Nyhetsbrev från Bryssel
Januari 2005
Verksamheten fokuserar på entreprenörskap,
innovationer och småföretagsutveckling.

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

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, Per Tervahauta
Lisa Scordato
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Det var i mitten av januari i år som Jean-Louis Beffa,
ordförande för det franska företaget Saint Gobain,
presenterade initiativen inför Frankrikes president
Jacques Chirac. Beffas initiativ utgör grunden för
den nya franska innovationsstrategin. Rekommendationerna är sammanställda i en rapport som skrivits
av en arbetsgrupp, sammansatt av välrenommerade
ekonomer, fackordföranden och företagsledare, på
uppdrag av den franska regeringen.

Frankrike presenterar ny
innovationsstrategi
Liksom många länder i Europa, är Frankrike i behov
av att öka sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Den franska regeringen bedriver idag ett intensivt arbete med att reformera sin innovationspolitik vilket har lett till en rad nya initiativ som ska ge
bättre och fler innovationer.

Chirac har utlovat 2 miljarder euro till den nya
industrimyndigheten fram till 2007. Detta är dubbelt
så mycket som Beffa-rapporten har rekommenderat
och visar dessutom på Chiracs stora ambitioner att
satsa på en förnyad fransk innovationspolitik.

Den nya franska innovationsstrategin som går hand i
hand med Lissabonstrategin, enligt vilken Europa
ska bli världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi 2010, bygger i stort på tre initiativ.
För det första vill man skapa en ny myndighet
skräddarsydd huvudsakligen för innovativa små och
medelstora företag (SME). Detta kommer att ske
genom en sammanslagning av den franska innovationsmyndigheten, ANVAR (Agence française de
l´innovation) och utvecklingsbanken för små och
medelstora företag (BDPME). Syftet är att minska
den administrativa bördan, skapa ”One-stop-shops”
och på sikt fler SME.

För mer information:
http://www.rapport-jeanlouisbeffa.com/

Lissabonstrategin i halvtid: EU- kommissionen tar nya krafttag för att få fart på
tillväxten
Fem år efter det att Lissabonstrategin lanserades har
man konstaterat att de förväntade resultaten har uteblivit. För ett ekonomiskt starkare Europa och fler
nya jobba tror kommissionen att det krävs en förnyad drivkraft och en fokusering på färre mål.
Europa har enligt Barroso en enorm ekonomisk potential som måste frigöras. Detta är nödvändigt för
att den ekonomiska tillväxten ska kunna upprätthållas och för att öka sysselsättningen i Europa. Den
halvtidsöversyn som kommissionens ordförande
Jose Manuel Barroso presenterade den andra februari är baserad på Kok-rapportens rekommendationer som presenterades i november 2004. Rapporten
har författats av en expertgrupp led av Wim Kok, tidigare premiärminister i Nederländerna. Gruppens
uppgift var att utvärdera Lissabonprocessen inför
vårens översyn. En av gruppens ledamöter var den
svenske LO- ordföranden Wanja Lundby-Wedin
Halvtidsöversynen kommer att ligga till grund för
diskussionerna om EU:s framtid vid ministerrådets
(EU-ländernas regeringars) toppmöte i mars.

För det andra kommer en statlig myndighet för
forskningsfinansiering att bildas (L´Agance national
de la recherche). Medel kommer att fördelas till
forskning med hög vetenskaplig kvalitet och inom
strategiskt utvalda områden.
Det tredje och sista initiativet består av en ny myndighet för industriella innovationer, AII (Agence de
l´innovation industrielle) som ska finansiera de
riktigt stora industrierna inom specifika innovativa
områden som nanoteknologi, bioteknologi och förnybar energi. Myndigheten kommer dessutom att
ges en klar europeisk dimension, dvs. att företag från
andra europeiska länder ska kunna delta i projekten.
Hittills har samarbete med Tyskland inletts.
Därutöver kommer ”programmen för att mobilisera
industriella innovationer”, PMII (Programmes de
mobilisation pour l´innovation industrielle) att återupptas under den nya myndigheten för industriella
innovationer. Dock kommer nya mål och medel användas. Målet är att utveckla kommersiella innovativa produkter. Metoden går ut på att ett stort företag
tar ansvar för programmet som delvis finansieras av
själva företaget och delvis av staten. Företaget förpliktar sig samtidigt att samarbeta med små och
medelstora företag samt med statliga laboratorier,
enligt den japanska modellen.

