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Sammanfattning

och medelstora företagenDe små intar central plats i debattenen om
tillväxt och ekonomisk utveckling. Förhoppningen står i utsträck-stor
ning till tillväxten i dessa företag skall verksamt bidra till lösaatt att
landets ekonomiska problem och minska den höga arbetslösheten.
Sysselsättningen förväntas minska i storföretagen och i den offentliga
sektorn.

Som små och medelstora företag räknas företag med högst 200
anställda. bestårGruppen mycket heterogen samling företag iav en
många olika branscher och med mycket olika förutsättningar. Bland
småföretagen återfinns det lilla tjänsteföretaget arbetar med enkelsom
teknik och obetydliga investeringar för lokal marknad meden
begränsade tillväxtmöjligheter. där finnsMen också det högteknologiska
uppfmnarföretaget med betydande kapitalbehov och stora

finnsutvecklingsmöjligheter. därför få enskildaDet åtgärder kansom
förväntas effekter alla småföretag.ha på få påtagliga effekterFör att
krävs stället åtgärder inom radi områden.en

Totalt finns det i Sverige 460 000 små och medelstora företag, jord-
medoch skogsbruk oräknade, sammanlagt 1 360 000 anställda. Den

arbetslösheten omfattar drygt 300 000 hälftenOmöppna personer. av
skall få arbete i dedessa små och medelstora företagen måste antalet

anställda öka med 10 15 procent.-
Företagsstödsutredningen har i uppdrag göra översynatt en av

stöd till företag med tonvikt på insatser för små och medelstorastatens
företag. Uppdraget omfattar finansielltbåde stöd och stöd i form av
information, rådgivning och utbildning.

Översynen skall leda till effektivisering stödgivningen.en av
Förslagen skall befintligainom kostnadsramar. harSenarerymmas
utredningen tilläggsdirektiv ålagts lämna förslag tillattgenom
besparingar storleksordningeni miljoner kronor inom150 delar detav
regionalpolitiska stödet.

Utredningen har behandla det statliga företagsstödet inomatt
närings-, regional- och arbetsmarknadspolitiken. Stöden inom
arbetsmarknadspolitiken syftar primärt inte till stödja företag tillatt utan

arbetslösastödja närings- och regionalpolitikenInomatt ärpersoner.
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flesta fall direkt stärka företagen.syftet i dedäremot att
kostnaderna för det statliga företagsstödet inomVid sin beräkning av

utredningen tagit hänsyn till beslut fattatsområdena harde aktuella att
inte iskall upphöra. stöd redovisas ingårvissa stöd Dessaatt menom

kostnadssammanställningen.
särskilja företagdet inte varit möjligtkostnadsberäkningen harI att

omfattar stöden till såvälstorlek, varför beloppenolika stora somav
företag.små

för företagsstödetKostnaderna

1994/95 till 6,1beräkning uppgick stödet årEnligt utredningens ca
kronor inom arbets-faller 3,9 miljardermiljarder kronor. Härav

inom regional-område och miljarder kronormarknadspolitikens 1,7
företagsstödet 500 miljoner kronor.näringspolitiskapolitiken. Det var

relation tillbegränsad omfattning ihar mycketstatliga stödenDe en
stödetföretagen. statligaaktiviteten i Detekonomiskaden totala

halvbörsforetag elleri medelstortârsomsättningen ettmotsvarar en
ocksånäringslivet.produktionen i Detden totalapromille motsvararav

kapital till näringslivet år 1994.samlade tillskottetdettio procent avav
sänkningmöjliggörfrigörs belopphelt slopasstödetOm ett avensom

Ävenprocentenheter.knappt tvåi näringslivetarbetsgivaravgiften om
vikt förochstrategisk betydelsehastödet kan storstor vara avom

förbegränsad betydelsebranscher har detochföretag, regionerenstaka
företagandet i stort.

helt andra beloppmiljarder kronorberäkning, 6,1Utredningens änär
därSiffrorunder det året.förekommit i debattende senaste somsom

miljarder kronor. det högreIstorleksordningen 50 80har varit inämns -
övrigttidigare bankstödet. Idå också detbeloppet ingår utgörs stora

räntebidrag tillmiljarder kronor,jordbruksstödet ca 15poster av
utdelning aktierna imiljarder kronor ochbostadsbyggandet ca 19 av

miljarder kronor. DessutomAtle och ca 3riskkapitalbolagen Bure
vadföretagsstödsbegreppmed vidaredebattenräknas i änett

miljarderpraktik för arbetslösa caingår 5bl.a.utredningen gör;
arbetsgivare.till offentligaväsentligen utgåttstödkronor, ett som

antal andra stöd,kronorna delsde miljarderingår i 50Därutöver ett
från vissaföretag och stödkulturstöd tillpresstöd,t.ex.

beslutadeellerstöd redan upphörtforskningsstiftelser, dels är attsom
upphöra.
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Företagsstödsutredningen har inte anledning behandla statliga stödatt
ligger utanför utredningens område och vill därför inte kommenterasom

de olika beräkningar gjorts det samlade företagsstödet.som av
Utredningen vill dock peka på den risk för missförstånd kan uppståsom

klumpsummor innehållande vitt skildanär stöd räknas ochsamman
används för besparingar. Enligt utredningensargument storasom
mening måste varje enskilt stöd utvärderas och behandlas för sig så att
effekterna neddragningar/awecklingar kan bedömas. Detta gäller inteav
bara för stöd med så olika syften och målgrupper t.ex.som
räntesubventioner i bostadsbyggandet och jordbruksstöd också iutan
lika hög grad de något likartade stöden inom de områdenmera som
företagsstödsutredningen har behandla. Utredningens arbete har ocksåatt
präglats detta synsätt.av

Företagsstödens inriktning

Utredningens uppfattning det näringspolitiska stödet begrän-är att är av
sad omfattning och har adekvat inriktning. Stödet såväl finanisellten ges

i övrigt till nyföretagande till expansion och utveckling isamtsom
livskraftiga mindre företag. Dessutom ställs särskild sakkunskap till
förfogande för utveckla och kommersialisera tekniska innovationeratt
och uppfinningar. Utredningen föreslår dock vissa förstärkningar inom
dessa områden för ytterligare stimulera utvecklingen. Denatt
ekonomiska och rådgivningentekniska till småföretagen kan dettapå

också successivt byggassätt ut.
regionalpolitikenfinns inomDäremot anledning för-övervägaatt

ändringar i tillväxtbefrämjande riktning. generella kostnads-Demera
sänkande subventionema bör minska till förmån för projektspecifika
satsningar i varje enskilt fall. Till detta kommer deprövas ävensom nu
introducerade EG-stöden bidra.att

De arbetsmarknadspolitiska företagsstöden har speciell karaktären
och utredningen förordar förstahär i hand striktare vad gälleren syn
konkurrensförhållandena verksamhet inte får stöd ochgentemot som en

konsekvent rådgivning i affársfrågor.mer

Utredningen för huvudsakligen fram förslag enligt följande:

företagsklimat, fler ochBättre aktivare entreprenörer

Småföretagandet har traditionellt spelat undanskymd roll i skugganen
storföretag och offentlig sektor. Om företagandet generelltstorav en
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och småforetagandet i synnerhet skall få roll i ekonomin krävsstörreen
åtgärder inom rad områden. Företagandets villkor och möjligheteren
måste uppmärksammas positivt redan i skolundervisningen.

och regler i högremåste grad hänsyn tillLagar småföretagen ochta
deras förutsättningar. första hand detI angeläget ändra dubbel-är att
beskattningen aktieutdelningar, beskattningen aktivaägare ärav av som
i det företaget, villkoren för återköp aktier och förreglernaegna av
riskkapitalbolag. Utredningen understryker vikten dessa frågorattav
löses.

Förstärkt information, rådgivning och kompetensutveckling

förslag syftarUtredningen lämnar till höja kunskapsnivån iattsom
småföretagen och till information, rådgivning utbildningochgöraatt

fålättillgänglig. Länsstyrelserna bör i uppgift i samråd medattmer
småföretagarnas företrädareövriga aktörer och till det finnsatt ettse

utbud information och Almitillfredställande rådgivning i varje län.av
utbyggnad lokal rådgivning iABs samarbete medFöretagspartner av

kommunerna innebär förstärkning rådgivningen denna nivå ochen av
påskyndas. Växtkraft mål inom strukturfonderbör 4 EGs representerar

angelägen satsning på kompetensutveckling för de mindre företagen.en
det angeläget den nationella medfmansieringen säkras.Här är att

Förbättrade jinansieringsmöjligheter

konstaterar rad olika initiativ tagits under tidUtredningen att en senare
för förbättra utbudet ägarkapital för mindre företag. Reglerna föratt av
beskattning aktieutdelningar och de s.k. fåmansreglema särskiltärav

Utredningen därutöverviktiga ändra. ingen anledning föreslåatt attser
för ökaytterligare statliga insatser tillgången på ägarkapitalatt

Almi AB i samråd medFöretagspartner attuppmanas
undersöka möjligheternaBankföreningen inrätta medatt ett nytt system

lånegarantier för företag har bankmässiga säkerheter.som svaga
Finansieringen skall ske inom för Almis befintligaramen resurser.

föreslås få ökade anslag miljoner kronor för finansieringNutek 50
skeden.teknikprojekt i tidigaav
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Efektiviseringar regionalpolitikeni

Utredningen föreslår förenklingar de regionalpolitiska stöden. Tvåav
finansiella stöd småföretagsstöd och utvecklingsstöd föreslåsnya som- -

för lokaliseringsstöd, utvecklingsbidrag och landsbygdsstöd.ersättning
Utredningen föreslår därtill besparingar inom de generella

regionalpolitiska stöden, i första hand avveckling de nedsattaen av
första föreslåssocialavgiftema. detta skeI ett steg attgenom

från tio till femnedsättningen halveras procentenheter gälla fr.att o. m.
Därtill föreslås ersättningstiden för sysselsättningsbidragetår 1997. att

från nuvarande fem till år och stödet inte bör iförkortas utgåtre att
delar nuvarande stödområde. sammanlagda besparingen för årDenav

miljoner kronor miljoner beräknas falla1997 250 230är varav
de nedsatta socialavgiftema.ändringen av

föreslår tranportstödet ändras till omfattaUtredningen ävenatt att
tidigaresjötransporter exkluderade k bulksågverk.flyg- och samt s

ändras förändringenErsättningsreglema bör så i inomstortatt sett ryms
budgetram.gällande

Förenklingar föreslås i stödområdesindelningen. Förändringarna tar
till de överenskommelser stödområden ingåtts mellanhänsyn om som

EG-kommissionen.Sverige och
föreslår miljoner kronor tillförs Nutek för derasUtredningen 50att

utvecklingsprogram för kompetensutveckling i regional-arbete med
prioriterade områden.politiskt

Övriga frågor

lånefondmedel från AlmisUtredningen föreslår ytterligare avsättsatt
företagare Almi och läns-särskilda lånen för kvinnligaför de samt att

särskilda behov kvinnligavikt vid deläggerstyrelsen större som
invandrarbakgrund har. särskildaföretagare med Någraföretagare och

för invandrarägda företag föreslås däremot inte.ñnaniseringsformer
uttalat vadkonkurrensaspekterna beaktasVid stöd skall änmer som

fallet.ärnu
åtgärder för uppföljning ochföreslår också bättreUtredningen ut-

företagsstödet. Stödbeslut bör innehålla rikt-det statligavärdering av
för utvärdering och stödmyndighetemalinjer och ekonomiska resurser

normala uppföljning och utvärdering. börförbättra sin Dessabör egen
med utvärderingar genomfördaockså ökad utsträckning kompletterasi

oberoende expertis.av
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Inledningl

direktivUtredningens1.1

stödenstatligadegenomförauppdrag översynUtredningens är att aven
ochsmåregionalpolitiken till främstarbetsmarknads- ochnärings-,inom
ochfinnsvilka stödredovisaskallUtredningenföretag.medelstora som

också ingåskalldem.för Ikostnader översynenberäkna enstatens
stödenfinnskunskaperocherfarenheterdesammanställning omsomav

förändringarsådanaskall vidareUtredningen övervägaeffekter.och dess
skall kunnabättrestödenbehövs förstödennuvarande attde somav

tillväxt.uthålligökadtillbidra
och kom-rådgivninginformation,delsbestårstödenstatligaDe av

Utredningenstöd.finansielltdirektdelspetensutvecklingsinsatser, av
och, såstödtvåmellan dessaavvägningen typerskall bedöma omav
skall ocksåfinansieringStatligförändringar.föreslålämpligtfinnes
utveckling.företagensfrämjakanåtgärderandravägas mot som

subventionerinnehåller direktastödbåde deomfattarUtredningen som
villkor.marknadsmässigapåerbjuderoch detill företagen statensom

ochstödenadministrationengranskaocksåskallUtredningen av
förenkling. detIocheffektiviseringtillförslagframlägga samman-

förbättradtillförslagframläggaocksåutredningenskallhanget sam-
frågorhandläggerdemellansamverkanochordning omsomorgan

försöks-initierauppdragiocksåharUtredningen attföretagsstöd.
stödadministra-samarbete inomförformermedverksamhet omnya

tionen.
regeringenbeslötnovember 1995 attsammanträde den 23Vid

och förslagövervägandenmedinkommautredningenåtuppdra att som
arbetsmarknadspolitikpropositionförunderlagkan mm.utgöra omen

medregeringentillfebruari 1996den 29inkomUtredningen en
uppdraget.anledningskrivelse i av

har1996:28Dir1996den 28tilläggsdirektivetI marsav
fr.o.m. årbesparingartillförslaglämnai uppdragfåttutredningen att

uppgåskallBesparingamastöden.regionalpolitiskagenerelladei1997
för årförhållande till deiårkronormiljonersammanlagt 50till per

medlen.budgeterade1996
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utredningensI uppdrag ingår dessutom inhämta erfarenheteratt från
andra länder och jämföra stöd i andra länderatt med motsvarande
svenska stöd.

