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MAKREKONOMISK BAKGRUND
Efter den närmast otroliga tillväxttakten i USAs ekonomi på 8,2 procent (på årsbasis, reviderad) under tredje kvartalet 2003, visade det fjärde kvartalets tillväxt ligga
på ”bara” 4.0 procent (på årsbasis), vilket gör att tillväxten under 2003 blev 3,1
procent. De flesta oberoende bedömare är försiktigt optimistiska inför 2004. Inför
årets presidentval betonar den sittande presidenten den goda tillväxten under andra
halvåret 2003 medan de demokratiska presidentkandidaterna kritiserar bristen på
nya jobb. Arbetslösheten sjunker sakta men sysselsättningen ökar inte. Flera indikatorer är dock positiva, Venture Capital investeringarna fortsatte upp det fjärde
kvartalet 2003 (se nedan).
Mycket av medieutrymmet i USA upptas nu av det demokratiska partiets primärval
inför presidentvalet. Organisationen National Dialogue on Entrepreneurship har
gått igenom de olika kandidaternas idéer kring entreprenörskap och småföretag.
Samtliga toppkandidater har en uttalad småföretagspolitik och de betonar också
småföretagens viktiga roll för USA ekonomiska framtid. Affärsmagasinet Inc har
bedömt de olika demokratiska kandidaterna ur ett frihandelsperspektiv; Wesley
Clark och John Kerry bedöms mer frihandelsvänliga än Howard Dean och John
Edwards. Både republikaner och demokrater betonar småföretagens och entreprenörernas viktiga roll i USAs ekonomi; skillnaden ligger mer i vilken sorts politik
som gynnar småföretag mest.

REGIONER
Ingen ide att satsa på inflyttning
I en studie från det ansedda The Brookings Institution analyseras arbetskraftsutbud
och brain drain i ett regionalt perspektiv. I USA hävdas det ofta att det finnas en
brain drain från Midwest och södra USA till ost- och västkusten. Den här studien
visar att storstäderna i Midwest och i södra USA har större andel unga och välutbildade människor än städerna i västra USA. Studien visar dock på att det finns en
migration av unga och välutbildade till södra och västra USA. Studien drar slutsatsen att i ett utvecklingsperspektiv är det viktiga inte att attrahera unga människor
till en region, utan det är viktigare att höja utbildningsnivån på de unga människor
som redan bor i regionen.
Källa: www.brookings.edu/dybdocroot/es/urban/publications/20040116Gotlieb.pdf
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SKATTER & LAGAR
6 miljarder dollar i minskade administrationskostnader för småföretag
Office of Advocacy of the U.S. Small Business Administration är en myndighet som
skall ta till vara småföretagens intressen gentemot andra myndigheter och departement. I president Bushs Executive Order 13272 åläggs myndigheter och departement att samarbeta med Office of Advocacy för att förenkla regler för småföretag. I
rapporten The Report on the Regulatory Flexibility Act uppges att tack vare Office
of Advocacy arbete med regelförenklingar har småföretagens kostnader minskat
med 6 miljarder dollar.
Källa: www.sba.gov/ADVO/laws/flex/03regflx.pdf

UTBILDNING
Utbildning av entreprenörer i dokusåpor
I USA såväl som Sverige fylls TV-tablåerna av sk dokusåpor. Uppfinningsrikedomen hos TV-bolagen verkat outsinlig. En artikel i Los Angeles Times diskuterar
att dokusåpagenren börjar utvecklas till att bli mer skill based dvs deltagarna behöver faktiskt kunna någonting, ex sjunga. I en ny dokusåpa, The Apprentice, kommer vinnaren att bli högavlönad assistent till fastighetsmagnaten Donald Trump.
De 16 tävlande får genomgå uppgifter som alla går ut på att visa sig entreprenöriell
och företagsam. Förhoppningsvis kan underhållning på bästa sändningstid bidra till
att väcka intresse för entreprenörskap. Serien skulle kanske behövas ännu mer i
Sverige än i USA. Så, låt oss byta ut Robinson mot en entreprenörskapsdokusåpa!
Källa: www.nbc.com/nbc/The_Apprentice/
www.latimes.com

