Nyhetsbrev från Bryssel
Maj/Juni 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.

Nästa nyhetsbrev kommer i september och vi vill
därför passa på att önska alla läsare en trevlig
sommar!

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 och Christina Skantze
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Dags för Storbritannien att ta över
ordförandeskapet i EU

ring fokuserar på entreprenörskapsutbildning, bättre
lagstiftning samt hur man ska kunna öka tillgången
till teknisk och naturvetenskaplig kompetens.

Från och med den första juli fram till och med den
31 december i år är Storbritannien ordförandeland i
EU. De områden som Storbritannien kommer att
prioritera gäller först och främst att förbättra och
förenkla EU:s regelverk och skapa bättre insyn i
EU:s lagstiftningsarbete. EU:s relation till länderna i
Mellanöstern och inte minst till Afrika kommer att
ges hög prioritet. Även klimatfrågan kommer högt
upp på Storbritanniens agenda. Sammanfattningsvis
har Storbritannien ambitionen att uppfylla följande
prioriteringar:

Det som framgick av konferensens avslutande
diskussioner, där bl.a. ledamöter från EU- parlamentet och vice ordförande i Svenskt Näringsliv,
Signhild Hansen, deltog var att det behövs mer
politisk vilja för att underlätta för entreprenörer och
företagare.
Dessutom
konstaterades
att
socialförsäkringssystemen i de flesta länder hindrar
företagsamheten och att det finns mycket för såväl
enskilda länder som EU-kommissionen att åtgärda
för att minska företagens administrativa bördor.

•

bidra till framgångsrika förhandlingar vid
ministermötet i WTO, som är förlagt till
Hong Kong i slutet av 2005

•

uppmärksamma klimatfrågan genom två
toppmöten, ett med Indien och ett med Kina

•

fortsätta fredsarbetet i Mellanöstern

•

förbättra och förenkla EU:s regelverk

•

fortsätta förhandlingarna om tjänstedirektivet samt föra EU:s gemensamma
kemikalielagstiftning, REACH, framåt

•

Att utveckla ett bredare och djupare
samarbete i kampen mot terrorism

•
•

Användbara länkar:
Konferensens hemsida:
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/events/charter/
conf_2005.htm
Den europeiska stadgan för småföretagen:
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_poli
cy/charter/charter_sv.pdf
Rapport från kommissionen till rådet och
Europaparlamentet om genomförandet av Europeiska
stadgan för småföretagen:
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_poli
cy/charter/charter2005_base.htm

Medelhavsländerna tecknar egen SMEstadga

Starta förhandlingarna angående Turkiets
EU-medlemskap

Medelhavsregionen är ett område med stark
utvecklingspotential. Som en följd av den europeiska småföretagsstadgan har nio länder kring Medelhavet tecknat ett avtal sinsemellan med ambitionen
att förbättra företagandet, speciellt för små och medelstora företag. Det är det första avtalet av detta
slag som tecknats mellan länderna Algeriet, Egypten,
Israel, Palestina, Jordanien, Libanon, Marocko,
Syrien och Tunisien.

Föra sockerreformen framåt

Mer information finns på ordförandeskapets hemsida:
http://www.eu2005.gov.uk

Entreprenörskapsutbildning och bättre
lagstiftning i fokus på årets EUkonferens om SME-frågor

Liksom den Europeiska SME stadgan ger medelhavsländernas motsvarighet en möjlighet till ett
systematiskt utbyte av erfarenheter, goda exempel
och kunskap. Vid mitten av 1990-talet inleddes
samarbetet mellan EU och Medelhavsregionen för
att skapa ett frihandelsområde och år 2010 kommer
friandelsavtalet att gälla fullt ut. Det finns en stark
politisk vilja och engagemang för samarbetet.

Årets konferens om den Europeiska Småföretagsstadgan, den fjärde i ordningen, anordnades under
Luxemburgs ordförandeskap i mitten av juni. Syftet
var som tidigare att erbjuda ett tillfälle för presentationer och erfarenhetsutbyte inom ramen för
stadgans åtgärder.
Vid konferensen i Luxemburg underströk samtliga
talare, däribland Luxemburgs SME-minister
Fernand Boden, vikten av att medlemsländerna arbetar strategiskt med att implementera åtgärder inom
stadgans samtliga områden även om årets rapporte-

Mer info:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/in
d_coop_programmes/med/
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”Pizza sessions” förbättrar dialogen
mellan regeringen och näringslivet i
Holland

Rapporten har tagits fram av det engelska institutet
The Chartered Institute of Personnel and
Development (CIPD).