1.2 Små och medelstora företag
I Sverige finns 460.000 företag, jord- och skogsbruk oräknadeca
Småföretagen Sverigei 1995, Nutek B 1995:6. Av dessa 99,8är

företag med mindreprocent 200 anställda.än Det dessa företagär som
brukar benämnas små- och medelstora. Som små företag betecknas
vanligen företag med färre 50 anställda.än De 415.000 styckenär tillca
antalet och 98 alla företagutgör i landet.procent av

Omkring miljoner1,4 arbetade i de små och medelstorapersoner
företagen år 1995. De därmed hälftenutgör allaän anställda imer av
det privata näringslivet. Två tredjedelar arbetar inom tjänstesektom.
sysselsättningen i de små och medelstora företagen fördelade sig år
1993 mellan näringssektorema på följande sätt:

Tillverkningsindustri 21 %

Byggnadsindustri 11 %

Handel, hotell 31 %rest.o

Samfärdsel 8 %

Företagstjänster 17 %

Övriga tjänster 12 %

Småföretagens andel det totala antalet sysselsatta i det privataav
näringslivet har Ökat från knappt 64 år 1992 till 66 årprocent procent
1994. Uppgiften både fristående småföretag och småföretagavser som
ingår i företagsgrupper. Andelen sysselsatta i fristående småföretag
uppgick år 1994 till 54 procent.

Småföretag tillkommer de genuint företagatt startasgenom som nya
eller de avknoppas från existerandeatt företag. Det kangenom senare
ske i det företagetsstörre regi del verksamhetenattegen genom en av
avskiljs eller någon i det företagetatt större med sig delgenom tar en

versamheten och på hand. Varje årstartar det antalav är ett stortegen
företag och många försvinnerstartas nedläggning,som som genom
konkurs eller uppköp. Under år har tillskottet företag ökat ochsenare av
uppgick år 1994 till 31.000 stycken.
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företagväxandeickeochVäxande1.3

endast påbaserasföretagmedelstoraochde småAvgränsningen av
kollektiv,ofta antasbehandlas ettanställda. Gruppen somantalet som

emellertid inteSåförutsättningar.och ärvillkorväsentligenha samma
heterogenmycketföretagenmedelstora ärochsmåfallet. Dealls en

utvecklingsmöjligheter.ochkaraktärolikamycketharsamling som
såvälsaknarochförblir småsmå,mycketsmåföretag ärflestaDe

saknardeinteinnebärDet attförutsättningar växa.attambitioner som
ochtillutkomst ägareviktigade attbetydelse. Tvärtom är gegenom

kunder.till sinatjänsterochproduktererbjudaochanställda attgenom
godaföretagdessaerbjudersamhälletangelägetdärför attDet är

arbetsvillkor.
levebrödsföretag. Deoftakallasinte nämnvärtväxerföretagDe som

drivshandi förstaochmarknadlokalpåarbetarföretag somär ensom
oftaåterfinnsföretagfamilj. Dessaoch hansutkomst ägarenför att ge

begränsatharDefrisörerbutiker, ettetc.tjänstesektom; restauranger,i
lokalmycketoftabestämsutvecklingoch deraskapitalbehov, enav

efterfrågan.
och blimöjlighet växaharde attföretag ärEn somgruppannan

tillväxt. Deeftersträvarskäl inteolikaledarenägaren/därstörre, avmen
inteägaren/ledarenpåenkelt beroheltkan attambitionernabegränsade

vederbörandeellerutvecklingsmöjlighetema attuppmärksammathar
påberoockså attkankapitalet. Deterforderligadetsaknar

förbehövsarbetedetläggakanellervill eninteägaren/ledaren somner
medför.expansionriskerdevilliginteeller att taärexpansion som en

gåmåstedetinnebärexpansionströsklar attinförståkan somFöretaget
ikomma störreförproduktionsteknik attbytaeller upppå attexportut
stödföretagsådanaerbjuda attanledninghaSamhället kan attvolymer.

utvecklingföriliggakan vägenhinder avde enkomma över som
företaget.

någrakommerdessaochde växerföretagtredje är avEn somgrupp
och ettlångsamtregeliTillväxt ärföretag. processblir enstoraatt

tiofemde förstalitetmycketregelförblir iföretaggenuint nystartat -
ikommaföretagetkandärefterverksamhet. Först ensinåren av

formnågontillväxtfas. Företag startas avsnabbare somsom
grundvalellerföretag startas enfrån avstörreavknoppning ett som

oftadockbeskriver ettutvecklingsarbeteelleruppfinning avancerat
företagde äråterfinnsdennautvecklingsförlopp. I somsnabbare grupp

iåret20med minst procentökarföretagd.v.s. omsnabbväxande som
ochbranscheri allaförekommerSnabbväxande företagfem år.änmer
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alla regioner; det förenar dem framförär allt visstsom agerande hosett
företagsledaren. Det viktigtär föratt ochutrymme dennage uppmuntra

företagande.typ av
Alla företag viktigatyper frånär samhällets synpunktav och bör

därför erbjudas goda villkor för sin verksamhet. En politik för tillväxt
i näringslivet måste därför hänsyn till alla företag,ta inte bara till de

växer.som

1.4 Utredningens arbete

Utredningen har arbetat under perioden november år 1995 till april år
1996. Den begränsade tiden har medfört utredning inte har haftatt
möjligheten någragöra utvärderingsstudier.att Utredningsarbetetegna
har i stället baserats på befintliga utredningar och på intervjuer med

och företrädare för deexperter mindre företagen och företrädare för de
organisationer administrerar företagsstödet. Det gäller särskilt Almisom
Företagspartner AB och Nutek också bidragit med underlag tillsom
utredningsarbetet. Utredningen har vidare haft tillgång till vissa
preliminära data från enkätundersökning utförts SCB ochen som av

under december 1995 1996 riktades tillsom 12 000 företag medmars-
färre 20 anställda.än

Utredningen har i enlighet med sina direktiv haft kontakt med
företrädare för andra utredningar nämligen Arbetsmarknadspolitiska

Översynkommittén A 1994:01, invandrarpolitiken A 1994:130,av
kooperativaDe företagsformernas ställning i förhållande till andra

företagsformer N 1994: 149, Ett nationellt kunskapslyft för Uvuxna
1995:67, Kvinnors arbetsmarknad A 1995:119, Nyttiggörande av
forskningsresultat, sammverkan näringsliv högskola N 1996:70 och-
Analys de regionala konsekvenserna förändringar i denav statligaav
sektorn A 1995:144.

De externa utredningenrapporter finns förtecknadeanvänt isom
bilaga. Därutöver har särskilda underlag utarbetats Nutek ochav av
fristående experter.

Utredningen har haft i uppdrag initiera försöksverksamhetatt med
samordnad hantering statliga företagsstöd för mindre företag iav ett
eller flera län. Att utforma sådan försöksverksamhet kräver ingåendeen
kunskaper lokala förhållanden och kontakter med de berördaom
organisationerna. Förhållandena skiftandeär såväl vad gäller närings-
livsstruktur och traditioner omfattningen det statliga stödet. Detsom av
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tidden kortainommeningsfulltellermöjligt attvarkenvarithar inte
relevantaförunderlagtillräckligtframarbetat ettutredningen ta

studera tvåvaltställetdärför ihar attUtredningenförsöksverksamheter.
Östergötlands Jämtlandsochläninitiativ, ilokalapåförsök startatssom

avsnitt fyra.iöversiktligtbeskrivsförsöklän. Dessa
kart-översiktligocksåingår görauppdrag attutredningensI en

jämföraochiländer Europaandraistödformerliknandeläggning av
Utredningensubventionsgrad.vadblsvenskamed det systemet avsera

TysklandiBaden-Würtenberg samtdelstatenNederländerna,besökthar
betänkandet.tilli bilagaredovisasBesökenBryssel.iEG-kommissionen

Skrivelser1.5

myndigheter,frånskrivelserantalinkommithar ettutredningenTill
skrivel-deltagitharUtredningenprivatpersoner.ochorganisationer av

övrigtmedtillsammanssynpunktemaarbetesittoch i vägtsema
underlagsmateiral.
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tillväxtnäringslivetsförrollStatens2

rollochdynamikMarknadens statens2.1

utvecklas påhand böri förstaföretagenighetbred attråderDet omen
lösningareffektivatilllederutvecklingsådanEnvillkor.marknadens

såvälfrånErfarenheterrationella sättet.detfördelas på mestdär resurser
följerbegränsningarochriskerdebekräftarutlandet somSverige som

företagandet.styrningsamhälleligdirektmed av
i dennabehandlasföretag,tillstödetstatligadirekta somDet

därmed någrakronor. Detmiljarder motsvarartill 6,1uppgårutredning
såledesfinnsnäringsliv. Detsvensktiomsättningentiondels procent av

skall hanäringslivsstödetstatligasigförvänta attanledninginte att
statligadeMeniföretagandetpå stort.effekteravgörandenågra

ochbranscherföretag,enskildaförbetydelsehakanstödinsatserna stor
regioner.

tillneutralsigförhållaintesamhället kanmoderna statendetI
förutsätt-företagenspåverkarintedenmeningdeniföretagandet att

invävdaverksamhetoffentliga är näraochPrivatbeteende.ochningar
kommunikationer,samhällsplanering,förharStatenvarandra.i ansvar

vidtasåtgärderoch deavgifterochför skatterliksom somutbildning etc
harmeningendenIgrad företagen.högipåverkarområdendessainom

näringslivet.påeffekterområdenallabeslut inom sagtpolitiska snart
"frånsamhällsserviceberoendedärverkar äroch deNäringslivet avsom

näringspolitisktbehovdärförfinnsgraven". Dettill avvaggan
direktadenutanförpolitikområdenflertaletinomhänsynstagande

näringspolitiken.
villkorallmännadebådesåledesberorutvecklasföretagandetHur

utbildningspolitikskattepolitik, etcpolitik,ekonomiskskapas avsom
näringspolitiken.inomerbjudsförutsättningarspecifikaoch på de som

företagandetgrundenI ärvillkoren.endastkanpolitikenMen ge
företagandet etthuruvidaföretagskulturen, somsesberoende av

beredda startaattmedborgare ärmångahurochalternativattraktivt som
företag.drivaoch

underSverigeiutvecklingenekonomiskadenanalyserflesta överDe
förnyelsebristandestrukturomvandling,utpekat långsamharårsenare
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produkter och tjänster och låg produktivitetsutvecklingav de storasom
problemen. De har medfört ekonomisk tillväxt, låg konkurrenskraftsvag
och stigande arbetslöshet. Sverige har sedan 1970-talet försvarat sin
relativa konkurrenskraft upprepade devalveringar. Degenom åter-
kommande kostnadsanpassningama har lett till näringslivetsatt struktur
har konserverats och lågproduktiva verksamheter har levt kvar längre än

blivit fallet. Landets harsom i allt förannars hög grad bunditsresurser
i "föråldrade" företag och förnyelsen har gått för långsamt.
Innan arbetslösheten till dagenssteg nivåer hade det varit enklare att
vidta åtgärder för höja omvandlingstrycketatt och öka förändringstaken.
Nu situationenär åtgärder stärker omvandlingstrycketen annan; som
riskerar på kort sikt ytterligareatt öka arbetslösheten. På lång sikt är
dock de två målen strukturomvandling och låg arbetslöshet förenliga. De
kan till och med sägas varandrasutgöra förutsättning. Från det
perspektivet det angelägetär stödet till företagenatt främjar
strukturomvandlingen och avstår frånatt staten åtgärder kan verkasom
konserverade.

