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Nyhetsbrev från ITPS kontor i Washington för augusti 2007
När jag igår lämnade Sverige var det tydliga tecken på att sommaren lider mot sitt slut, kyligt i luften och
redan en del gula löv i björkdungarna. Här i Washington DC har visserligen temperaturen också gått ner något
också efter de senaste dagarnas värmebölja, men det är ändå mycket hett och fuktigt och kommer så att förbli
några veckor till. Vill ni förlänga den svenska sommaren kan det alltså vara ett tips att åka till Washington
under hösten då det ofta är mycket behaglig värme och fantastiska höstfärger i staden som pryds av otaliga
praktfulla lövträd.
Amerikanerna själva åker gärna liksom vi svenskar bort på semester, och de har mer ledigt än vi ofta tror,
åtminstone de som jobbat några år och fått visst ansvar. Det är visserligen sant att vår lagstadgade femveckorssemester är en utopi för de flesta i USA, men en (högst ovetenskaplig) rundfrågning bland några bekanta
svenskar som fått amerikanskt medborgarskap visar att de ofta med anställningsåren får allt fler semesterdagar
vilket kan ge flera veckors ytterligare semester. Sedan ger många företag s k sjukdagar, som kan konverteras
till semester ifall de inte utnyttjas för sjukdom. Till det kommer ett relativt stort antal icke-religiösa helger
(som nu på måndag t ex då det är Labor Day) samt några religiösa beroende på vilken tro man bekänner sig
till. Sammantaget motsvarar det mer än väl vår semester, med den avgörande skillnaden att man ogärna tar mer
än en veckas ledigt i sträck. En amerikansk bekant kontaktade mig då han hade sänt e-mail till en svensk som
vi känner gemensamt i slutet av juni. Denne svensk hade satt på frånvarohanteraren och amerikanen fick ett
mailsvar "I will be back on Aug 6" vilket föranledde honom att fråga mig ifall svensken blivit sjuk, eftersom
han inte kunde tänka sig att någon var borta i sex sammanhängande veckor på semester. Nu är hur som helst
både svenskar och amerikaner på plats igen, och höstterminens första nyhetsbrev följer nedan.
***
Den amerikanska allmänheten har blivit mer osäker på globaliseringens konsekvenser enligt en enkät från
Financial Services Forum. 49 procent är positiva (ner från 54 procent förra året) och 24 procent (ner från 35
procent) negativa. Den stora ökningen är personer som är osäkra på ifall globaliseringen är bra eller inte för
USA. I undersökningen ombads också de svarande att ange ifall vissa påståenden kring globalisering gjorde
dem mer positiva eller negativa till den. Exempelvis svarade då 56 procent att de blev mer positiva när de såg
påståendet att frihandel och globalisering beräknas ha bidragit med mer än en biljon dollar i amerikansk ekonomisk tillväxt. Många områden i USA har hamnat i kris då globaliseringen medfört utflyttning av tillverkningsindustri, t ex har det s k rostbältet (Michigan, Ohio, Pennsylvania med bil-, gruv- och stålindustri)
förlorat hundratusentals arbetstillfällen de senaste åren då verksamheter lagts ner, vilket givit upphov till
protektionistiska strömningar på lokal nivå och i kongressen.
Se länk till hela undersökningen "Public Support for Globalization" på
http://www.financialservicesforum.org/site/apps/nl/content2.asp?c=mtJ2J7MKIsE&b=1531035&ct=4026185
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En rapport från Haas School of Business beskriver globaliseringens påverkan på fastighetsbranschen, med nära
en femtedel av bostadslånen vid de stora amerikanska bolåneinstituten numera till utländska låntagare och
ökade kontorshyror i tidigare lågprisländer,
se http://newswire.ascribe.org/cgibin/behold.pl?ascribeid=20070710.141931&time=04%2000%20PDT&year=2007&public=0
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Ekonomer vid University of Arkansas föreslagit en metod för att mäta globaliseringseffekter som inte bara tar
hänsyn till handelsvolymer. Studien publicerades i juli-utgåvan av Journal of International Business Studies,
och beskrivs även i http://dailyheadlines.uark.edu/10870.htm
Till sist en länk till en lättläst beskrivning av globaliseringens historia, se artikeln
http://www.venturacountystar.com/news/2007/jul/09/did-start-of-globalization-begin-in-6000-bc/
***
En gedigen analys från Statistics Canada visar på betydelsen av nära geografiskt avstånd mellan företag för
bättre produktivitetsutveckling, vilket bör vara av intresse för samhällssplanerare. I rapporten "Urban Economies and Productivity" har data från ungefär 20 000 tillverkningsföretag i Kanada samlats in och analyserats.