FINANSIERING
Skattefritt sparande till att starta företag
I USA spelar skattebefriat sparande en viktig roll för pensioner och utbildningsfinansiering. Dessa skattmässigt gynnade sparformer är ett ständigt ämne för
diskussion och kritik. President Bush förväntas föreslå ett införande av lifetime
savings account. Det skulle innebära att det går att spara skattefritt på ett konto och
dessa pengar kan användas till t ex pensioner, sjukvårdskostnader, husköp. I president Bushs förslag skall pengarna kunna användas i princip till vad dom helst. Detta skulle således kunna användas som startkapital i företag. Förnuftet och forskningen säger att det är större chans att en individ startar företag om hon har ett kapital
att finansiera sin idé med. Presidentens förslag skulle således kunna leda till att fler
startar företag. Det politiskt kontroversiella ligger i vad man får använda pengarna
till och hur mycket som skall få sättas av till dessa konton skattefritt i.e. skall det
vara skattefritt att spara? Detta förslag skulle också kunna höja sparandet i USA
som av många anses oroväckande lågt.
Källa: www.lifetimesavingsaccount.com/
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SBA stänger och öppnar sitt största låneprogram
Small Business Administrations (SBA) största låneprogram till småföretag 7(a)
som varje år omsätter närmare en halv miljard dollar stängdes ner den 6 januari på
grund av ekonomiska och budgettekniska skäl. Delvis som resultat av protester
återöppnades det en dryg vecka senare när nya pengar hade tilldelats programmet.
SBA har ännu inte fått sin budget för 2004 och de får pengar via short term Continuing Resolutions dvs tillfälliga utbetalningar baserat på tidigare budgetar. Låneprogrammet 7(a) ger lånegarantier till banker som sedan kan låna ut pengar till
småföretag. Nedstängningen av 7(a) får nog ses som en del av spelet kring den nya
budgeten för 7(a) är ett av de populäraste låneprogrammen och samtidigt det
kanske minst kontroversiella.
Källa: www.sba.gov/news/04-01.pdf
Venture capital investeringarna ökar
Det fjärde kvartalet under 2003 innebar en ökning av venture capital investeringar,
rapporterar VentureOne/Ernst&Young Venture Capital Report. Trots att 2003 blev
ett sämre år än 2002 visar ett starkt sista kvartal 2003 att venture capital marknaden
är på väg upp. Delvis förklaras det av att antalet börsnoteringar (IPOs) har stigit
kraftigt och det har således blivit lättare att ta hem vinster på sina investeringar.
Största branschen blev som vanligt software följt av biopharma. Än mer glädjande
är att andelen investeringar som går till tidigare stadier växer. Preliminär statistik
från The Money Tree Survey av PricewaterhouseCoopers/Thomson Venture Economics/National Venture Capital Association visar liknande siffror. Dock visar denna
rapport att finansieringen i tidiga stadier minskar och att det investerades mer i bioteknologi än software. Aktiviteter i start-ups och de allra minsta företagen brukar
vara svåra att få med i statistiken. En positiv (?) indikator är rusningstrafiken i Silicon Valley, som uppges ha blivit intensivare, vilket ses som ett tecken att ekonomin har förbättrats.
Källa: www.ventureone.com/ii/4Q03_V1_EY_US_FinancingPR.pdf
www.nvca.org

TEKNIK & FÖRETAGANDE
Utveckling av hemlig teknik – lättare för småföretag
Kriget mot terrorismen innebär bland annat stora satsningar på ny teknik. Mycket
av det som upphandlas är hemligstämplat. Det amerikanska försvarsdepartementet,
Pentagon, är av naturliga skäl ibland tystlåtna om vilka projekt de satsar på, hur
mycket pengar som är inblandade i de olika projekten och till och med vilka företag som utvecklar tekniken. De stora teknikföretagen i USA är i regel börsnoterade
dvs publika, och med det följer att mycket information om företagen skall vara
offentlig. Eftersom kraven på offentlighet i ickepublika (privata) företag är låg i
USA kan det vara en fördel att vara ett privat bolag, när det kommer till utveckling
av ny teknik åt Pentagon. Eftersom småföretag nästan alltid är privata företag har
de i vissa hänseenden en fördel visavi storföretagen.
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FRÅN FORSKNINGSFRONTEN
Småföretag mer innovativa än storföretag
I en studie av highly innovative US firms (definierat som företag som tar fram mer
än 15 patent per år) visar att andelen småföretag har gått upp från 33 procent år
2000 till 40 procent år 2002. Då skall man ha i åtanke att på grund av höga barriers
of entry återfinns få småföretag i många industrier (ex aerospace). Studien visar
kanske lite överraskande att det var få uppköp av dessa små innovativa företag av
storföretag. I den mån storföretag köpte sig ny teknik skedde det genom uppköp
eller samgående med annat storföretag. Studien har mottagits som ett ytterligare
belägg för att USAs teknologiska ledarskap och framtid ligger i händerna på småföretag och entreprenörer.
http://www.sba.gov/advo/research/rs233_tot.pdf

FRÅN ANDRA SIDAN
Vissa affärsidéer är geniala men så enkla att man förundras över att ingen har
kommit på dem tidigare. Det kaliforniska företaget Torrid Romance skriver
Harlequin romaner på beställning. Beställaren behöver uppge namn och svara på
ett 30-tal övriga frågor och vips har beställaren blivit huvudfigur i en romantisk
novell. Startkapitalet till det här företaget är inte mindre dramatiskt. Grundaren
sålde sin vigselring för att ha råd att starta företaget med sin make.
Källa: www.torridromance.com

ITPS bedriver tillsammans med NUTEK programmet Entreprenörskap och småföretagsutveckling i USA. Programmet studerar företagens, speciellt småföretagens, ramvillkor i stort, ex skatter, och den politik som bedrivs på federal, delstatlig och lokal nivå för att främja entreprenörskap. Programmet studerar också
de förutsättningar som utgör en grund för de gynnsamma villkoren för entreprenörer i USA såsom utbildningssystemet samt olika stödformer till företag och
entreprenörer. Har du några frågor eller vill veta mer om programmet kontakta
gärna programexpert Marcus Zackrisson (marcus.zackrisson@itps.se) eller
analytiker John Vallon (john.vallon@itps.se).
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