Med företags tillväxt i nonnalfallet företagetatt expanderarmenas
investera, anställa fleratt och öka singenom omsättning. Ur företagets

synvinkel framgångenmäts i vinstenegen i omsättning.än Mensnarare
företag kan också bidra till nationell tillväxt på många Genomsätt.
rationaliseringar, sänkta kostnader skilja olönsammaattgenom av
verksamheter kan företag kortsiktigt minska sin omsättning och antalet
anställda ändå bidra till tillväxt. De företagetmen friställerresurser som
kan komma till på håll.nytta En rationellannat struktur kanmer
medföra ökad konkurrenskraft och därmed bli underlag för expansionen
i skede. Tillväxtennästa på företagsnivå kan sig många formerta och
måste bedömas i längre perspektivett förändringarän i omsättning och
sysselsättning från år till år.

2.2 Företagande kulturell traditionsom

Svensk ekonomi och svenskt arbetsliv har sedan flera årtionden
dominerats storföretagen och den offentliga sektorn. Deav personer som
leder de företagen och destora organisationernastora de fårär som
uppmärksamhet i samhället och i massmedia. internationellI jämförelse
har Sverige ovanligt många och internationelltstora kända företag och

ovanligt offentlig sektor.stor Detta har ocksåen präglat den svenska
politiken i många avseenden.
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ochenskilda driverFöretagandet beroendeär att startar,personerav
välja företagandeMänniskors intresseutvecklar företag. attav som

livsform bl beroende detförsörjningssätt ocharbetsform, är ava
i samhället. dennaföretagande har Motoch denanseende status som

egenföretagandet i den svenska traditionenolyckligtbakgrund detär att
befolkningenundanskymd roll. delspelar relativt Den startarav somen

någonunder långa perioder inteföretag haroch driver små störrerönt
Med sådanvillkor har ofta förbisetts.och derasuppmärksamhet en

spelasmåföretag skall kunnasärskilda insatserkrävs dettradition enom
för positivutvecklingen. Grundenekonomiskaökande roll för den en

denfinns ismåföretagsutveckling det mångaär att yngrepersoner
attraktivoch detvill bli företagaregenerationen enser somsom

småföretagen skall spelautveckla företag. Omdriva ochlivsform att en
arbetstillfällenhundratusentalsekonomin ochroll istörre nyagenerera

ställning i samhället vadfår heltegenföretagandet änkrävs att en annan
företagande på heltskolanhaft. Bl.a. måstehardet hittills ettta upp

grad hänsyn tilllagstiftningen i ökadhittills och måste tasätt änannat
företag.i småförhållandena

vill bliövervinna desärskilda hinderkan haVissa närattgrupper
särskiltfinns skälsådan och detInvandrareföretagare. är atten grupp

hinderoch kulturellaha språkligade kanförunderlätta attsom
övervinna.

det gällervarit särskilt aktivatraditionellt inteharKvinnor när att
potentialfinnsBland kvinnorutveckla företag.ochstarta somen

lämpligadå måstemobilisera.anledning Menharsamhället att
erbjudas.förutsättningar

småföretagstödja2.3 Bör staten

och marknads-villkorgoda allmännavadTrots sagts omovansom
i fler-till företag förekommerstatligt stödkan konstaterasstyrning att

företagsutvecklingdiskussionprincipielladentalet industriländer. I om
förStrategi1993:70statligt stöd se SOUförtalas skäl t.ex.treom

Indust-återkommandeårligendensmåföretagsutveckling eller rapporten
medMotiven hängerCountries.rial Policy OECD tresamman

kapital ochgäller utbudetmarknadsimperfektioner. Detbrister, s.k. av
effekter.s.k.förekomstenefterfrågan ochbrister itjänster, externaav
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Bristande utbud

Det finns brister vad gäller utbudet kapital och tjänster till småav
företag. Småföretagen efterfrågar i regel begränsade lånebelopp.
Samtidigt kan kreditbedömningen lika arbetskrävande vid storavar som
lån. realsäkerhetemaDe företaget kan erbjuda ofta begränsade.ärsom
Om det gäller nystartade företag finns det dessutom inte mycket av
företagshistorik bygga bedömningen på; tidigareatt bokslut i regelär ett
viktigt underlag för kreditgivande institutioner. Kostnaderna för
administration och bevakning lån i huvudsak oberoendeär länetsav av
storlek. Små lån tenderar därför mindre lönsamma för lån-att vara
givaren. dämparDetta utbudet små lån.av

Även utbudet tjänster till småföretag begränsat. Såvälärav
internationella nationella undersökningar har bekräftat detta, bl.a.som
Nutekzs studie 1992:46 Behovet särskilda småföretagspolitiskaav
insatser. Bristen särskilt påtaglig vadär gäller affärsstrategisk råd-
givning. Den analys produkter, marknader,typ konkurrenter,av av
organisation krävs till del oberoendeetc är företagetsstorsom av
storlek. arbetsinsatsDen krävs kan därför lika förnästan storsom vara

litet företag betalningsförmåganett större,ett hos det lillasom men
företaget betydligt mindre. Små företagär kan inte beloppsatsa stora
i utredningar då de aldrig når tillräcklig volymetc slåatt uten
kostnaderna på. Därför utbudet tjänster förär småföretag begränsat.av

Brister efterfrågani

beskrivnaDe britsema i utbudet har sin motsvarighet i bristandeovan
efterfrågan. Medvetandet behovet strategisk planering lågt hosärom av
många småföretag. Småföretagare nyligen sin verksamhetstartatsom
saknar positiva erfarenheter anlita konsulter och andraatt externaav
rådgivare och saknar de långsiktiga erfarenheter kan behövas försom

fördelarna med sådana råd.att se
Hos många småföretag hela ledningen koncentreradeär till en

Han/hon förstår både strategisk planering, marknadsföring ochperson.
daglig produktionsledning. Ledaren kan både uppfinnare,vara

och förvaltare ientreprenörer kanDet då svårt skiljaatten person. vara
vissa ledningsfunktioner och dem tillut föremål för särskildgöra

behandling rådgivare. Företagsledaren vill inte släppaextern sittav en
samlade, ofta mycket intuitiva, verksamheten. Därför ärgrepp om
efterfrågan strategisk rådgivning från småföretag svag.
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ejfekterExterna

det iutvecklingsarbeteinvesterar görföretagareEn ettresursersom
ellerprodukteninvesteringen med dentjäna inavsikt kunnaatt nya

hålla tillbakakande riskerutvecklas. En somavsomprocessen
ochutvecklingsarbetetkan draandra företaginvesteringen nyttaär att av

skydda sigutebli.därmed kan Attvinstentilltänkta patentdenatt genom
Utveck-möjligt.överhuvudtagetdetoch dyrbartsvårt ärkan omvara -

delvis "förloras"helt ellerkompetensutveckling kanochlingsarbetet
tilloch gårlämnar företagetmedarbetareenstakaatt enengenom

synpunkt kanföretagarensverksamhet. Frånellerkonkurrent startar egen
synvinkelsamhälletsriskfyllt.allt för Urdärför sigutvecklingsarbetet te

ståndtillutvecklingsarbete kommerangelägetdet däremotkan attvara
del.företag tillflerkommeroch detatt

stödefekterNegativa av

oönskademedföraocksåpositiva effekternaåsyftadedeStöd kan utöver
sned-handi förstaeffekterna kan nämnasBland deeffekter. senare

till konkurrens-hänsyninteOmkonkurrensen.vridning tarmanav
överleverfår stödföretag änderiskerareffekten att snararesomman

tillkunna ledai så fallStöden skulleeffektivast. attde företag ärsom
blivitvadoptimaltmindreanvänds på sätt änsamhällets ett somresurser

till stöd.verka tillgångfåttföretagenfallet utanom
uppstårdet intesåstöd utformasangeläget attDet attär en

stödberoendeföretagareföretag ochdär är permanent"stödkultur" av
böreffekt tillväxtenpositivskall fåstödsamhället.från För att ett en

det hjälpersåoch utformastidbegränsat mottagarendet därför attvara
driftsstöd. Stöd skallallmäntblirtrösklar och intebesvärliga ettöver

kaptialmarknaden gårordinariedenfinansiering på attheller ges om
ordna.

konkurrenskraftochTillväxt2.4

godharföretagetkrävskunnaskallföretag växa attFör ettatt
konkurrenter.sinahävda sig bättrekanföretagetkonkurrenskraft, änatt

samband med företagetsitraditionelltKonkurrenskraft har externasatts
avgifter, produkter,ochmed skatterharsådantförhållanden, som

Även förmågaföretagetskapitaltillförseln,marknadsföring göra.attetc
viktigt.ägartillskottellerlånemedelform ärkapital itill sigdragatt av
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Som följd detta har samhällets stödsynsätt inriktats på åtgärderen av
inom områdena finansiering, teknisk utveckling och marknadsföring,
särskilt export.

Under 1980-talet har förändringar medförtägt företagensattrum som
konkurrensförmåga i allt högre grad bestämms företagens interna för-av
hållanden så organisation och de anställdas och företagsledaressom
kompetens. Detta sammanhänger bl.a. med det höga ränteläget och nya
krav från kunderna.

högaDet ränteläget under 1980-talet har riktat intresset kapital-mot
kostnaderna och medfört ökat intresse för kapitalrationalisering.ett
Företagen har inriktat sitt rationaliseringsarbete på minska det kapitalatt

bundet i produktion och lager.är Genom förkorta bearbetnings-attsom
tider, minska väntetider och införa produktorienteradatt organisationen
i stället för traditionell funktionsorienterad produktion kan kapital-en
bindningen minska Just-in time leveranseravsevärt. dvs. leveranser utan
mellanliggande lagring har blivit nyckelbegrepp i rationaliserings-ett
arbetet och nödvändighet inte minst för underleverantörer.en

Kundorientering har sin bakgrund i förändrade kundkrav. Utveck-
lingen har medfört allt differentierade kundkrav och krav frånmer
kunderna på kunna köpa produkter kombineradeatt med service.