En ny samrådsform med näringslivet har införts i
Holland som innebär att företagare träffar statssekreteraren på Finansdepartementet under informella
former. Under dessa möten får företagarna möjlighet
att lämna synpunkter på områden som rör det
allmänna företagsklimatet, regleringar, innovation
och företagares samhällsansvar m.m. Mötena har
kommit att kallas ”pizza sessions” eftersom de äger
rum på kvällen och är av pragmatisk och informell
karaktär. Mötena har visat sig vara mycket
uppskattade och fruktbara.

För mer information se:
http://www.cipd.co.uk/press/PressRelease/pr2_210605.ht
m

Arbetskraftskostnaden inom EU-25
ökade med 3,4 %
Den genomsnittliga arbetskraftskostnaden per timme
i EU-25 ökade med 3,4% första kvartalet 2005
jämfört med motsvarande period 2004. Det här
framgår av en ny rapport från Eurostat. Inom euroområdet var ökningen 3,1%. De största kostnadsökningarna har skett i de nya medlemsstaterna som
Litauen (12,2%), Slovenien (11,5%) och Estland
(9,6%). Den enskilt största ökningen stod Lettland
för där den genomsnittliga årsarbetskraftskostnaden
steg med 16,3 %. Tyskland stod för den lägsta
ökningen med enbart 1,2%. I Sverige var kostnadsökningen 3.0%. För Storbritannien saknas uppgifter.

Den Anglosaxiska arbetsmarknadsmodellen fungerar bättre
En ny jämförande studie visar att Storbritanniens
arbetsmarknads- och välfärdsmodell skapar fler och
bättre jobb än det kontinentala Europas ”sociala
modell”. Rapportförfattarna hävdar att de arbetsmarknadsreformer som har genomförts i Storbritannien under det senaste decenniet har lett fram till
en ”Anglosocial” modell som kombinerar flexibilitet
och socialt skydd på ett bättre sätt än vad övriga EUländers arbetsmarknadspolitik förmår.

För mer information se:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/portal/docs/PAGE/PGP_
PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005
/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_06/321062005-EN-AP.PDF

Rapportens huvudsakliga resultat i korthet:
•

•
•
•
•
•

Informationskampanj om CSR nu
avslutad

Storbritannien ligger på tredje plats efter
Luxemburg och Tyskland i fråga om
genomsnittlig lön per anställd – långt före
bland annat Frankrike, Italien och de
skandinaviska länderna.
Andelen sysselsatta bland personer i
arbetsför ålder uppgår till 75 % i Storbritannien jämfört med EU:s genomsnitt på 63 %.
Cirka 70 % av Storbritanniens kvinnor i
arbetsför ålder har en anställning, jämfört
med färre än 60 % i EU som helhet.
Ungdomsarbetslösheten är 11 % i Storbritannien jämfört med 16 % i EU-15.
6 % av Storbritanniens arbetande befolkning
klassas som fattiga, jämfört med 10 % i
Italien och 8 % i Frankrike och Spanien.
Storbritanniens heltidsarbetande gör 44 timmar/vecka jämfört med EU-genomsnittet på
40 timmar. Storbritannien har också en
mycket högre andel deltidsarbetande och deras genomsnittliga arbetsvecka är 19 timmar
jämfört med EU:s genomsnitt på 20 timmar.

På initiativ av EU-kommissionen har en alleuropeisk
informationskampanj om företagens samhällsansvar
(eller CSR- Corporate Social Responsibility) pågått
under de senaste nio månaderna i 29 europeiska länder. Kampanjen har framförallt haft små och medelstora företagen som målgrupp. Aktiviteterna har bestått av 63 olika evenemang och 175 goda exempel
har sammanställts och presenterats under kampanjen.
I början av juni avslutades kampanjen och det är nu
möjligt att ta del av erfarenheterna.
Sammanfattningsvis visar resultaten att CSR kan
bidra till företagens tillväxt och till att fler företag
startas. Stora företag kräver i allt större utsträckning
ett socialt ansvarstagande från underleverantörer,
vilket sätter press på speciellt små och medelstora
företag att visa upp ett aktivt engagemang på området. Företagarens personliga egenskaper har visat sig
avgörande för vilket samhällsansvar företaget tar.
Erfarenheterna visar även att stora företag i större
utsträckning borde agera som rådgivare/mentorer för
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ökad automatisering men också intresse att flytta
arbetskraftsintensiv produktion till låglöneländer.

de mindre företagen. Även media har en viktig roll i
att visa goda exempel på CSR. Slutligen vill
kommissionen se att skolorna blir mer aktiva och
involverade i att informera kring dessa frågor.

