Nyhetsbrev från Bryssel
Juni 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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För hela rapporten, se:

Holländska ordförandeskapet prioriterar
en översyn av företagens administrativa
börda
Lissabonagendan, innovationer och företagens
administrativa börda är några punkter som
Nederländerna tänker prioritera under sitt ordförandeskap i EU. Detta framförde Hollands Ambassadör vid EU, Tom de Bruijn, i ett anförande
på ett frukostmöte anordnat av European Policy
Center (EPC). De Bruijn betonade också vikten
av att se över gällande lagstiftning och inte enbart fokusera på nya regelverk. Holländarna
kommer även att verka för att EU inför en mätmetod för administrativ börda liknande den man
har utvecklat och använder sig av i Nederländerna. En mätmetod som har legat till grund för
den svenska mätmetod, som ITPS och sedemera
NUTEK har utvecklat för Sverige.

Källa:
http://www.ectaportal.com/uploads/3027singlemarketpr.doc

Stora företag är mer innovativa än små
Enligt en nypublicerad rapport från Eurostat är
den innovativa verksamheten dubbelt så stor i
stora företag jämfört med i små. Rapporten
Innovation in Europe, Results for the EU,
Iceland and Norway visar att ju större företaget
är mätt i antal sysselsatta, ju större är sannolikheten för innovativ verksamhet. Vidare konstateras att knappt hälften av företagen i de gamla
medlemsländerna är innovativa.
Siffrorna avser perioden 1998-2000 och omfattar företag med fler än 10 anställda. Rapporten
visar att Irland har störst andel innovativa företag (65 %), följt av Tyskland (61 %) och Belgien (50 %). Sverige kommer först på sjätte
plats (47 %).

1 juli övertar Nederländerna ordförandeskapet
från Irland. Från och med den 29 juni 2004 återfinns de holländska prioriteringarna och annan
information
om
ordförandeskapet
på:
www.eu2004.nl. Innan dess finner du mer information på:

Källa:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=907052004-EN-AP-EN&mode=download

Källor: http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=C1DD93E4817D433389ED90C343D16D58X3X58559X96

Byråkrati hindrar SME att delta i EU:s
forskningsprogram
Under Irlands konferens ”Research, Innovation
and European Small and Medium Sized
Enterprises” som hölls i Dublin 3 juni uppmärksammades små och medelstora företags problem
att delta i EU:s ramprogram för forskning och
utveckling. Irlands näringsminister Michael
Ahern efterlyste ett enklare förfarande i kommande program för att öka andelen deltagande
SME och nystartade företag. Han påtalade att
mindre företag avstår från att delta i programmen på grund av alltför omfattande byråkrati
och höga kostnader.

Mer information om den svenska mätmetoden för
administrativ börda finns på nedanstående länkar:
http://www.nutek.se/sb/d/104/a/2033
http://www.nutek.se/sb/d/234/ext/forlag/forlag.taf?_functi
on=detail&Layout_0_uid1=35539

Effektiv avreglering inom
telekomområdet lockar investerare
Medlemsländer som har implementerat EU:s
direktiv och avskaffat sina statliga monopol
inom telekomområdet attraherar mer investeringar än övriga stater, enligt en nypublicerad
rapport av The European Competitive Telecommunications Association (ECTA). Undersökningen visar att det finns ett starkt samband mellan
nivån på investeringarna i ett land och effektiviteten i landets regelverk. Danmark, Irland och
Storbritannien toppar listan tätt följda av Italien
och Sverige.

Ahern förklarade vidare att Irland har placerat
forskning och utveckling i centrum i sin ekonomiska strategi, The National Development Plan,
genom att femfaldiga investeringar i teknik,
innovation och forskning. Under perioden 2000
till 2006 planeras 2,5 miljarder euro att avsättas
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Hur fungerar medlemsländernas samråd
vid utformandet av småföretagspolitik?
– EU-kommissionen efterfrågar dina
synpunkter
Kommissionen
inbjuder
nationella
och
regionala förvaltningar, branschorganisationer,
samt andra institutioner att besvara en
elektronisk enkät om hur samrådsprocesserna
fungerar vid utformandet av lagar och andra
föreskrifter som berör mikro- och småföretag i
olika länder. Projektet omfattar samtliga 25
medlemsstater,
EES-länderna
och
kandidatländerna. På grundval av resultaten ska
kommissionen
utforma
policyrekommendationer för samrådsförfarande
mellan myndigheter och näringslivets olika
intresseorganisationer.

för detta ändamål jämfört med 0,5 miljard för
perioden 1994-1999.
Källa: http://www.eu2004.ie/templates/news.asp?sNavlocator=66&list_id=802

EU-kommissionens prioriteringar för den
framtida forskningspolitiken
Kommissionen vill öka anslagen till forskningen med i genomsnitt 10 miljarder euro per år
under det kommande sjunde ramprogrammet,
som löper från 2006-2010. De ökade anslagen,
som innebär en fördubbling jämfört med tidigare, vill kommissionen satsa på sex olika
åtgärder:
1. Skapa europeiska centres of execellence
genom samarbete mellan forskningscentras, universitet och företag

Enkäten kan besvaras t.o.m. den 1 september
2004.