Kundorientering och kapitalrationalisering ställer krav påstora
företagens inre organisation. framgångFör krävs flexibla organisationer
med få hierarkiska nivåer och korta beslutsvägar. Alla anställda måste

medvetna affärsidén, kundernas krav och hur de kanvara om
tillgodoses. klaraFör dessa krav krävs mångkunnigaatt medarbetare

behärskar flera arbetsuppgifter, integration produktion ochsom av
administration och fortlöpande kompetensutveckling. Kraven att
personalen skall kunna hänga med i utvecklingen produkter ochav
produktionsmetoder sådana de inteär kan tillgodosesatt genom
traditionell personalutbildning. I stället krävs inslag lärande istora av
arbetet där anställda kan lära varandra och utveckla sina kunskaperav
i det löpande arbetet. Livslångt lärande och lärande organisationer har
blivit viktiga begrepp i företagen. Statligt stöd för tillväxt måste ta
hänsyn till detta och också omfattad frågor arbetsorganisation ochsom
kompetensutveckling.
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för tillväxtstöd2.5 Statens

första hand ordna goda allmänna villkor föruppgift iStatens är att
hand kan det statlig uppgift med bidragföretagande. andraI attvara en

direkt stödja företagen.eller andra insatsergenom
för företagande ingår skatte-allmänna förutsättningarnaI de a

bolagslagstiftningen och arbetsrätten. ingår ocksålagstiftningen, Här
i form skolor, telekommunikationinfrastrukturen i samhället vägar,av

etc.
enskilda företag eller tilldirekta stöd tillDet gessom

finansiellt eller information,grupper/kategorier företag kan vara avseav
kontakter och kunskaper.råd förmedlingoch av

ofta med önskemålet skapa flerstöd motiverasStatligt att
förbehållet fler skall anställas.får stöd medarbetstillfällen. Företag att

företagens naturliga beteendedelvis stå i stridkan emellertidDet mot
första hand erbjudauppgift inte imarknaden.på Företagens är att

effektiva producera ochdvs.arbetstillfällen attutan att varorvara
resursförbrukning. har flerminsta möjligatjänster med Företag som

råkar vanligen förr eller i svårigheter.de behöveranställda än senare
synpunkt kan det därför tveksamt direktföretagsekonomiskFrån attvara

arbetstillfällen. överhuvudtaget tveksamttillkoppla stöd Det är om
målvariabel för statlig stöd detbraarbetstillfällen ärär meren -

Tillväxten kan efterstöd tillväxt i företagen.rationellt inrikta motatt
såväl direkt indirekt.arbetstillfällen,hand fler somge

emellertid mycketnäringslivets tillväxt varierarFörutsättningarna för
samhället stödjalandet. olika skäl villmellan olika delar Avav

goda förutsättningar.regioner har mindre Deti deutvecklingen som
till regioner medstarka skäl särskilt rikta stödåtgärderfinns därför att

Även inriktas utvecklaförutsättningar. detta stöd bör påmindre goda att
tillväxtmöjligheter finns.de som

olika former viktig faktor förTillgång på kapital i är en
svenska kapitalmarknaden tidigare starktföretagsutvecklingen. Den var

tio har emellertid kapitalmarknadenreglerad. Under de årensenaste
fmansieringsmöjligheter har tillkommit.rad olikaavreglerats och en nya

näringslivets förutsättningar och krav ändrats. KunskapSamtidigt har
ökat i betydelse och traditionella investeringar ioch kompetens har

byggnader betyder relativt mindre. finns därförmaskiner och Detsett
i högre grad inrikta stödanledning överväga att statens motatt

i mindre grad finansiering.kompetensutveckling och mot
följande bör gälla vägledning vidUtredningen principeratt somanser

utformningen stöd till små och medelstora företag:statensav
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Statens roll i första hand erbjuda goda allmänna villkor förär att
företagare och företagande. Förhållandena i de ochsmå medelstora
företagen måste särskilt uppmärksammas vid samhällelig reglering,
inte minst inom skattepolitiken.

direkta företagsstödetDet till de små och medelstora företagen skall
utformas så det främjar utveckling och tillväxt i alla delaratt av
landet.

Stödet i form information, rådgivning och kompetensutvecklingav
bör utvecklas och tillgängligt på lokal nivå.göras mer

har viktigStaten roll stödja tekniskt utvecklingsarbete tidigtiatten
skede.

stödStatens bör tillgängligt så lokalt möjligt och i förstagöras som
hand erbjudas existerande organisationer och aktörer.genom

Staten bör inte sig ytterligare med direkt med ägarkapitalengagera
inrikta det finansiella stödet lånekapital högmed risk.utan mot
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Nuvarande stöd3 och dess kostnader

3.1 Avgränsningar m.m.

samlade företagsstödetDet

Företagsstödsutredningen skall enligt sina direktiv behandla företagsstöd
inom de närings-, regional- och arbetsmarknadspolitiska områdena.
Utredningens uppdrag gäller såväl finansiella andra former för stöd.som

framgår tabell det finansiellaSom företagsstödet i följandeöverav en
avsnitt beräknar utredningen detta stöd inom de politikområdena tilltre
6,1 miljarder kronor för budgetåret 1994/95.

Debatten stödet till företag har varit livlig under tid ochom senare
den volym på stödet diskuterats skiljer sig från denavsevärtsom
ovannämnda nivån. Siffror på miljarder50 kronor och harmer
förekommit. viktigt inlägg i diskussionenEtt har utgjorts den rapportav

"FöretagsstödetDs 1995:14 Vad kostar det egentligen" som-
i utredningens direktiv och tagits fram uppdragpåomnämns som av

för studier i offentlig ekonomi ESO. lexpertgruppen rapporten
beräknas det företagsstödet till drygt 82 miljarder kronorsammantagna
för budgetåret 1993/94. framgår ocksåDet stödet underrapporten attav

följd har varit realt oförändratår med storlek omkring 50en av en
miljarder kronor år för sedan kraftigt under budgetårenväxaattper
1992/93 och 1993/94. Tillväxten företagsstödet under de två nämndaav

förstaåren beror i hand på bankstödet i till 26rapportensom anges
miljarder förkronor budgetåret 1993/94. Beträffande de andra stora

i kalkylen redovisas ökning för stödet till bostadsbyggandeposterna en
och arbetsmarknadspolitiskadet stödet minskningsamt en av
jordbruksstödet.

fyra områdenaDe jordbruk, banker, bostäder och arbetsmarknad- -
svarade enligt ESO-rapporten för den helt dominerande delen detav
totala företagsstödet. börDet motiven för stöd inom dessanoteras att
områden mycket olika karaktär och skiljer sig från den kärnaär av av
företagsstöd finns främst inom närings- och regionalpolitiken.som

syftade tillBankstödet undvika akut kris i banksystemet. Deatt en
vidtagna åtgärderna ledde till målet och har dessutom möjlighetstaten

få tillbaka del stödet.att storen av

2 16-0579
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Jordbruksstödet liksom det i övrigt enda kvarstående branschstödet
till rederinäringen betingas till del motsvarande stöd istor att ettav ges

antal andra länder. avvecklingEn stöd denna karaktärstort av av
förutsätter internationella överenskommelser motsvarandeattom
neddragningar utomlands.görs

Stödet till bostadsbyggandet motiveras i huvudsak bostadspolitiskaav
hänsynstaganden. minskningEn detta stöd leder till ökningav en av
bostadsbidragen till de enskilda hushållen.

helt övervägande delen det arbetsmarknadspolitiskaDen stödetav
individerssyftar till stärka ställning arbetsmarknaden.på Detatt

eventuella stödet till företagen i allmänhet betraktaär att som en
bieffekt. gäller för betydande del det arbetsmarknads-Detta även en av
politiska stöd Företagsstödsutredningen ändå räknar företags-som som
stöd. indragning de medel inom arbetsmarknadspolitikenEn av som nu

till företag skullekanaliseras sannolikt innebära begränsade besparingar.
Medlen skulle i utsträckning behöva användas stöd direkt tillstor som
individer.

givetvis legitimt diskutera företagsstödet med det mycketDet är att
breda anslag redovisas i den ovannämnda ESO-rapporten. Utansom

väsensskildabeaktande den karaktären hos de olika stödenav ger
summeringen de olikartade till total stödnivå dockposternaav en en
vilseledande bild.

de i beräkningar harAv ESO-rapportens Företags-större posterna
stödsutredningen behandla enbart det arbetsmarknadspolitiska stödet.att

det arbetsmarknadspolitiska företagsstödet iI rapporten anges vara
tio miljarder kronor. Företagsstödsutredningenstorleksordningen beräk-

stöd till mindre miljarder kronor då dedetta stödän ävennar sex som
under avveckling räknas i kostnaden. Skillnaden beror tillär största

delen i ungdomspraktiken företagsstödpå att rapporten anserman vara
medan öretagsstödsutredningen inte räknar arbetsmarknadspolitiskaF

företagsstödet.praktikåtgärder i Kostnaderna för ungdomspraktiken
belöpte sig under budgetåret 1993/94, ESO-rapportensärsom

till miljarder kronor och uppgick till miljarderberäkningsår, 4,5 3,6
för det därpå följande budgetåret.kronor

skillnaden mellan de uppgifter företagsstödetDen stora om som
och Företagsstödsutredningenredovisas i ESC-rapporten beror sä-av

utredningen enlighetledes främst på i med sitt uppdrag redovisatatt
enbart inom närings-, regional-foretagstödet och arbetsmarknadspoltiken

gjort bedömning föroch utredningen vissa stöd inom detatt en annan
politikområdet.sistnämnda
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internationella perspektivetDet

företagsstödet viktigt eftersominternationellt perspektivEtt är
likartade för företag i skilda länder bör eftersträvas.spelregler ärsom

själva också mycket observantasvenska företagenDe är om
inte själva kan få delförmåner deutländska konkurrenter av.ges som

till näringslivet betydelse i dettaregler för offentligt stödEGs är storav
avsnitt. Reglerna tjänar syftetoch de behandlas isammanhang ett senare

för företagen inom EU-ländema.olikartade villkorundvika alltföratt
Även finnas skillnader iregler kan det dockför dessainom ramen

finner väsentliga.företagenvillkor varasom
tillgängliga tidsramen inte kunnatinom denUtredningen har göra

företagsstödetsmellan olika länderingående jämförelsernågra avmer
utredningenenlighet med direktiven haromfattning.inriktning och I
aspekterNederländerna för få vissa påTyskland ochdock besökt att

besök redovisas i bilaga.särskilt belysta.företagsstödet Dessa en
till sin karaktärdet svenska företagsstödetsåknappastDet är att

andranämnvärd grad från vad gäller isig iskiljer skiljer som
Indikationer finns dock Sverige inom vissapåeuropeiska länder. att

beträffanderestriktiv inställning. harDettaharområden närmast en
framkommit vid lngenjörsvetenskaps-företagandeteknikbaserat ett av

seminarium med deltagare från flera europeiskaakademien anordnat
huvudsakligentill sådant företagande lämnassvenska stödetländer. Det

med medan flertalet andratämligen högform villkorslåni räntaav
villkorslånstödet bidrag och erbjuderandelländer stor av somenger

länderstarkt subventionerad samtligaeller mindre lmed ränta.en mer
stödprogram. Seminariet finnsalltför floraklagar stor avenman

till teknikbaseratStod och informationidokumenterat rapporten
nyföretagande Nutek 1995:27.R

Finansieringsmojligheter Nutek 1995Sverigepublikationen iI
internationella databasen ecuFinderuppgifterredovisas den omur

Antalet stöd varierar mycketeuropeiska länder.företagsstöd i åtta
olika länderna. Sverige har medtiofaktor mellan dekraftigt, med en

Ävenantalet. dennastödmöjligheter det lägstasina 140 typom av
tolkas med mycketingående analys måsteuppgifter storutan en mer

stödsystemet förhållandevisdet svenskaförsiktighet framstår ändå som
viss rensning i dennaturligtvis inteMed dettabegränsat. är sagt att en

obehövlig.stöd skullefloransvenska av vara
den svenska regionalpolitiken,perspektivet ocksåeuropeiskadetI är

geografi,med tanke vårt landsförvånandemöjligen något av
jämförelserpublicerade European Regionalomfattning.begränsad Av
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Incentives, University of Strathclyde, 1995 framgår endast i någraatt
få europeiska länder Danmark, Nederländerna och före dettasom
Västtyskland omfattar regionalpolitiken lika liten del befolkningenen av

i Sverige. Många länder, bland dem Storbritannien och Frankrike,som
uppvisar högre andelar.avsevärt

Gjorda avgränsningar

det i vidareAv mening kan hänföras till näringspolitiskt stödsom en
har Företagsstödsutredningen inte behandlat presstöd, kulturstöd till
företag och rederistöd. förstnämndaDe två stöden faller helt utanför
utredningsområdet. Rederistödet har dock vissa beröringspunkter med
de frågeställningar utredningen behandlar och kommenteras därförsom
i all korthet.

