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

Varje månad, med undantag för juli och augusti,
kommer vi att presentera nyheter och notiser
inom området. Vi hoppas att Du ska finna det
intressant och givande och ser fram emot Dina
kommentarer så att vi kan utveckla nyhetsbrevet
efter hand.

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 och Per Tervahauta

Verksamheten fokuserar på entreprenörskap,
innovationer
och
småföretagsutveckling.
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kommissionär med ansvar för konkurrensfrågorna förverkligas befaras fler konflikter
uppstå.

Spanien – reformer för ökat
entreprenörskap
Spanien har på senare år genomfört en lång
rad genomgripande reformer inom olika politikområden i syfte att stimulera nyföretagande och ökat entreprenörskap både på kort och
på lång sikt. Satsningar har skett på olika nivåer; nationellt, regionalt och lokalt, för att
åstadkomma ett bättre företagsklimat och
därmed fler och växande företag. Själva säger sig spanjorerna ha märkt av en ökad entreprenöriell aktivitet i landet som de tillskriver de genomförda reformerna. Det spanska
exemplet har fått stor uppmärksamhet. Det
som gör Spanien särskilt intressant att studera är att regeringen har valt att betrakta entreprenörskap ur ett brett perspektiv och följaktligen valt att utforma en samlad strategi som
täcker in fler politikområden än de som traditionellt sett betraktas som näringspolitiska.
Strategin har därmed resulterat i ett ökat samarbete mellan departementen. I promemoria,
som kan hämtas på www.itps.se, beskrivs ett
urval av reformerna i korthet, som vi anser
vara särskilt intressanta att uppmärksamma
ur ett svenskt perspektiv.

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.
gettxt=gt&doc=IP/04/495|0|RAPID&lg=EN&display=

Kunskapsintensiva företag riskerar att
lämna EU
Kommissionen har antagit ett nytt meddelande
”Fostering structural change: an industrial
policy for an enlarged Europe”. Det nya meddelandet har två syften; dels att analysera de
europeiska företagens konkurrenskraft och
uppskatta hur stor risken är att dessa ska lämna
EU, dels föreslå åtgärder för att motverka ett
sådant scenario. Även om analysen inte visar
att det finns några belägg för en generell tendens till flytt kvarstår hotet och därför krävs
strukturella förändringar på olika nivåer för att
företagen ska stanna kvar inom unionen.
Följande tre områden pekas ut som särskilt angelägna att åtgärda på EU-nivå:
-

Ett bättre och enklare regelverk

Bättre samordning av olika politikområden för att utnyttja synergieffekter som stärker
konkurrenskraften

EU-ländernas statsstöd minskar –
risken för konflikter ökar
Omfattningen av statsstöd inom EU fortsätter
att minska, men i en långsammare takt. Det
var en av huvudnyheterna i kommissionens
nyligen publicerade State Aid Scoreboards.
Tyskland följt av Frankrike och Italien betalade ut mest statsstöd i absoluta tal. I relation till
BNP ligger dock Danmark i topp.

Den sektoriella dimensionen i näringspolitiken måste utvecklas, dvs. anpassningen till
olika branscher
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/i
ndustry/2004communication.htm

Bästa nykomlingarna mer konkurrenskraftiga än gamla medlemsstater
Den senaste rapporten från World Economic
Forum visar att många av EU:s medlemsländer
halkar efter USA i fråga om konkurrenskraft
och att vissa länder redan har passerats av de
mest konkurrenskraftiga, nya medlemmarna.
Finland, Danmark och Sverige står sig dock
väl i konkurrensen med USA och ligger i topp
bland EU-länderna. Estland rankas högst av
nykomlingarna, tack vare ett gynnsamt entreprenörskapsklimat och väl utvecklat IT-samhälle, följt av Slovenien och Litauen. Studien
pekar ut de huvudsakliga utmaningarna som
majoriteten av medlemsstaterna står inför.

Risken för att statsstödsreglerna ska råka i
konflikt med drivkrafterna för ökad konkurrens har dock ökat till följd av många länders
ekonomiska problem. Vissa regeringar har
börjat ifrågasätta statsstödsreglerna och menar
att de hämmar den egna nationens ekonomiska
utveckling och konkurrenskraft. Ett exempel
på detta är den franska regeringen som nyligen
råkade i kontrovers med kommissionen angående dess stödpaket och statliga lånegarantier till företag som Electricité de France och
Alstom. Om dessutom planerna på en super-
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http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/P
ress+Releases+by+Date

på regelverket
- utarbeta tvingande riktlinjer för varje
EU-institution
- parlamentsledamöter och medlemmar
av rådet bör förses med detaljerade anvisningar om behovet av högre kvalitet
på regelverket
- rådet och parlamentet bör spela en mer
väsentlig roll i förarbetet till ny reglering
- rådet och parlamentet bör inbjuda till
offentliga hearingar regelbundet
- rådet och parlamentet bör förbättra organisationsstrukturen och genomföra
konsekvensanalyser av alla viktigare förslag som de behandlar