En av slutsatserna i rapporten är att skattesatser är
viktiga men minst lika väsentligt är att skatterna
används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Investeringar i t.ex. infrastruktur och utbildning ökar
ett lands attraktionskraft även om det sker genom ett
högt skatteuttag.

Mer information:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/csr/campaign/index_
sv.htm

EU sluter avtal med Kina om textilexport

Mer information:

Efter att WTO:s kvoter för textilexport upphörde att
gälla den första januari i år har Kinas export till EU
och USA drastiskt ökat. Den 10 juni slöt därför EU
avtal med Kina om begränsad textilexport till EU
fram till 2008. Avtalet gäller tio kategorier av
textilprodukter och begränsar uppgången i den
kinesiska exporten till mellan 8 och 12,5 procent.
Genom ett brett och balanserat avtal, säkerställer EU
och Kina en period där den europeiska textilindustrin får möjligheten att genomföra nödvändiga
omställningar samt ger större förutsägbarhet för
importörer och återförsäljare.

http://www01.imd.ch/wcc/

Kommissionen kartlägger nationella
stödtjänster för upphovsrätt och
immaterialrätt
Många speciellt små och medelstora företag upplever problem med att omvandla innovationer till
framgångsrika produkter på marknaden. Hindren utgörs ofta av komplicerade regler för upphovsrätt och
immaterialrätt. Ett flertal länder i EU har dock utvecklat instrument och stödtjänster för små och medelstora företag inom området. Kommissionen efterfrågar därför förslag på hur dessa tjänster kan identifieras och spridas på ett bra sätt. Kartläggningen gäller huvudsakligen offentligt finansierade tjänster.
För utförandet av arbetet utlyser kommissionen en
ansökningsomgång. Sista inlämningsdag är den 8
juli 2005.

Mer information:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/china/intro/
memo05_201.htm

Skatter och konkurrenskraft – finns det
ett samband?

Mer information:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/calls/calls.html

En managementskola, IMD, i Lausanne, rankar
sextio länders konkurrenskraft med hjälp av 314
indikatorer och konstaterar att USA ligger högst upp
på listan följt av Hong Kong, Singapore, Island och
Finland. Sverige hamnar på 14 plats, tre platser
längre ner än 2004, tätt följt av Norge.

http://ted.publications.eu.int/official/Exec?DataFlow=call
_one_detail.dfl&Template=TED/result_one_detail.xsl&T
ableName=TED_SV&TocQuery=ND:"102369%202005"
&Lang=SV&StatLang=SV

I ”The World Competitiveness Yearbook 2005”
diskuteras bl.a. sambandet mellan konkurrenskraft
och skatter. Här förs ett resonemang om skatternas
betydelse och man konstaterar att Tyskland och
Österrike följt USA och Storbritanniens exempel att
sänka skatterna för att öka sin konkurrenskraft. Sambandet visar sig dock inte vara så enkelt. Sverige,
Luxemburg och Finland tillhör de länder som har det
högsta totala skattetrycket men visar trots detta en
god ekonomisk tillväxt Möjligen kan man skönja ett
samband mellan bolagsbeskattning och tillväxt.
Sverige har t.ex. en internationellt sett relativt låg
bolagsskatt. Låga skatter drar till sig utländska
direktinvesteringar och höga skatter bidrar ofta till

Efterlyses: Ökad produktivitet i
servicesektorn!
Servicesektorn står för mer än 70 % av totala sysselsättningen i OECD-länderna och svarar för i stort
sett hela sysselsättningsökningen. Trots det sker
ingen egentlig produktivitetsökning i sektorn. Detta
är bakgrunden till OECDs rapport ”Enhancing the
Performance of the Service Sector”. En syntesrapport som presenterades i samband med OECD:s
Ministerkonferens i Paris i maj i år och som nu finns
tillgänglig i sin helhet.
Rapporten hävdar att en väl fungerande servicesektor är avgörande för ländernas ekonomiska utfall och
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förbättrat dessa riktlinjer. De nya riktlinjerna innebär
bland annat att effekter på ekonomin och konkurrensen numera ska redovisas. Nya förslag ska även prövas mot stadgan om de grundläggande rättigheterna.

