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MAKRO EKONOMISK BAKGRUND
Den amerikanska ekonomin förbättras sakta men säkert. Den amerikanska
centralbanken (The Fed) prognostiserar 2004 års BNP-tillväxt i USA att bli 4,5-5,0
procent vilket innebär en ökning av tillväxttakten i jämförelse med 2003. Räntan är
fortfarande låg och kommer vara låg så länge som inflationen hålls i schack. Och
inflationen kommer vara låg så länge arbetsmarknaden inte ljusnar och
löneökningarna stiger. Det stora frågetecknet i den amerikanska ekonomin just nu
är när sysselsättningen kommer börja ta fart. Företagen har på grund av en hög
produktivitet undvikit att nyanställa samt som allt fler arbetstillfällen har
outsourcats till Asien. Utflyttningen av arbetstillfällen och hotet om detsamma har
hållit lönekraven nere. Dels är det en faktisk effekt men det är också en upplevd
effekt att arbetstillfällena inte är lika säkra som de en gång var. Arbetsgivarnas
ökade kostnader för hälsovårdsförsäkringar gör att löneutrymmet blivit mindre.

REGIONER

Forskning, tolerans och kultur skapar högavlönade jobb
Affärsmagasinet Business 2.0 har sammanställt en lista över vilka städer som
skapar de mest högavlönade arbetstillfällena. Den toppas av Raleigh-Durham
(Research Triangle), North Carolina, följt av San Jose (Silicon Valley), Kalifornien,
samt Washington DC. Det dessa regioner har gemensamt är välrenommerade
universitet, tolerans mot immigranter och sofistikerat kulturutbud som till exempel
operahus och femstjärniga restauranter.
www.business20.com

Biotech räcker inte till alla
Så gott som alla 50 delstater i USA har program för att etablera och utveckla
bioteknologiindustri i delstaten. Anledningen till att alla vill ha en
bioteknologiindustri är att den skapar högavlönade arbetstillfällen och att
bioteknologi förväntas vara nästa stora grej! Men enligt Professor Cartwright på
Brookings Institution finns det nio centrum för bioteknologi i USA och det är inte
sannolikt att några andra centra kommer att etableras. Anledningen till det är att det
ibland saknas högklassig forskning men oftast är anledningen att det inte finns
tillräckligt med venture capital. Venture capitalisterna samlas till ett fåtal regioner
och investerar ogärna utanför dessa. Andra förhoppningsfulla delstater tror att bara
idéerna finns följer venture capital efter idéerna. Time will tell!
www.palmbeachpost.com/news/content/news/special_reports/scripps/scripps02150
4a.html

2

Entreprenörskap och småföretagsutveckling i USA, ett nyhetsbrev från ITPS
Februari 2004

SKATTER & LAGAR
Ombudsman för småföretag
Sedan några år tillbaka finns en federal ombudsman för småföretag. För att synliggöra verksamheten i ökad utsträckning håller Ombudsmannen regelbundna möten
med småföretag runt om i landet. Under dessa möten får företagare möjlighet att
framföra klagomål om hur federala myndigheter behandlar småföretag. Dessa
klagomål vidarebefordras till aktuell myndighet och vid behov kan en lösning förhandlas fram. Dessa klagomål sammanställs sedan årligen och myndigheter
bedöms ur ett småföretagsperspektiv och rapporten presenteras sedan i kongressen
(parlamentet).
www.sba.gov/ombudsman/ (forthcoming annual report)

Reducerad skatt för investeringar i ”kreativa företag”
Delstaten Rhode Island inför en skattebefrielse för nystartade företag som bedöms
vara kreativa, har en potential att skapa minst två hundra arbetstillfällen samt som
ger minst 150 procent av minimilönen (dvs $19 000/år). Skattebefrielsen gäller
också för investeringar i dessa företag. Så länge som företagen fortsätter att skapa
arbetstillfällen har de möjlighet att behålla sin skattebefrielse. Rhode Island är en
liten delstat och endast 20 företag åt gången får vara skattebefriade. Rhode Island
är det senaste exemplet på en delstat som villkorar skattreducering till skapandet av
nya arbetstillfällen. Denna typ av skatteincitament har utsatts för kritik och i synnerhet många ekonomer ställer sig frågande till om det ger några långsiktiga
effekter.
www.projo.com/02.18