Kommissionens handlingsplan för en förnyad Lissabonagenda, har tre grundläggande mål: välstånd,
solidaritet och säkerhet. De två övergripande målen
är att skapa tillväxt och fler jobb. För att uppnå
dessa mål kommer man att fokusera på att göra EU
till en mer attraktiv plats att investera och arbeta i,
öka kunskap och innovation för tillväxt och slutligen
skapa fler och bättre arbetstillfällen. För själva
genomförandet uppmanas medlemsländerna att lan-
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sera ett ”partnerskap för tillväxt och sysselsättning”.
Dessutom vill kommissionen att varje lands regering
utser en särskild ”Lissabonperson” med ansvar för
implementeringen av initiativen.

minska den administrativa bördan och att öka anslagen till forskning och utveckling. De föreslagna åtgärderna syftar till att frigöra Europas innovationspotential och tillväxtkapacitet.

Att skapa nya arbeten är en nyckelfråga för att öka
tillväxten men även det bästa sättet att förhindra
social utslagning och bevara EU:s modell för hållbar
utveckling, menar kommissionen. Därför har kommissionen samtidigt lagt fram en ny social agenda
och en agenda för 2005 års översyn av strategin för
hållbar utveckling. Trots Barroso-kommissionens
uppvisade vilja att bemöta de sociala och miljömässiga målen varnar Europaparlamentets socialdemokratiska ledamöter för att kommissionens handlingsplan alltför ensidigt fokuserar på de ekonomiska aspekterna.

Europeisk forskning och utveckling inom IT-området utgör en viktig del i Lissabon-strategin för att
Europa ska nå målet att bli världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi. Nya IT-lösningar
förbättrar produktiviteten i företagen och samhället i
stort, vilket är en viktig förutsättning för ökad konkurrenskraft.
Rapporten, som publicerades den 17 januari, utvärderar effektiviteten i det europeiska forsknings- och
teknikprogrammet (RTD) för IT-samhällsforskning
och utveckling (IST) inom EU:s femte och sjätte
ramprogram. Utvärderingen avser perioden 19992003. Rapporten har tagits fram av en oberoende
högnivågrupp ledd av den f.d. portugisiske forskningsministern professor J.M. Gago, på uppdrag av
kommissionen.

Inom själva kommissionen har en omorganisation
skett för att möta behoven av halvtidsöversynens
krav på förnyelse och fokusering. General- direktoratet med ansvar för näringslivsfrågor kommer att få
ökat ansvar och fler frågor kommer att ligga under
dess arbetsområde. Arbetet inom direktoratet kommer att organiseras kring tre huvudområden:
•

Konkurrens- och näringslivspolicy,

•

konkurrens och företagande,

•

konkurrens, inre marknad för varor och
sektorspecifika policy områden.

En av slutsatserna i rapporten är att nuvarande program för IT-forskning effektivt utestänger små och
medelstora företags (SME:s) och nya medlemsländers medverkan. Att länka samman regelverk, akademi och företag genom att bättre kommunicera nya
forskningsresultat betraktas därför som en angelägen
åtgärd.
EU:s IST-forskning skulle tjäna på ett bättre utnyttjande av kompetensen i de små högteknologiska
företagen, av vilka många återfinns i de nya medlemsländerna, eftersom forskning visar att SME i
stor utsträckning bidrar till uppkomsten av nya innovationer och dynamiken i samhället.

Nya program ska stimulera forskning samt
företagande och mer gynnsamma och enklare regler
ska skapas för näringslivet. Med den nya strukturen
har man velat lyfta fram konkurrensens betydelse
och sätta större fokus på sektorer.

Arbetsgruppen lämnar fem huvudrekommendationer
i sin rapport:

Den nya Lissabonstrategin har även fått en hemsida
där relevanta och aktuella dokument finns att hämta.
Sidan uppdateras kontinuerligt med nyheter och
händelser med relevans för Lissabonstrategin.

1. Öka anslagen till IST och RTD, som en
drivkraft för att uppnå ett bättre samarbete
mellan företag och akademi samt en källa
till innovationsutveckling i Europa.