Rederistödet sänker bemanningskostnadema på ie fartyg ärsom
bidragsberättigade den inbetalade sjömansskatten och delvisattgenom
också socialavgifterna återbetalas till arbetsgivaren. Stödet utgjorde 380
miljoner förkronor år har1994. Staten vidare ställt miljoner350 kronor
till Svenska Skeppshypotekskassans förfogande garantifond. Densom en
svenska rederinäringen kan fonden förmånlig kredit-genom ges en
givning för modernisering sin handelsflotta. Vidare har riksdagenav
nyligen fattat beslut införa statligt för kreditgarantieratt ett systemom

totalt högst miljoner kronor i syfte300 underlätta försäljningattom av
svenskbyggda företag. skall långsiktigtSystemet bära sina kostnader.

sjöfartspolitiska kommitténDen avlämnade under år sitt1995
betänkande SOU 1995:112 Svensk sjöfart för framtiden.Näring-
Kommittén föreslår fortsatt rederistöd enligt i huvudsak nuvarandeett
modell och nuvarande nivå. Vidare föreslår kommittén ett system
med fartygsfonder, räntebidrag i samband med nyanskaffning och
modernisering fartyg bidrag till miljöskäl fartygsamt att utrustaav av
med katalysatorer.

Exportstödet har mycket knytning till näringslivsfrågoma.näraen
har regionalBland på nivå samverkan organiserats förannat atten nu

stödja och medelstora företagende små i näringslivs- och exportfrågor.
Företagsstödsutredningen behandlar därför också de exportstödjande
åtgärderna.

Företagsstödsutredningens uppdrag det statliga företagsstödetavser
och innefattar inte stöd från andra offentliga aktörer. förUtrymmet
kommuner och landsting direkt stöd till företag enligtatt ärge
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mycket begränsat. kan rad andrakommunallagen Däremot en
förekomma. förmåner förnäringslivsfrämjande åtgärder Denna typ av

nämnda öretagsstöds-diskuteras i den redan ESO-rapporten. Fföretagen
ekonomiska förmåner till företaginte fråganutredningen tar omupp

behandlar dock kommuner-landsting. Utredningenfrån kommuner och
och medelstora företagen.förmedling kunskap till de småroll i avnas

mellan politikområdenaochSamspel avgränsningar

överväganden denutgångspunkt för utredningenssjälvklarEn utgörs av
politikområdena. flera följandeinom denuvarande stödstrukturen Itre

dessa områden. Utredningenutredningen stöden inombeskriveravsnitt
gäller för budgetåretbilden dvs de stödaktuelladen mest somger

stöd uppföljningar och utvärderingartidigare1995/96. den månI samt
utredningenintresse kommenterarbedömtsdessa har ävenvara avav

dem.
kostnaderna för stödenockså i uppdrag redovisaUtredningen har att

denna redovisning, i detpolitikområdena. Iinom de görs när-tre som
data för det avslutade budgetåretanvändsföljande avsnittet, senastmast

1994/95.-
redovisar utredningens endast sin samladehuvudtextbetänkandetsI

baseras på genomgång deolika stöden.bedömning de Denna avenav
uppföljningargällande regler för stöden och deibasfakta avsom ges

under-varit tillgängliga för utredningen. Dettaoch utvärderingar som
bilagor till betänk-utredningen huvudsakligen iredovisarlagsmaterial

andet.
näringspolitikenekonomisk tillväxtfokusMed utredningens på utgör

förslag.utredningens överväganden ochutgångspunkt förviktigen
arbetsmarknadspolitikenRegionalpolitiken har sitt i ut-menursprung

få allt vikt också inom dettatillväxt har kommitveckling och störreatt
författningaråterspeglas i deförhållandepolitikområde. Detta som nu

frånRegionalpolitiken den utgångs-regionalpolitiska stöden.de ärstyr
komplett-näringspolitik ochbetrakta regionalpunkten utgöratt ensom

följandenäringspolitiken. framgår denden nationella Somering till av
inriktade verksamhetenden regionaltredovisningen stöden omfattarav

stödet.ärenden det näringspolitiska Denmedel och fler änavsevärt mer
mycket oftare frågautformad i så måtto detdessutom ärgeneröstär att

i näringspolitiken.bidrag änom
punkteråtgärderna skiljer sig mångaarbetsmarknadspolitiskaDe

regionalpolitiken.närings- och Omföretagsstöd inomfrån de gessom
företagsstöd det redanbetraktasåtgärderna kannågra ärsom somav
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i allmänhet fråga bieffekt.nämnts Huvudsyftet stärkaär attom en
enskilda individers ställning arbetsmarknaden och inte stödjaatt
företaget sådant. innebärDetta endast begränsade delar ellerattsom av
aspekter på arbetsmarknadspolitiken aktuella för Företagsstöds-är
utredningen.

arbetsmarknadspolitiskaDe åtgärder riktar sig till företagen ärsom
omfattande såväl till antal medelsvolym, i synnerhet med densom

Ärendeantalenrådande nivån på arbetslösheten. kan räknas i tiotusental
enstaka tusental inom närings- och regionalpolitiken. betydandeEnmot

decentralisering har skett till arbetsförmedlingar på kommunnivån
medan det närings- och regionalpolitiska stödet vanligtvis hanteras
enbart på central och regional nivå.

Stöd i form rådgivning och andra former icke finansiellt stödav av
i utsträckning i anslutning till det finansiella stödet inom destorges

olika politikområdena. Särskilda statliga stöd för ändamålet finns för
närvarande i huvudsak inom näringspolitiken.

Med EES-avtalet och därefter medlemsskapet i har SverigeEU
integrerats i EGs F oU-program, strukturfondsprogram och gemenskaps-
initiativ. Flera dessa verksamheter har för Sveriges del knappt startatav
och det finns därför mycket begränsade erfarenheter från dem. kanDe
dock förväntas påverkan inom alla de politikområdentrege en som
utredningen behandlar. Särskilt torde denna bli för det regional-stor
politiska stödet. Utredningen redovisar i särskilt avsnitt EGs stöd tillett

och medelstorasmå företag.

Särskilda områden

Enligt direktivsina skall utredningen behovet särskilt stödöverväga av
till företag drivs kvinnor och invandrare. Kunskapsunderlaget ärsom av
här fortfarande begränsat, särskilt avseende invandrare. avsnittI separata

betänkandet lämnar utredningen sina förslag inom dessa områden ochav
tecknar där också bild det aktuella läget för kvinnors och invand-en av

företagande.rares
Utredningen har enligt sina direktiv också i uppdrag belysa IT-att

och miljöaspekterna i anslutning till företagsstödet. underlags-Det
material utredningen kunnat fram inom dessa områdenta ärsom av
begränsad omfattning. Utredningen vissa synpunkter dessa frågorger
i avsnitt i betänkandet.ett par senare
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budgetåretKostnader for foretagsstödet3.2

1994/95

Inledning

redovisa beräkning kost-uppdrag ingårutredningens "...I att en av
företagsinriktade fmansieringsinsatserna inaderna för de sammanlagda
inom de politikområdena". matrisenoch bidrag Iform lån trem.m.av

för under budgetåret 1994/95.nettokostnaden stödennedan presenteras
matrisen.beslutade upphöra redovisas istöd redanDe är separatattsom

kostnadsuppgifter förbetänkandet redovisasdet övrigt iI den mån
nettokostnadsberäknade, hänför sig tilldessa interespektive stöd är utan

tillgänglig statistik.utbetalade belopp beroende på Dessabeslutade eller
i nettokost-jämförbara med debelopp således inte presenterasär som

nadsberäkningen.
omfattningen stödgivningen ivisaytterligareFör att angesav

beviljades i respektive stödkategori.hur många stödmatrisen också som
kraftigt mellan de olika organisationerna.varierarAntal ärenden

beviljadesidan ArbetsmarknadsverketåYtterlighetema är somena
och andra Svensk-Norsk Industrifondeget-bidrag å sidan20 000 starta

projekt 1994/95.under budgetåretfinansierade elvasom
sig de små ochförsta hand koncentrera påskall iUtredningen

innefattar dockBeräkningarna företagsstödetmedelstora företagen. av
företag.stöd till alla slag av

sammanställningaspekter beräkning ochövergripande påFör avmer
utredningen till de tvåföretagsstöd hänvisarkostnader typenav

utredningen statliga subventioner lämnat SOUbetänkanden omsom
samlad redovisning;och SOUFörmåner sanktioner1995:36 en-

utgifter för administration.och sanktionerFörmåner1995:56 -

kostnadsberäkningutredningensStöd ingår isom

kommenterat vilka stödavsnitt har utredningenföregåendeI som
Företagsstödsutredningen.inte behandlas Dettaöverhuvudtaget ärav
till del faller inom destöd inte någonfallet för sådana tresom

regional- och arbetsmarknadspolitikpolitikområden närings-, som--
de till bostads-har behandla.utredningen T.ex. är stora posternaatt

exkluderade. Bland de andra företagsstödoch jordbruketbyggandet som
behandling kan presstödet,inte tillutredningen nämnastar upp

därför interederistödet. stöd ingår itill företag och Dessakulturstödet
kostnadssammanställningen.
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Företagsstödsutredningens genomgång omfattar både stöd utgörsom
företagsstöd stöd inteoch bör hänföras till denna kategori. Ettsom
ställningstagande därförmåste till vilka de behandlade stödengöras av

skall ingå i kostnadssammanställningen. Inom det regionalpolitiskasom
området denna avgränsning given.är

annorlunda förhåller det sigNågot inom näringspolitiken. Stödet till
syftartill exempel, i mångt och mycket till kunskapsuppbyggnad,FoU

utredningens meningoch enligt inte betrakta företags-är att rentsom
stöd. enbart utvecklingsstöd, det vill iDet Uzet FoU, utred-är säga som
ningen betraktar företagsstöd i de fall arbetet utförs företag.ettsom av

forskningkan dock svårt dra tydlig mellanDet ochgränsattvara en
utvecklingsarbete. Vidare kan och finansiär stödja både forsk-en samma
ning och utvecklingsarbete, och någon särredovisning då inte igörs

väljer därförstatistiken. Utredningen kostnadsberäkna stödatt som ges
till forskning och utvecklingsarbete och där utredningen hargemensamt
erfarit inte obetydlig del stöd till det Nuteks stöd tilläratt en senare.
forskning utveckling, inbegriper tilloch stöd teknikbaseradävensom
affärsutveckling, exempel på detta. Stödet också i vissa fall inriktatär är

i medelstorapå kompetenshöjning små och företag, vilket ytterligare
skall finnas i kostnadsberäkningen.motiverar det med Forsknings-att

stiftelser, inriktade kunskapsuppbyggnad, och därpå universi-ärsom
tet/högskolor och enskilda forskare i målgruppen, däremot inteär tas
med i beräkningarna.

särskilt område inomEnergifrågoma näringspolitiken. Stödär ett som
utveckla energiteknik ochsyftar till underlätta omställningatt ny av

energisystemet enligt utredningens mening inte betraktaär att som
företagsstöd. Syftet inte i första hand vissa företag fördelär att ge en

syftet års energipolitiska beslut.uppnå 1991 Kostnaden förärutan att
Energiteknikfonden och investeringsstöd till vindkraft och kraftvärme
kostnadsberäknas dock, kommer inte beskrivas närmare.attmen

Huruvida de exportfrämjande åtgärderna Exportkreditnämndengenom
EKN och Svensk Exportkredit SEK skall benämnas företagsstödAB
kan också diskuteras. Exportkreditnämnden statlig myndighetär en som

kreditgarantier marknaden inte tillhandahåller på grundger som av
förlustrisken. Garantigivningen skall dock gå ihop ekonomiskt längrepå
sikt. Garantierna inte subventionnågon i egentlig mening, deutgör men

1 Forskningsñnansieringsutredningen fárdigställde nyligen sitt betänkande
1996:29 Forskning ochSOU pengar.
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risktagande för Utredningen väljer därförinnebär ekonomiskt staten.ett
med kostnaden i beräkningen.att ta

Exportkredit delstatligt kreditinstitut både till-SvenskAB är ett som
krediter affärsmässiga villkor och adminis-handahåller långsiktiga

exportkreditsystemet. enbart kostnaden fördet statsstödda Det ärtrerar
exportkreditema, i vissa fall ligger under marknads-statsstöddade som

med utredningens beräkningar. skall docki Deträntesatsema, tassom
exportkreditema inte belastar statsbudgetenstatsstöddadenoteras att

överskott.årenhar de senaste genererat ettutan
kostnader för verksamhetervill ocksåUtredningen poängtera att som
från till Organisationernaoch garantier varierar år år.hanterar krediter

administrera till företag, verk-anslagfår inte årliga utanatt anpassar
påverkar också kostnaden.efterfrågan. Rådande valutalägesamheten till

missvisande bild redovisa kostnaderna förkan sålundaDet att ettge en
beräknar därför medelvärdeUtredningenenda budgetår. ett av