2. Initiera gemensamma tekniska utvecklingsprojekt inom tillväxtsektorer

Källa: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/consultation/index.htm

3. Stimulera till ökad grundforskning genom att skapa ett gemensamt europeiskt
forskningsråd

Ny internationell överenskommelse om
att främja SME
På OECD:s ministerkonferens i Istanbul den 3-5
juni antog ansvariga ministrar och regeringsföreträdare från mer än 70 olika länder en gemensam deklaration som syftar till att stimulera tillväxten av innovativa och internationellt konkurrenskraftiga SME. I The Istanbul Ministerial
Declaration on Fostering the Growth of Innovative and Internationally Competitive SMEs, förbinder sig länderna bl.a. att:

4. Göra Europa mer attraktivt för forskare
genom att främja utvecklingen av
karriärvägar
5. Utveckla den infrastruktur som är intressant för Europeisk forskning
6. Förbättra samordningen mellan bl.a.
olika nationella forskningsprogram
Kommissionen avser även att förbättra
ramprogrammets regelverk, för att förenkla och
snabba på utvärderingsprocessen. I början av
2005 presenterar kommissionen sitt förslag till
sjunde ramprogram.
Källa:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/750&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en
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•

Gemensamt arbeta för att minska hindren för SME:s tillgång till internationella
marknader;

•

Beakta SMEs förutsättningar när lagstiftning, reglering och produktstandarder utformas;

•

Utvärdera globaliseringens effekter för
SME och i synnerhet frågan om tillgång
till finansiering och innovationsstöd;

•

Uppmärksamma och vidareutveckla
SME:s roll som motor ifråga om tillväxt,
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av

vänds det idag och hur skulle framtida benchmarkingprojekt kunna se ut i Sverige?

Syftet med konferensen var att följa upp den
deklaration som antogs vid konferensen i
Bologna i juni 2001 samt fördjupa analyserna
av deklarationens olika huvudteman och överväga nya initiativ och prioriteringar.

Studien baseras på tre djupintervjuer med tjänstemän som arbetar med benchmarking-studier
på kommissionen och OECD. En av intervjuerna var med Peter Smith som var drivande i
processen att lansera benchmarking som ett
verktyg inom kommissionen för att förbättra politiska beslut. I dag lider dock organisationerna
av en rad olika problem när det gäller att lyckas
med benchmarking, bl.a. medlemsländernas
bristande intresse att ta lärdom av de bra lösningar som lyfts fram från andra länder. För att
lyckas med benchmarking pekar slutsatserna i
min uppsats mot att ett regionalt engagemang
vore att rekommendera, där man på en lokal
nivå jobbar i samverkan för att lära av andra tillväxtregioner. När offentlig sektor, näringsliv
och skola tillsammans jobbar strategiskt för att
hitta bättre lösningar för regionens bästa, finns
även viljan att ta lärdom och få inspiration av de
goda exemplen i andra länder.

sysselsättning och bekämpare
fattigdom i utvecklingsländerna

Diskussionerna kom till stor del att handla om
vikten av att skapa en kultur i samhället som stimulerar till innovationer, entreprenörskap och
kvinnligt företagande, att åstadkomma enklare
regler och att finna nya alternativa finansieringsformer för SME.
Den svenska officiella delegationen, bestod av
fem personer och anfördes av statssekreterare
Sven-Eric Söder, Näringsdepartementet.
Istanbuldeklarationen i sin helhet återfinns på:
Källor: http://www.oecd.org/document/16/0,2340,en_2649_201185_32020176_1_1_1_1,00.html
För mer information om konferensen, se:
http://www.oecd-istanbul.sme2004.org/

Johans rapport i sin helhet finns att ladda ner på
ITPS hemsida: www.itps.se/pdf/benchm.pdf

Benchmarking – ett verktyg för bättre
entreprenörskapspolitik
I slutet av maj avslutade Johan Lager sin praktik
på Brysselkontoret. Johan är student från
Handelshögskolan i Umeå och har under sin tid
i Bryssel skrivit en D-uppsats på temat:
Benchmarking for improving entrepreneurship
policies – Collaborative learning with the best
performers. Nedan berättar Johan själv om sin
studie.

Kalendarium
29-30 juni Conference on the European
Charter for Small Enterprises,
Dublin

Under min tid i Bryssel, från och med första
mars till slutet av maj, har jag skrivit en uppsats
om Benchmarking. Europeiska kommissionen
och OECD använder flitigt denna metod för att
skapa rekommendationer för en bättre tillväxtpolitik. Genom studier och jämförelser mellan
medlemsländer försöker man finna de goda
exemplen som kan fungera som föredömen när
det gäller att stötta entreprenörer, nyföretagande
etc. Min ansats har varit att se hur benchmarking kan vara ett redskap för att skapa en bättre
miljö för entreprenörskap och SME:s. Hur an-
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9 sept

Women Creating Technology,
EQUAL-seminarium, Bryssel,
NUTEK är medarrangör

21 sept

Microcredit European conference,
Bryssel, EU-kommissionen

4 oktober

"Det exploderande storföretaget och dess följder för politiken",
Bryssel, FSF, NUTEK och ITPS i
samarbete
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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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