EU:s konkurrenskraft stärks genom
bättre skydd av patentlicenser, knowhow och upphovsrätt till mjukvaror
Kommissionen har antagit nya regler för att
förbättra skyddet av patentlicenser, know-how
och upphovsrätt till mjukvaror. De nya reglerna minskar byråkratin och den rättsliga osäkerheten, samtidigt som de bidrar till att sprida ny
teknik och know-how inom EU. Antagandet
av de nya reglerna är tänkt att stärka EU:s konkurrenskraft och därigenom bidra till att uppnå
Lissabonmålen.
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.
gettxt=gt&doc=IP/04/470|0|RAPID&lg=EN&display=

http://www.theepc.net/TEWN/pdf/992514580_EPC%20
Working%20Paper%2010%20Achieving%20a%20new
%20Regulatory%20Culture%20in%20the%20European
%20Union.pdf

Ny handlingsplan för enklare regler
The European Policy Centre, presenterar i sin
rapport ”Achieving a New Regulatory Culture
in the European Union – an action plan” ett
förslag till handlingsplan som ska förbättra
regelgivningen i EU:s beslutsprocess. Syftet är
att uppnå enklare och mer ändamålsenliga
regler. Tre huvudsakliga åtgärdsområden
identifieras och ett antal förbättringar föreslås.

Lämna synpunkter på kommissionens
nya handlingsplan för innovationer
T.o.m. den 31 maj 2004 finns det möjlighet att
lämna synpunkter på DG Näringslivs nya
handlingsplan för innovationer som är under
framtagande och som ska bidra till att uppnå
målen i Lissabonstrategin. Handlingsplanen
har sex delmål:

1. Ny regelgivningskultur inom kommissionen
- utse en vice ordförande inom kommissionen med ansvar för regelförenkling
- fatta ett formellt och bindande beslut
om bättre regelgivning
- tillse att det finns välutbildade resurser
som hjälper till att åstadkomma en bättre
regelgivning.
- förstärk SME-envoyéns roll

1.
Fler innovationer inom alla områden och
sektorer (inte bara teknik)
2.

Kommersialisering av fler innovationer

3.

Ökad kunskap om innovationer

4.

Ökade investeringar i innovationer

5.
Stödja utvecklingen av innovativa
färdigheter och kreativitet
6.

2. Utveckla en organisationsstruktur
som stödjer bättre regelgivning
- bilda en särskild regelanalysenhet inom
kommissionen ansvarig för metoder,
upprättande av standarder och support
- etablera en oberoende regelgranskningsbyrå, inom revisionsrätten, som ansvarar för att övervaka regelförenklingsarbetet inom samtliga EU-institutioner

Effektiv innovationspolitik och styrning.

Utkast till handlingsplan och instruktioner
finner ni på nedanstående länk:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/innovation/consult
ation/index.htm

3. Engagera samtliga EU-institutioner i
arbetet med att förbättra kvaliteten
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Superregioner leder utvecklingen
avseende Europeisk konkurrenskraft
Om inte EU:s regionalpolitik ändrar fokus
riskerar avståndet mellan Europas mest och
minst konkurrenskraftiga regioner att bli
ännu större. Detta framgår av ”the European
Competitiveness Index (ECI) 2004”.
Ansträngningarna att uppnå både ett konkurrenskraftigt och sammanhängande Europa
drar åt motsatt håll, enligt studien. ECI är det
första nationella och regionala Indexet som
mäter Europas konkurrenskraft. De nordiska
länderna anses vara bland de mest konkurrenskraftiga och Stockholm specifikt anses
ligga i topp på regional nivå. Läs mer på:

Kalendarium
26-28 maj

Innovation for small firms,
Strengthening the Regional
Economy
Donegal, Irland
www.eu2004.ie

3-4 juni

Consultation Conference on
Framework Proposals and SMEs
Dublin, Irland
www.eu2004.ie

3-5 juni

2nd OECD Ministerial
Conference on Small and
Medium-sized Enterprises
Istanbul, Turkiet
www.oecd-istanbul.sme2004.org

29-30 juni

Conference on the Charter for
Small Enterprises
Dublin, Irland
www.europa.eu.int/comm/enterpr
ise/events/charter/index.htm

http://www.hugginsassociates.com/latest_news.php

ITPS driver, i samarbete med NUTEK och Forum för Småföretagsforskning
(FSF), ett kontor i Bryssel sedan hösten 2003.
Syftet med verksamheten är att 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. Verksamheten fokuserar på entreprenörskap, innovationer och
småföretagsutveckling.
Har Du frågor eller vill Du veta mer om vår verksamhet är Du välkommen att
kontakt oss.
Monica Ström

Per Tervahauta

monica.strom@itps.se per.tervahauta@itps.se

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