1990/91--1994/95 förfem budgetårennettokostnaderna från de senaste
statsstödda exportkrediter.verksamhet och SEKsEKNs

1993/94regeringen under budgetåretockså erinrasbörDet attom
från löntagarfonderna till näringspolitiskabetydande beloppöverförde

mellanstiftelser för främja samverkanantalinsatser. Ett att
näringsliv bildades. Flertalet stiftelserna haruniversitet/högskolor och av

forskning ochfinansiera olika insatser inomfrämsttill syfte att
medelstora företag kan dock sannolikt i vissaochforskarutbildning. Små

stiftelsernabedrivs. Allamed i defall komma ärprogram som
d.v.slagen tillsyn stiftelserenligtundantagna tillsyn överom

inte.och någon styrning från sida skertillsynlänsstyrelsernas statens
längre harinriktning och till intetill stiftelsemasMed hänsyn att staten

kostnadsberäkningenstiftelserna inte med ikostnader för demnågra tas
1994/95.budgetåretför

givare företagsstöd,kan emellertid klassasstiftelsernaEn som avav
i innovativaSICnämligen Stiftelsen Innovationscentrum satsarsom

grundades årkommersiell potential. SIC 1994,projekt med men
Stiftelsekapitaletverksamheten först under år 1995.formaliserade

för de övrigaskall förbrukas på tio år.miljoner kronor Som500
för stiftelsen.haft sina kostnader Attstiftelserna gäller redanstatenatt

1994/95, mycketstiftelsens första budgetår,utbetalningarna under var av
inte redovisa i utred-ytterligare skäl SICliten omfattning är ett att

kostnadsberäkning.ningens
företagsstödfrågan inte heltarbetsmarknadspolitikenInom är om

inställer sig frågan arbetsmarknads-oproblematisk. det förstaFör om en
betydandesådan den i någonåtgärd till sin konstruktionpolitisk är att
finansiellaekonomisk förmån, dvs. detarbetsgivarengrad attenger
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stödet väsentligen överstiger de kostnader för arbetsgivaren ärsom
förbundna med den aktuella åtgärden. Utredningen har bedömt dettaatt
inte fallet för nedanstående åtgärder: Närmare uppgifterär och underlag
avseende de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i särskilt avsnittettges

betänkandet och i bilaga.ävenav en

arbetsplatsintroduktion-
arbetslivsutveckling-
lönebidrag-
bidrag till arbetshjälpmedel, näringshjälp m m-
insatser icke traditionellt slagav-
beredskapsarbete-

dessanågra åtgärder gäller därutöverFör de i huvudsak riktas tillattav
offentlig sektor och på den grunden inte kan betraktasäven som
företagsstöd.

arbetsmarknadspolitiskaDe åtgärderna rekryteringsstöd, bidrag tilltre
utbildning i företag och utbildningsvikariat till skillnad från deär
tidigare nämnda åtgärderna så utformade de kan förmodasatt ge
arbetsgivaren betydande ekonomisk förmån. Huvudsyftet dessameden
åtgärder visserligen stärka den enskildes ställning arbets-är att
marknaden bieffekt kan arbetsgivaren tillgodogöra sigmen som en en

förmån.ekonomisk de stöden utbildningsvikariatenAv tilltre ges en
helt dominerande del till den offentliga sektorn och bör den grundenpå
inte räknas företagstöd.som

Utredningen vidare de generella och riktade anställnings-attanser
stöden och fullt bör räknasGAS RAS företagsstödStartaeget-ut som
bidraget karaktär de övriga arbetsmarknadspolitiskaär änav annan
åtgärderna. enskilde får dennaDen arbetsmarknadspolitiskagenom
åtgärd stöd högstunder månader svarande ersättningen vidett motsex
arbetsmarknadsutbildning. Med hänsyn till det uttalade syftet skapaatt

företag och detta också sker i omfattning räknar utredningenatt stornya
eget-bidraget företagsstöd.även starta som

Sammanfattningsvis finner utredningen följande arbetsmarknads-
politska åtgärder företagsstöd:vara

generellt och riktat anställningsstöd-
rekryteringsstöd-
bidrag till utbildning i företag-
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arbetslösabidrag till startar egetsom-
dessa fyra åtgärder kommer två avvecklas, anställningsstödAv i juniatt

utbildningoch bidrag till i företag vid ingången budgetåret1996 av
1998.

arbetsmarknadspolitiskaMindre delar de åtgärder exkluderatsav som
räknas företagstöd vid exakt beräkningskulle rätteligen som en mer av

Å andra sidan gäller för de delar definierasföretagsstödet. som nu som
enbart till företag tillföretagsstöd de inte viss del också tillutanatt ges

översiktlig bedömning företagsstödetsoffentlig sektor. storlekFör en av
valda avgränsningen helt tillfyllest.torde den utredningen varaav

Nettokostnadsberäkning

varje år kostnader för stöd till industrin.Nutek sammanställer statens
dessa uppgifter för budgetåret 1994/95,Utredningen har använt men

utredningen företagsstödmed stödkompletterat anser vara mensom
nettokostnadsberäkning.i Nuteksinte tassom upp
kostnader för det finansiella företagsstödetberäknaFör statensatt

stödformer bidrag, lån, garantier, skattenedsättningarolikamåste som
Nuteks beräkningar bygger på den s.k. nettokost-vägasetc. samman.

bl.a.också används inom OECD. Statens nettokostnadnadsmetoden som
dentill exempel genomsnittliga totala uteståendeför lån attett avges

multipliceras med räntekostnad ochlånestocken under året statens
ränteinkomster. Därtill läggs eventuella kredit-minskas med statens

kostnad för lånegivningen således mindreförluster. Statens är avsevärt
utlånade beloppet.detän

regeringskansliet och stödgivandeuppgifter frånNutek intar orga-
stöd används. dessa inte finnsnisationer. Uppgifter utbetalade Omom

beviljade belopp. Nettokostnaden dessauppgifteranvänds av upp-om
följande:gifter beräknas därefter enligt

för eventuella återbetalningar ellerutbetalt stöd med avdragBidrag:
royalties

garantiavgifter ochutfallna garantier minus återvunnaGarantier:
garantier

kapitalkostnad baserad på avkastningsräntaLån: beräknad statens
kreditförluster.minus därtill läggsintäktsräntor;

Ägarkapital: kapitalkostnad baserad avkastnings-beräknad på statens
aktieutdelning.minusränta

skattebortfall förberäknatSkattenedsättning: staten
inte med kassamässigaNettokostnadema stämmer överens statens

utgifter.
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nettokostnaderz budgetårFöretagsstödets 1994/95

Företagsstöd Nettokostnad Antalsom
behandlas betänkandet miljoner kr.i ärenden

stöd3Näringspolitiska
29004Almi Företagspartner AB 85

Nutek forskning och teknisk utveckling 146 300
Nutek informationsteknologi 176
Industrifonden 53 30
Svensk-Norsk Industrifond 2 10
Energiteknikfonden 60
Nettokostnad näringspolitiska städ 522

Regionalpolitiska stöd
Lokaliseringsstöd inkl. utv.bidrag 523 650
Landsbygdsstöd 85 2500
Nedsatta socialavgifter 500
Sysselsättningsbidrag 199 1300
Transportstöd5 341 1365
Norrlandsfonden 60 95
Nettokostnad regionalpolitiska stöd 1708

åtgärderArbetsmarknadspolitiska
Rekryteringsstöd 2500

bidrag°Starta-eget 1380 20000
Nettokostnad arbetsmarknadspolitiska 3880

Totalt företagsstöd 6110

Uppgift saknas.

zEnligtNuteks nettokostnadsberäkning bearbetning.samtegen

3Beloppen kalenderår1994,förutom det for Nuteksstöd.avser

4Almi bildades juli inkluderardärförl 1994, utvecklingsfondemasverksamhetl januari till och
med30 juni 1994.

sUpptöljningskerkalenderårsvis.Avser år 1994.

öÅterfmns i Nuteksnettokostnadsberäkning.
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Övriga budgetår 1994/95nettokostnader

Nettokostnad
kr.miljoner

Expordrämjande
48Exportkreditnämnden EKN

0,5ExportkreditSvenskAB

beslutade upphöra:Stöd är attsom
400vindkraft, kraftvärmetillInvesteringsstöd
268småföretagsstödTillfälligt

1200och RASAnställningsstöd GAS
338företagUtbildning i

kostnaderAdministrativa

administrationföretagsstödenskostnader förtillhänsynstagandeEtt
företags-utredningenöversiktliga bilddenförändrar inte ger avsom

kostnader iadministrativainteredovisar någraUtredningenstödet.
kostnader vissaföretagsstödenssammanställningen nedan över men ger

följande.kostnader i detsådanauppgifter om
huvuduppgiftadministrerasföretagsstöd är attVissa organ varsav

närings-framför allt inomgällerföretag. Dettastöd tillarbeta med
till stödetsförhållandeAlmi och Exportrådet. Iför Nutek,politiken, t.ex.

kvalificeratvanligenpolitikområde ocksåinom dettastorlek krävs ett
budgetåretbeslut.inför Förhandläggningsarbeteomfattandeoch

för Nutekskostnadenadministrativasammanlagdaden1994/95 var
miljoner kronor.verksamhet 182totala

miljonerstatligt anslag 1001994/95 ibudgetåretfick förAlmi
gratis service tilltillhandahålla vissskall Almibeloppdettakronor. För

medelstora företag.ochoch smånya
Även kostnadsfritt kunna småförfår årliga anslag,Exportrådet att ge

ioch rådgivninginformationallmänföretagoch medelstora export-
miljoneranslaget till 145uppgick1994/95budgetåretfrågor. För A

7Genomsnittlig 1990/91--1994/95.förnettokostnad åren

sOberoende förslag.Företagsstödsutredningensav
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kronor.
För länsstyrelserna och arbetsmarknadsmyndigheterna, hanterarsom

det regionalpolitiska respektive arbetsmarknadspolitiskamerparten av
stödet, arbetet med företagsstöd endast liten del verk-utgör en av
samheten. Utredningen har inte haft möjlighet kartlägga de admini-att
strativa kostnaderna för stödverksamheten inom dessa myndigheter.

Jämförelser bakåt och framåt tideni

Utredningen redovisar företagsstödets omfattning för det till-senast
ändalupna budgetåret 1994/95. jämförelseI med de före-närmast-
gående budgetåren kan konstateras det inom det näringspolitiskaatt

skettområdet organisatoriska förändringar i stödstrukturen, denattmen
stödnivån har varit i oförändrad. bör dockDetsammantagna stort sett

framgått tidigare i tillfördes det näringspolitskanoteras att textensom
området år 1994 avsevärda medel skapandet Innovations-genom av
centrum.

