fax: +32 2 221 02 19
bryssel@itps.se

http://www.smeunion.org/viewdoc.php?LAN=en&FIL
E=doc&ID=69

4-5 oktober

20th Anniversary of the New
Approach. Arrangeras av EU- kommissionen, Bryssel.
Mer information kommer att finnas
på:
http://europa.eu;int/enterprise/newappro
ach/index_en.htm

”Kunskap för framtiden - möt världens ledande forskare inom tillväxtoch entreprenörskapsforskningen”,
FSF, Säröhus.
För mer information:
http://www.fsf.se/index.html

27 september

“Fail Forward – is failure victory?”
Arrangeras av FSF, ITPS och Nutek,
Bryssel.
För mer information kontakta:
helena.ericsson@fsf.se

För mer information:

20-21 sept

“Crossing Frontiers”, UNICE’s
Competitiveness day, Bryssel.

The Risk Capital Summit 2005 –
Investing for Growth and Competi-
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