därmed medborgarnas välfärd. Det finns därför anledning att utforma en politik som främjar produktiviteten inom sektorn. En av de åtgärder som OECD
lyfter fram är att anpassa de innovationspolitiska
åtgärderna så att även innovation inom serviceområdet främjas. Man framhåller också humankapitalets
betydelse för servicesektorn och understryker vikten
av att utbildningssystemet kan tillgodose dessa
behov av ny kunskap och kompetens.

Läs mer:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/docs
/SEC2005_791_IA%20guidelines_annexes.pdf

Hur kan sjunde ramprogrammet
förenklas?

http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?lang=EN
&sf1=identifiers&st1=922005051p1

Kommissionen genomför för närvarande ett samråd
kring hur det föreslagna sjunde ramprogrammet för
forskning och utveckling ska kunna förenklas.
Intresserade kan lämna synpunkter online.

Nytt småföretagarombud på
Kommissionen
Estländaren Maive Rute har utsetts till nytt småföretagarombud, SME Envoyé, inom Kommissionen och
ersätter därmed Timo Summa. Som SME Envoyé
blir hennes huvuduppgifter bland annat att bättre
koordinera frågor som rör små och medelstora företag inom Kommissionen, att uppmuntra till erfarenhetsutbyten när det gäller Europeiska stadgan för
småföretag, samt att förbättra små och medelstora
företags tillgång till EU:s olika program.

För mer information se:
http://europa.eu.int/comm/research/consultations/list_en.h
tml

Nya rapporter från OECD
“The Benefits Of Liberalising Product Markets And
Reducing Barriers To International Trade and
Investment: The Case of The United States and the
European Union”

Läs mer
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?referen
ce=IP/05/715&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en

Hämta rapporten:
http://www.olis.oecd.org/olis/2005doc.nsf/43bb6130e5e8
6e5fc12569fa005d004c/e631e1ab77837fc0c1257019002c
14e0/$FILE/JT00185017.PDF

Tio minuter för att förbättra företagsklimatet i EU

”Innovation Policy and Performance- a Cross
Country Comparison”

Passa på att ge din syn på hur företagsklimatet kan
förbättras inom EU och hur den administrativa bördan för företagen kan minska. Kommissionen
genomför för närvarande ett samråd med EU:s
företagare online.

Hämta rapporten:
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?lang=EN
&sf1=identifiers&st1=922005011p1

Inom kort publiceras även slutversionen av ”OECD
SME and Entrepreneurship Outlook 2005”, som
bland annat beskriver Hollands politik avseende
entreprenörskapsutbildning i skolan.

Frågeformuläret finner du på:
http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?userstate=c
hecked&form=418&lang=SV&action=changelangformvi
ewer

Kalendarium
Uppdaterade riktlinjer för
Kommissionens konsekvensanalyser
Kommissionens riktlinjer för genomförande av konsekvensanalyser är ett verktyg för att bedöma hur
medborgarnas, företagens och myndigheternas
administrativa kostnader påverkas av EU:s nya lagförslag. Kommissionen har nu uppdaterat och
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4-7 juli

ITPS seminarier i Almedalen:

4 juli

”Kina möjligheternas rike”?

5 juli

”Så får vi en bra regional
utvecklingspolitik”
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6 juli

”Stora företagsnedläggningar och
konsten att överleva”

7 juli

”Den svenska arbetsrätten och den
internationella konkurrensen”

För mer information:
http://www.itps.se/kalendarium/Almedalen.htm

20-21 sept

”Kunskap för framtiden- möt världens
ledande forskare inom tillväxt- och
entreprenörskaps-forskningen”.
Säröhus. Arrangör: FSF
Mer information:
http://www.fsf.se/index.html

6 oktober

“Innovation and EntrepreneurshipThe missing link”.
Arrangörer :FSF,NUTEK och ITPS.
Plats: Bryssel.

20 oktober

“Crossing
Frontiers”,
UNICE’s
Competitiveness day. Plats: Bryssel.
http://unice.org.
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