Nivån det regionalpolitiskapå stödet har ökat något främst genom
tillkomsten det tillfälliga småföretagsstödet dock upphör medav som

det arbetsmarknadspolitiska1996 års utgång. Också företagsstödet har
ökat introduktionen de generella och riktade anställnings-genom av
stöden beroende på ökning kostnaderna för rekryterings-samt en av
stödet och eget-bidraget. Budgetåret 1992/93 kostnaderna förstarta var
det arbetsmarknadspolitiska företagsstödet i enlighet med den av--
gränsning utredningen valt knappt miljarder kronor cirkatre motsom -
fem och halv miljarder kronor budgetåret 1994/95.en

det framåtblickande perspektivet kanI minskning företags-en av
stödet förväntas flera tillfälliga stöd upphör. generellaDetattgenom
anställningsstödet har redan upphört och det tillfälliga avvecklas junii

Regeringen har i budgetpropositionen1996. för budgetåret 1995/96
aviserat bidraget till utbildning i företag skall upphöra vid ingångenatt

budgetåret arbetsmarknadspolitiken1998. Inom skulle då vidav
oförändrade förhållanden i övrigt kvarstå företagsstöd cirka fyraett om
miljarder kronor år avseeende rekryteringstödet och starta eget-per
bidraget. regionalpolitikenInom upphör redan det tillfälliganämntssom
småföretagsstödet medan det inom näringspolitiken inte har aviserats
några förändringar påverkar nivån på företagsstödet.som

Från och med år finns1995 visst företagsstöd tillgängligt inom
för strukturfondsprogramEGs och gemenskapsinitiativ. Detramen
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lägga fast fördelningen den nationella med-för dessaåterstår att av
andra intressenter. står dock klartmellan och Detfinansieringen staten

endast till mindre del innefattar företagsstöd. PåEG-insatsernaatt en
det totala företagsstödet via EG-medel intestadium kannuvarande

statliga finansieringen kanden kompletterandeberäknas. delEn av
blir då första hand frågaföretagsstöd. iockså komma Detutgöraatt om

fråninom givna till viss del stödomfördelning medel somramar,aven
till delkommit företagen påtidigare sätt.annat

Skatteväxling

borttagande företagsstödettid har förslagetpådebattenI om avsenare
arbetsgivaravgifterna hörts. Företagarnassänkningtill förmån avav en

stödsystem hardagens statligabland andrariksorganisation att enmenar
sänkningskatteväxling.och föreslår Manrad nackdelar attmenar enen

näringslivet vadpositiv effekt påarbetsgivaravgiften har änstörreenav
arbetsgivaravgifternaberäknarföretagsstöd har. Företagarnastatligt att

företagsstödet bort.åtskilliga procentenheter Detmedkan sänkas tasom
beräk-dras företagsstödetsådana slutsatserbeaktasmåste dock ärnäratt

vadbelopp 50 miljarder kronor Företags-betydligt högretill ännat ett
relevant.stödsutredningen varaanser

nettokostnaden till drygt miljar-beräknar 6öretagsstödsutredningenF
arbetsgivaravgifterna inom densänkning privatader kronor. En av

knappt tvåskulle innebära nedsättning påbeloppmed dettasektorn en
procentenheter.

små ochföretagsstöd finns i dag inriktadedeFlertalet är motsomav
arbetsgivaravgifterna skullesänkningföretag. Enmedelstora gynnaav

drabbarstöd främstbortfalletmedanalla företag, små,stora avsom
företag.mindre

olikabestår fleraarbetsgivaravgifternaocksåskallDet noteras att av
därförarbetsgivaravgifterna kräversänkningEnposter. merenav

analys.ingående

följande 1996:Arbetsgivaravgifterna består posterav

5,86Folkpension

5,28Sjukförsäkring

5,42Arbetsmarknad

81,3Arbetsskada

Lönegaranti 0,25
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Arbetarskydd 0,17

Delpension 0,20

Tilläggspension 13,00

Allmän löneavgift 1,50

Summa avgifter 33,06

Företagsstödsutrednin vidare det inte särskilt rättvisandeatt ärgen menar
betrakta alla stöd går till företagatt enda Stöden harpost.som som en

olika mål och syfte och för meningsfull bedömninggöraatt dessaen av
måste de betraktas och för sig. Om företagsstöd skallett bort börtasvar
respektive stöd analyseras så inte "äpplen och päron" blandas.att Lån
med marknadsmässig till företag innebärränta till exempel betydligten
lägre nettokostnad bidrag. Näringspolitiskaän stöd syftar till ökaatt
tillväxt och förnyelse medan arbetsmarknadspolitiska har individers
sysselsättning mål.som

3.3 Näringspolitiska stöd

3.3.1 Inledning

Mål och syfte med svensk näringspolitik

Målet med näringspolitiken få igång stabilär och uthållig tillväxt.att en
prop. 94/95:100, bilaga 13. Dagens näringspolitik fokuserar i stor
utsträckning på skapa"...att de institutionella detgörramarna som
lönsamt investera, företag, utvecklaatt företag,starta penetreranya nya

marknader och utveckla den mänskliga kompetensen". Uppgiften förnya
näringspolitiken skapa bästa möjliga förutsättningarär att för företagatt
skall och befintliga utvecklas.startas

För skall kunna medverka tillatt staten framgångsrik förändringen
näringslivets struktur och inriktning krävs långsiktigt ochav ett

konsekvent arbete. "De generella insatserna skall fokuseras områdenmot
där marknaden lyckats mindre väl. Exempel sådana områden är
utvecklingen och spridningen teknologi, hanteringen information,av av
riskkapitalförsörjning utvecklingen arbetskraftens kompetens.samt "av
prop. 94/95:100.

Liksom i de flesta industriländer har i Sverige de små och medelstora
företag betydelse för näringslivets tillväxtstora och förnyelse upp-
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för dessamöjligheternaförbättraförRiktade insatsermärksammats. att
påtillgångföretagensförbättrablandföretag attannatgörs genom

förbättra företags-allmäntocksåservice,ochkapital attgenommen
klimatet.

gjortsvad harFöretagsstöd -

mycketföretagsstödstatligtförekom1960-talettill slutetFram av
blanddå1970-talet,underskedde dock annatförändringEnsparsamt.

djuptilloljekris leddeochkonkurrensinternationellhårdnad enen
dåvarande närings-deninominsatsernaBetydande dellågkonjuktur. av

exempeltillkris,branscher iochtill företagriktadespolitiken varv-,
forskning ochfrämjastödet förtekoindustriema. Men attävenstål- och

Industri-kraftigt.expanderadeutvecklingregionalochutveckling, export
för1970-taletslutetunder attsuccessivtsedanökadestödet av

miljardernettokostnad 12till1980-talet,mittenikulminera avenav
tillstödomfattandesådåkonstaterade ettår. Staten attkronor per

samhälls-statsfmansiell ellervarkenförsvarsbartinteföretag urvar
rederi-tillfrån stödetbortsettdess har,Sedansynvinkel.ekonomisk

före-stödet tillochavvecklatsstödetbranschövergripandedetnäringen,
åren.minskat övertag

i dagstödssystemetgjortharårenbeslut attpolitiskaOlika över
företagsstöden1990-talet harUnderöverblicka.svårt attvaraanses

närings-inomorganisationernastödgivandeoch deoftarealltifrågasätts
Utvecklingsfondsutred-utredningar:olikaförföremålblivitpolitiken har

Exportfrämja-Innovationsutredningen,Industrifondsutredningen,ningen,
har skettstödgivareexisterandeförFörändringarndeutredningen m.m.

till-harföretagoch småfrämjamålmedorganisationer attoch nyanya
kommit.

för1993inrättadesexempeltill attAtle och BureRiskkapitalbolagen
löntagarfondemariskkapital. Från över-tilltillgångsmåföretagsöka

Atlevilketpåändamål. Detför detta sättmiljarder kronorfördes 6,5
medfördebörsnoteringochavkastningskravmedorganiseradesoch Bure

målsättningen. Statenstatligadenuppfyllakundeintebolagendock att
skallBureaviseratochAtle äveni attsittsålti daghar engagemang

avyttras.
Utvecklingsfondsutred-utreddesutvecklingsfondemaregionalaDe av

regionala1994och ut-under 19931993:70 ersattesningen SOU av
moderbolagcentraltochbolagiseradesFonderna ettvecklingsbolag.

representerade idotterbolag,i dag 22medABAlmi Företagspartner
1993:84Även SOUInnovationsstödsutredningeninrättades.varje län,



46 Nuvarande stöd och dess kostnader SOU 1996:69

föreslog förändringar. Efter förslag från utredningen inrättades 1994 en
stiftelse Innovationscentrum med stiftelsekapital 500 miljonerett- -
kronor, förbrukas på tio år.att

Åren 1993 och 1994 beslöts också ytterligare medel tillatt avsätta
näringspolitiska insatser. Ett antal stiftelser för bland strategiskannat
och miljöstrategisk forskning, för kunskap- och kompetensutveckling

bildades. harDessa organisationsformenetc. privat stiftelse och är
således statlig påverkan. delEn stiftelsemautan skall betala tillbakaav
sitt förvaltade kapital och endast förbruka avkastningen, medan andra får
förbruka sitt kapital. Stiftelsemas syften i första hand stödjaär att
utbildning och forskning.

Ytterligare näringspolitiska initiativ har tagits och på regional ochtas
lokal nivå länsstyrelser, kommuner och andra aktörer i syfteav att
främja och företagsmå teknikutveckling. Ett exempel dettapåsamtnya

Business and Innovation Centreär BIC i Uddevalla, där fem personer
kompletterar Almis verksamhet regionala innova-att tagenom vara
tiva idéer och på så vis öka det regionala nyföretagandet.

3.3.2 öretagsstödenF inom näringspolitiken

Kostnaden enligt nettokostnadsberäkningen, kapitel för företags-3.2se
stöden budgetåret 1994/95 inom näringspolitiken relativt låg, 500var ca
miljoner kronor, jämföras med företagsstöden inom regional-att och
arbetsmarknadspolitiken, uppgår till 1 700 respektive 3 900som
miljoner kronor. Stödet till företag inom näringspolitiken framför alltär
lånemöjligheter för små företag, projektstöd till innovativa idéer och
produktutveckling icke-finansiella stöd till och företag.samt smånya

finns ingaDet betydande drifts- eller investeringsbidrag till före-mera
stöd formi lån t.ex. nyföretagarlänet, villkorslån,tag, utan kapi-ges av

tal royalty och projektgaranti. Några mindre bidragmot för anlitande av
designkonsult och bidrag för utbildning finns dock. Flertalet deav
näringspolitiska aktörerna arbetar på affärsmässiga grunder han-utan att

några direkta subventioner till företagen.tera
Stöd till och små företag enligt utredningens definition, för-är,nya

finansiellt stöd de statliga kunskapshöjutom även ande och informations-
spridande projekt på något syftar till underlätta för dessasätt attsom
företag, däribland projekt syftar till höja kompetensen i dessaattsom
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tillinformationsområdet ärinomsmåföretagsinsatserStatligaföretag.
ochStartlinjen EuroNuteksutbildning,ochrådgivningAlmisexempel

Info Centres.

Aktörerna

teknik-ochNärings-dominerasnäringspolitikenstöden istatligaDet av
moder-medAB,Almi FöretagspartnerochNutekutvecklingsverket

finnsdotterbolag. Dessutomregionalaoch 22Stockholmibolag
stiftelsestatligförraDen ärInnovationscentrum.ochIndustrifonden en

1994inflytandestatligtstiftelseprivat utan somdenmedan är ensenare
dotterbolag harmedAlmilöntagarfonderna.medelmedetablerades ur
stockholmsbas-övrigademedan ärorganisationregional treegenen

erade.
näringslivetsfrämjauppgiftmedmyndighet attcentralNutek är

energisystemetutvecklingenförinternationalisering samtochtillväxt av
affärs-teknikbaseradtillstödområden:radinomverksamoch är en

tillstödnyföretagande, storaforskningsbaserattillbidragutveckling,
kompetens-information,området,regionalpolitiskadetiinvesteringar

strukturfonder ärmed EGsArbetetnätverksbyggande etc.utveckling,
Nutek.förfrågaprioriteradockså en

medarbetarochaktiebolagstatligtAB ärAlmi Företagspartner
teknik-ochnyföretagande,tillväxtpotential, exportmedföretagmindre
dotter-Almisnivåregionalpånäringspolitikenutveckling. Inom agerar

specifikainomaktören,statligaresursstarkadenbolag menmestsom
produktrådenlänsvisa ärorganisationer. Deandrafinnsområden

ochbedömergranskningsgrupperinformellahärpå. Deexempel somär
innovationer.ochuppfinningaridéer,tekniskagällervadstödger

UppfinnareföreningenSvenskaAlmi,administrerasProduktråden menav
handels-ochhögskolorteknikcentra,aktörerregionalaSUF, som

engagerade.ocksåkammare är
kronormiljonertvåprojekt överfinansierarIndustrifonden större

och30mellanfondenfinansierarårVarjeinriktade.industrielltärsom
ochtekniskalönsamhet,god storapotentiellharprojekt40 mensom

enskildainriktad påInnovationscentrum är personerrisker.kommersiella
marknadspotential.medinnovationsprojektharföretagoch somnya

såledesoch kantio årkapital påsittförbrukaskallOrganisationen
projekt.riskfylldarelativtfinansiera

någrasedanvidarefinnsansvarsområdeNäringsdepartementetsInom
och ABEKNExportkreditnämndenExportrådet,tillbakamånader
aktörer.näringspolitiskaviktigaSEKExportkreditSvensk som
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Exportfrågorna blir ytterligare integrerade med övrig näringspolitik,nu
vilket bör öka samordningen och effektiviteten.