Rapportförfattarna John Baldwin m fl bygger vidare på Alfred Marshalls teorier från förra seklet. Marshall
menade att den fysiska placeringen inverkar på ett företags produktivitetsökning därför att i) kluster ger tillgång till en större massa kompetenta människor med specialkunskaper, och för att ii) en informations- och
kompetensöverföring underlättas, samt att det iii) uppmuntrar utveckling av kringindustri t ex för råvaruförsörjning eller maskintillverkning. Baldwin et al påvisar att dessa tre faktorer har ett tydligt samband med
produktiviteten i de undersökta företagen. De delade sedan in företagen i olika kategorier (som råvarubaserade,
arbetsintensiva, forskningsberoende etc.) för att se om det skiljde sig mellan typ av företag men det visade sig
inte finnas någon enskild faktor som var statistiskt signifikant över alla kategorier. Rapportskrivarna undersökte också inom vilket avstånd företagen måste ligga för att positiva effekter ska märkas. En indelning i avstånd på 0–10 km, 10–50 km och +50 km gjordes, och det visas att produktivitetsökningen ökar markant med
mängden jämförbara företag inom en radio på 10 km men därutöver märks ingen positiv effekt.
Läs hela rapporten på http://www.statcan.ca/english/research/11F0027MIE/11F0027MIE2007045.pdf
***
Över 700 000 studenter i USA gick förra året offentligt finansierade skolkurser över nätet. Detta år har
Missouri, North Carolina och South Carolina sällat sig till de 28 stater som erbjuder online-kurser. En rapport
från Education Sector beskriver denna utveckling, och menar att det ger hög kvalitet eftersom duktiga lärare
som pensionerats eller blivit kvar hemma efter föräldraledighet nu kan anställas och jobba hemifrån. Det är en
omställning för den traditionella skolan, och det kräver nya arbetssätt och processer för att rekrytera lärare,
kvalitetsgranska undervisningen och stödja lärarna. Läs mer om detta i "Laboratories of Reform" på
http://www.educationsector.org/research/research_show.htm?doc_id=502307
***
En ny sedan länge emotsedd lagstiftning, "America COMPETES Act", med utomordentligt stor betydelse för
framtida finansiering och utveckling av forskning och utbildning och därmed landets framtida konkurrenskraft,
undertecknades av presidenten i mitten augusti.
Se http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:h2272enr.txt.pdf och
pressmeddelande på http://science.house.gov/docs/ENEWS/ENEWS-Special-COMPETES.pdf för detaljer.
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Både demokrater och republikaner i kongressen står enade bakom förslaget, och även från industri och akademi har tongångarna varit positiva. Se t ex American Institute of Physics nyhetsbrev där lagförslagets troliga
följder på forskning analyseras på http://www.aip.org/fyi/2007/086.html , eller National Academy of Sciences
kommentarer på http://nationalacademies.org/morenews/20070803.html , samt även nästa nummer av ITPS
eget nyhetsbrev Sweden+ (finns på www.itps.se).
***
Några andra intressanta färska rapporter:
~ National Governors Association är flitiga rapportskrivare (se mitt förra nyhetsbrev), nu har de som avslutning på ett årslångt projekt givit ut "Innovation America: A Final Report"
(http://www.nga.org/Files/pdf/0707INNOVATIONFINAL.PDF) som sammanfattar alla projekt och
rekommendationer för att främja innovation och utveckling
~ Small Business Administration har ett antal online-utbildningar om att starta och driva företag, se t ex den
nyss publicerade "How to start a business on a shoestring budget" på
http://www.sba.gov/services/training/onlinecourses/SERV_TRAINIG_STARTABUS.html
~ "Condensed-Matter and Materials Physics: The Science of the World Around Us",
http://books.nap.edu/execsumm_pdf/11967.pdf
~ "On the Road to an Entrepreneurial Economy: A Research and Policy Guide", se www.kauffman.org/policy
~ "The Role of Small and Large Business in Economic Development", se
http://www.kc.frb.org/publicat/econrev/PDF/2q07edmi.pdf
~ Council on Competitiveness undersöker riskberedskapen hos företag och samhälle inför större katastrofer
(terroristattack, naturkatastrof, tekniksammanbrott etc.) och ger rekommendationer till åtgärder, se "The
Resilient Economy: Integrating Competitiveness and Security" på
www.compete.org/pdf/Transform.TheResilientEconomy.pdf