Skatter missgynnar hemmabaserade företag
En nyligen genomförd studie av home based businesses i USA visar att skattesystemet missgynnar dessa företag. Bland annat kräver IRS (Skattemyndigheten i USA)
en väldigt noggrann specificering av vad, hur och när utrustning och lokaler
används för att de ska vara avdragsgilla. Detta utgör en stor administrativ börda för
denna typ av företag. Studiens slutsats är att skatteregler och andra regler inte utgår
från den verklighet som dessa företag har.
www.sba.gov/advo/research/rs235tot.pdf
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UTBILDNING
Lärarutbildning i entreprenörskap
Lärare och forskare (faculty members) utbildas i entreprenörskap genom ett nytt
program finansierat av Kauffmanstiftelsen. Den första kullen som nyligen påbörjat
sina studier innehåller elva lärare från de fyra i programmet ingående universiteten.
Det som gör denna utbildning extra intressant är att maximalt en lärare från varje
universitet får tillhöra en business school. Detta har resulterat i att bland de elva
finns lärare från en rad olika ämnesområden, t ex maskiningenjör, juridik, vård och
historia. ”Genom att utbilda lärarna vid de lokala skolorna, kan vi frigöra den
entreprenöriella kraften hos våra studenter, vilket i slutändan gynnar Kansasregionen”, säger Carl Schramm VD för Kauffmanstiftelsen. Det slutliga målet med
programmet är att kunna erbjuda alla studenter utbildning i entreprenörskap,
oavsett vilket ämne de läser.
www.kauffman.org/pages/408.cfm

FINANSIERING
Venture Capital investeringar upp
PriceWaterhouseCoopers/Thomson Venture Economics/National Venture Capital
Association har presenterat statistik över venture capital investeringar fjärde kvartalet 2003. Investeringarna är de högsta sedan sen början av år 2002. Uppgången
beror dock inte främst på att antalet investeringar har ökat utan storleken på investeringarna har blivit större. Detta beror givetvis på att det framför allt är investeringar i senare faser som ökar. Studier visar att det främst är privatpersoner, sk affärsänglar, som investerar i ett företags tidigare faser och inte venture capital. Enligt
obekräftade uppgifter kommer dock denna undersökning kompletteras med statistik
på investeringar från affärsänglar under nästa år.
www.pwcmoneytree.com/exhibits/Q403MoneyTreeReport.pdf

Färre banker gör det svårare för småföretag att få lån
I en studie beställd av SBA (Small Business Administration) undersöks effekterna
av konsolideringen på lokala bankmarknader. Studien finner att på de marknader
där stora banker dominerar är det svårare för småföretag att få lån. Studien indikerar att andra kreditinstitutioner delvis kompenserar för bortfallet av banklån. Denna
studie är möjlig på grund av att bankmarknaden i USA är betydligt mer fragmenterad än i Sverige, vilket möjliggör komparativa studier. Ur en svensk och europeisk
policysynpunkt är det givetvis viktigt att vara medveten om vilken effekt en eventuell fortsatt konsolidering av bankmarknaden får på småföretagens tillgång till
krediter.
www.sba.gov/advo/research/rs234tot.pdf
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TEKNIK & FÖRETAGANDE
Mer statliga resurser till forskning i tillverkningsindustrin
SBIR och STTR programmen är forskningsanslag som alla federala myndigheter
skall viga åt småföretag. President Bush har givit SBA i uppdrag att utforma riktlinjer för de federala myndigheterna att en större andel av dessa anslag kommer tillverkningsindustrin till godo. Detta innebär inte mer pengar för dessa program men
SBA ska se till att tillverkningsindustrin får en större del av den befintliga kakan.
Bakgrunden är att tillverkningsindustrin har tappat en massa arbetstillfällen de
senaste åren och detta får ses som ett försök att genom forskning öka produktiviteten i denna sektor.
www.sba.gov/news/04-10.pdf
Mest patent till University of California
The United States Patent and Trademark Office har redovisat hur många patent
som har givits olika universitet i USA år 2003. Överlägsen etta är som vanligt
University of California (UC) följt av California Institute of Technology (Caltech)
och Massachusetts Institute of Technology (MIT). På listans fem första platser är
tre av universiteten från Kalifornien. Värt att notera är Caltechs höga placering
(Caltech erhöll 139 patent medan University of California erhöll 439) eftersom de
endast har 2000 studenter jämfört med University of Californias 200 000 studenter.
www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/04-04.htm

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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