Hemsidans adress är:
http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm
Hämta Wim Kok-rapporten:
http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/kok_report_sv.pdf

Byråkrati hotar europeisk IT-utveckling
och därmed EU:s konkurrenskraft

2. Minska byråkratin, som syftar till bättre pålitlighet, effektivare kontroll av bidragshantering och minskad risk, men som i sin nuvarande utformning hotar att ta död på
forskningen.

IT-forskningen inom EU hotas av omfattande
byråkrati, vilket i förlängningen kan ge negativa
effekter på EU:s konkurrenskraft, enligt en ny
rapport. EU:s medlemsländer uppmanas därför att

3. Underlätta SME:s och nya medlemsländers
medverkan för att i högre utsträckning än i
dag involvera dessa i befintliga innovationsnätverk.
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Ny handlingsplan för elektronisk
upphandling

4. Förbättra kommunikationen och målgruppsanpassa den för att sprida forskningsresultaten till en bredare grupp.

Kommissionen har lanserat en ny handlingsplan för
elektronisk upphandling för att underlätta medlemsländernas implementering av de nya upphandlingsdirektiven, som antogs 2004.

5. Prioritera frågan om ökat behov av personella resurser till IST-forskningen i Europa.
Läs pressmeddelandet från kommissionen: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/49&for
mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Tanken är att alla företag med tillgång till PC och
Internetuppkoppling ska ha möjlighet att lämna
elektroniska anbud på offentliga kontrakt varhelst
inom EU, som grundas på tydliga villkor och krav,
och med användandet av säker teknik. De nya direktiven innebär att ett effektivt ramverk för första
gången träder i kraft, som garanterar öppenhet och
icke-diskriminerande användning av elektronisk
upphandling, vilket i sin tur förväntas leda till ett
mer konkurrenskraftigt och effektivt upphandlingsförfarande. Eftersom den offentliga upphandlingen
uppgår till mer än 16 procent av EU:s samlade BNP,
finns en stor besparingspotential.

Hämta hem rapporten:
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/information_society/evalua
tion/pdf/5_y_a/ist_5ya_final_140105.pdf

Rädslan att misslyckas avhåller européer
från att starta eget
Av EU:s medborgare skulle 45 procent vilja vara ”sin egen chef”, jämfört med 61 procent av amerikanerna, enligt den senaste Eurobarometern. Varför
är européerna mer tveksamma till att starta eget
företag?

En ökad användning av elektronisk upphandling
underlättar dessutom små och medelstora företags
(SME:s) tillgång till offentliga kontrakt, genom
minskade administrativa kostnader. Vilket bl.a. påpekas i ITPS nyligen publicerade rapport om offentlig upphandling i EU och USA (se nedan).

Rädslan att misslyckas oroar. Drygt hälften av de
europeiska respondenterna (EU-25) angav att de inte
skulle starta ett företag om det fanns risker att misslyckas. En tredjedel av amerikanerna anger samma
skäl.
En fast och säker lön är motivet till att inte starta
eget för 30 procent av de europeiska respondenterna,
vilket kan jämföras med 16 procent av amerikanerna.
Även anställningstryggheten är en faktor som anses
vara av stor betydelse, 24 procent i EU-25 jämfört
med endast tio procent i USA.

Kommissionens handlingsplan finns att hämta på:
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocure
ment/docs/eprocurement/actionplan/actionplan_sv.pdf

Upphandlingsreglerna hämmar tillväxten
Dagens upphandlingsregler försvårar för små och
medelstora företag att delta i offentlig upphandling,
vilket hämmar konkurrensen och dynamiken inom
viktiga sektorer och i förlängningen kan leda till en
lägre tillväxt, visar en ny rapport från ITPS.

Entreprenörskap är inte alltid ett val. Det kan vara
ett nödvändigt ont för många människor som saknar
alternativ. Detta är oftare fallet i de sydeuropeiska
länderna. Stora skillnader finns även mellan Östoch Västeuropa.

Använd på rätt sätt utgör den offentliga upphandlingen ett kraftfullt tillväxtpolitiskt instrument. Marknaden för offentlig upphandling inom EU är enorm
och uppgår till mer än 1 500 miljarder euro/år. I
Sverige utgör den totala offentliga upphandlingen
20,5 procent av BNP.

Entreprenörskap handlar till stor del om attityder.
Kommissionens generaldirektorat med ansvar för
näringslivsfrågor genomför regelbundna opinionsmätningar av attityder till entreprenörskap i Europa
och USA, den s.k. Eurobarometern.
Eurobarometern gör det möjligt att kartlägga och
analysera motiven bakom dessa beteenden. Den
möjliggör även jämförelser mellan EU och USA.
Mätningarna hjälper de europeiska institutionerna
och de nationella myndigheterna att förbättra politiska beslut och initiativ för företagsutveckling.

Hämta rapporten Offentlig upphandling i EU och USA - hinder
och möjligheter för små och medelstora företag (A2004:027, 76
sidor) http://www.itps.se/pdf/A2004_027.pdf
Läs hela pressmeddelandet:
http://www.itps.se/pdf/Pressmed_A2004_027.pdf

För mer läsning:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/survey/e
urobarometer83.htm

4

Nyhetsbrev från ITPS kontor i Bryssel januari 2005

Kafka hjälper belgiska
regelförenkling

företag

med

Regelförenkling är ett ständigt aktuellt område och i
Belgien finns ”Kafka” för att förenkla för såväl medborgare som företagare. Initiativet sjösattes i juli
2003 och ansvarig minister för administrativa förenklingar är Vincent Van Quickenborne.

marknader och regleringar;

•

handel, migrationer och samhällsutveckling.

Den nybildade tankesmedjan finansieras av 12 medlemsländer och ett antal storföretag. Det kommer
med stor sannolikhet att bli en utmaning för Bruegel
att kunna mäta sig med andra etablerade europeiska
tankesmedjor i Bryssel, som till exempel Centre for
European Policy Studies (CEPS), European Policy
Centre (EPC) och Friends of Europe.

Le plan Kafka presenteras på www.kafka.be och
där finns möjligheter att lämna synpunkter och förslag på vad man upplever som alltför besvärlig byråkrati. Där presenteras också de 12 ”storverk” (jämförelser görs med de Herkules uträttade!) som den federala regeringen sagt sig vilja genomföra när det
gäller administrativa förenklingar.

För mer information: www.bruegel-lab.org

Årets uppföljning av
småföretagsstadgan är antagen
Den 8 februari antogs 2005 års uppföljning av
småföretagsstadgan och de olika rapporterna finns
nu tillgängliga på DG Näringslivs hemsida.

Resultatet av le plan Kafka hittills är att av de 199
projekt som identifierats som ”onödigt byråkratiska”
har 55 förenklingar genomförts. Drygt hälften av
dessa är direkt hänförliga till att förenkla företagarens vardag. Många förenklingar som genomförts är
inte tillämpliga för svenskt vidkommande men sättet
att arbeta på kan ge inspiration till det arbete som
pågår för närvarande i Sverige.

Se nedanstående länk:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/charter/c
harter2005_base.htm

Kalendarium

Le test Kafka introducerades i oktober 2004 och är
ett test som varje nytt lagförslag måste passera i avsikt att undvika nytt onödigt pappersarbete för medborgare och företag. Det är än så länge ett rätt enkelt
men på sikt ser man positivt till att utveckla detta till
att bli alltmer sofistikerat.
http://www.kafka.be
http://www.simplification.be

Bruegel – Ny think tank i Bryssel
På initiativ av före detta kommissionären Mario
Monti och den franska välrenommerade ekonomen
Pisani-Ferry har tankesmedjan Bruegel, som står för
Brussels European and Global Economic Laboratory
nyligen lanserats i Bryssel (namnet hänvisar även till
den berömda flamländska målaren Pieter Bruegel
den äldre som anses vara en av regionens mest
innovativa målare under 1600-talet).

3 mars

“Cohesion and the Lisbon Agenda:
the role of the regions”, Bryssel

4 april

Seminarium: “The Arena of Informal
Capital – huge demand but who
supplies?” Bryssel, ITPS, FSF och
NUTEK i samarbete

5 april

Gunter Verheugen speeks at European Enterprise Institute (EEI):
“Challenges and opportunities ahead
for industry and entrepreneurs”,
Bryssel

bryssel@itps.se
ITPS
Avenues de Arts 12
B-1210 Bruxelles
Telefon: +32 2 221 02 10

Bruegel kommer i huvudsak att inrikta sina aktiviteter på internationell ekonomi och det inom främst tre
områden:
•

•

makroekonomi och internationella finanser;
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