Exportrådet centralär exportfrämjande instans och finansierar sin
verksamhet med dels statligt anslag och dels konsultarvoden. EKN är en
myndighet arbetar med garantigivning och finansierar självsom sin
verksamhet. delstatligaDet kreditinstitutet SEK hanterar exportkrediter

olika slag och får heller inga årliga statliga anslag.av Exportrådet finns
i varje län, antingenrepresentarat med personal eller i samarbeteegen

med Almi och handelskammare. EKN och SEK centralt belägna,är men
samarbetar inom olika områden med lokala aktörer, främst banker.

Ute i landet bedriver dessutom antal organisationer rådgivningett till
och små och medelstora företag med statliga anslag, tillnya exempel

Nyföretagarcentra ett 70-tal, Svenska Uppfinnareföreningen 24
representanter och Stiftelsen industridesign samarbetar med Almi i
varje län.

Utöver nämnda organisationer finns ytterligare fåtal hel- ellerett
delstatliga aktörer med speciell karaktär. lndustrikredit, fram tillsom

1996 ägdes till hälften och till hälften affärsbankema,statenmars av av
arbetar med långsiktiga lån till företag.små Svensk-Norsk Industrifond
lånefinansierar svensk-norska samarbetsprojekt.

utredningenI behandlas inte forskningsnära organisationer, eller
organisationer högskolor och universitetrunt syftar till främjaattsom
kommersialisering forskning. Dessa organisationer föremål förärav en

utredning NYFOR Nyttiggörandet forskningsresultat,annan av sam-
verkan näringsliv-högskola, DIR 1995: 139, vilken bland kommerannat

de små företagensatt ta nyttjande forskningsresultat.upp av
Kommuner och landsting också för främja och småattagerar nya

och medelstora företag. Bland landstingen delägareär i Almiannat
Företagspartners regionala dotterbolag.

Beskrivning stödenav

För beskriva nuvarandeatt stöd tillstatens företag, utveckling inya
befintliga företag utvecklingen teknik inomsamt näringspolitikenav ny
använder utredningen två kategorier: finansiellt stöd och icke-finansiellt
stöd. Med finansiellt stöd utbetalningar i form lån eller bidrag.avses av
Med icke-finansiellt stöd information, rådgivning, utbildning ochavses
andra former kunskapsförmedling.av

Under respektive kategori återfinns antal statliga aktörer,ett som
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ochinformationrådgivning,och/ellerkapitaltillhandhållakanantingen
verksamheter påsinadriverorganisationernaFlertaletkonsulttjänster. av

betraktadefinition inteochgrunder attaffärsmässiga är somper
detkapitalstatligttillhandahåller ärdockdeEftersomföretagsstöd.

därför nedankommeroch derisktagning attstatligfrågan enom
behandlas.

enstakasyftehar tillstödmellan attGränsdragningen gynnasom
därför inteochforskning,till ärhandi förstastödochföretag gessom

tillmed stödetSyftetoklar.företagsstöd,direkt ärbetraktaatt som
utbildnings-ochhand forsknings-i förstautvecklingochforskning är

forskningsfmansierings-nyligenutreddesforskningtillStödpolitiskt. av
Forskning1996:29betänkandet SOUpresenterades iochutredningen

be-endastnedankommerFöretagsstödsutredningen attoch pengar.
utvecklingochforskningtillstödetstatligadetdelhandla den somav

medelstoraochi småtekniska kompetensenöka dentilldirekt syftar att
företag.

Utvärderingsunderlag

varitsamtligainäringspolitiken harinom stort settaktörernastatligaDe
åren.under deförändringoch senasteutvärderingföremål för översyn,

saknasDärföretableringsfasen.sig ibefinnerorganisationerFlera
tillgällerresultatsammanställningar. Dettaochutvärderingaraktuella

Flerauppbyggnad.underInnovationscentrum ärstiftelsenexempel som
verksamheter.ochformerorganisatoriskaheltfåttharaktörerna nyaav

dagensförrelevanssaknarutvärderingar/undersökningargjordaTidigare
etablerad 1994,Almi Företagspartner,främstgällersituation. Detta som

varförocksåstödformernaFlera ärUtvecklingsfonderna. nyaersatte av
dem.effektrnabedömamöjligtvaritdet inte att av

tillgängligaharbeskrivningarnedanstående använtsförunderlagSom
för någragjordautvärderingarde ärresultatsammanställningar, avsom

organisationernaberördafrån demedintervjuerstöden, representanter
utredningarna.nämndadelämnatsbetänkandende ovansamt avsom

underlags-utförligtstödennäringspolitiskade samtBasfakta merom
bilagedelen.ibilagaåterfinnsmaterial som
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Följande näringspolitiska stöd behandlas:

Finansiellt stöd

Stöd till och små och medelstora företagnya-
Nyföretagarlån Almi
Lånefmansiering från Almi
Företagarlån till kvinnor Almi
Långfristiga lån från AB Industrikredit

teknikutvecklinggStöd till-
Stöd till teknikbaserad affärsutveckling Nutek
Stöd till forskning och utveckling Nutek
Projektfinansiering Industrifonden
Lån och bidrag från stiftelsen Innovationscentrum
Lån från Svensk-Norsk Industrifond
Bidrag från Produktråd

Stöd till export-
Exportkrediter från Exportkreditnämnden
Kreditgarantier från AB Svensk Exportkredit

Icke-finansiellt stöd

ochNya små och medelstora företag-
Information och rådgivning till företagare Alminya
Information och rådgivning till små och medelstora företag Almi
Information och främjande Nutekannat

Teknikutveckling-
Industriellt utvecklingscentra IUC

Export-
Exportservice från Exportrådet

9 Sist i detta kapitel återfinns sammanfattande tablå deöveren
näringspolitiska organisationer tillhandahåller innovationsstöd.som
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Finansiellt stöd3.3.3

företagtillStöd nya

inom närings-finnsföretagstöd tillbeskrivs deavsnittdettaI somnya
arbetsmark-regional- ochinomdetskall dockpolitiken. Det noteras att

företag.etableringenåtgärderfinnsnadspolitiken nyaavgynnarsom
lokaliseringsstöd förkapitel 3.4,regionalpolitiken, eta-Inom gesse

genomsnitt varje årstartade iföretagCa 100företag.blering nyaav
eget-bidraget1990-talet. Startafem årenförstaunder destödetmed av

villarbetslösatillkapitel 3.5,arbetsmarknadspolitiken,inom somgesse
bidraget.erhöll 20 0001994/95Underetablera företag. personer

i Sverige.företaggenuintföretag000startades 31Under 1994 nya
nystartade tjänstesektom.återfinns iföretagende80Drygt procent av

nyföretagande. Meralltutgjorde knappt 19Industrinäringarna procent av
000mindre 300beräknades änföretagen omsättadehälftenän nyaav

under 1994.kronor
30deltill viss Ennyföretagandetpå storärKaraktären grupp,ny.

viktigastedendärom,eller hotarbetslöshet, ärattprocent, uppger
ideföretag. Dessutom startarärtillorsaken eget genom-start somav

tidigare.branscherfarenhetmindre änoch harsnitt yngre
dei tvååtminstoneföretagkategoriseragårDet grupper: somatt nya

utvecklings-och delevebrödskaraktär ärföretag mersomstartar av
Samhällets instatsertillväxt. ärdärmed påochorienterade, satsarsom

levebrödsföretagenTillgrupperingar.tvådessamellanfördeladetydligt
begränsadrelativtoch irådgivninginformation,tillhandhåller staten

detill kvinnorföretagarlånoch ärNyföretagarlånetkapital.omfattning
nedan.bransch/verksamhet,stöd"generella" oavsettenda sesom ges

projekt-främstutvecklingsprojektmed ärtill företaginsatserStatens
miss-projektetavskrivsvillkorslån somformifinansiering omav

kompe-utsträckningmindreoch iprojektgarantierochbidraglyckas,
klassatutredningenharinformation. Detellertensutveckling somsenare
undernedanåterfinnsstödenoch mot-teknikbaserade företagtillstöd

rubrik.svarande

övertagandenombildning,med° och räknarnyföretagande,genuintAvser
etc.
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Nyfdretagarlån från Almi Företagspartner AB

Statens huvudsakliga finansiella stöd inom näringspolitiken till nya
företag nyföretagarlånet.är Almi för lånegivningen,ytterstansvarar men

70-tal nyföretagarcentraäven ochett antal privataett större revions- och
konsultñrmor medverkar i kundkontakter och låneberedning. Innan Almi

foröver lånegivningentog den juliansvaret 1 1995 låg verksamheten
hos Industrifonden då Industri- och Nyföretagarfonden under två och

halvt år. Under Industrifondensett ansvarsperiod startades 1 840 företag
1 300 under budgetåret 94/95 med hjälp nyföretagarlån. Detav
utbetalade beloppet sammanlagt 508 miljoner kronor, medvar ett
genomsnitt låntagare på 260 000 kronor. Industrifondenper ca upp-
skattar dessa företag Ännuskapatatt 7 000 arbetstillfällen. så längeca
har få kreditförluster inträffat.

Almi har sedan övertagandet lånet gjort vissa förändringar iav
villkoren. Kravet bolagsformen uteslutande skulleatt aktiebolag harvara
tagits bort. Lägsta lånebelopp sänkt frånär 100 000 kronor till 50 000
kronor för nyföretagareäven med lägreatt kapitalbehov skall kunna
utnyttja låneformen. Villkoret lånet får täcka högst 30att detprocent av
beräknade kapitalbehovet och den insatsen måste minstatt 10egna vara

kvarstår. Lånet räntefritt underprocent tvåär år och amorteringsfritt två
till fyra år beroende på total löptid.

Efter de räntefria åren löper lånet med uppgår tillränta Almisen som
basränta 4 Det innebär i skrivande+ stundprocent. april-96 räntaen

11,50 Detta är genomsnittsvärdeprocent. dåett kan varieraräntan
under löptiden. Räntesatsen bedöms banks nivå vad gällermotsvara en
högriskkrediter. Almi säkerheter for lånettar sådana finns, denär men

i allmänhetär I gengäld kompenserar Almi sitt risktagande medsvaga.
högre Det sålunda ingenränta. är subvention i lånegivningen, såen

länge "matchar" denräntan högre risken.
Almis totala verksamhet dock i jämförelseär med privata kredit-

institut till viss del subventionerad eftersom det förvaltade kapitalet
endast skall bevaras nominellt tiden. Almi haröver således inget
kommersiellt avkastningskrav och kan på så vis risker vadta större än
till exempel bank kan göra.en

Kreditformen populärtär stöd och efterfråganett på lånet har varit
mycket Under två och halvtstor. år fick Industrifondenett 4 000
ansökningar. Nyföretagarlânet betalas tillbaka med och kredit-ränta
förlusterna hittills låga, vilketär medför lånet inte innebär någonatt
direkt kostnad för staten.
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allmäntmedelstora företagochStöd till små

frånLånefinansiering Almi Företagspartner AB

med tillväxtpotentialmedelstora företagochLånefinansiering för små
Almi-koncernen finnsDotterbolagen iverksamhet.Almiskärnan iär

till och bättrevis närhetoch har såvarje länrepresenterade i större
småföretagen.kunskap om

skall få ökadsmå företagkapitalförsörjningAlmismedSyftet är att
banken inte villigkapitalutbud.samlade Närmarknadens ärtilltillgång

normalfalletfinansiera topplånet.och IAlmi gårisken kanhelaatt ta
finansiering ochochmellan 60 80finansiär procenttar av enannan

formella säkerheterkravställer lägredel. Almi änövrigAlmi
AlmisRäntenivångengäld högrei ärkräverbankerna, ränta.enmen
minstmarginalriskrelateraddagarungefär Stibor 90basränta + omen

förkompetenshöjande insatsermedkopplas oftaLånen3 procent.
företaget.

000" Almi.lånefinansiering från Enföretagerhöll 2Under 1995
tillforetagarlånnyföretagarlån, 30fickföretagenfjärdedel procentav

Resteranderoyalty. 43finansiering procentkvinnor, 3 motprocent
tillväxtlån,amorteringslån,"tillväxtkapital" vilket kanerhöll somges

inomfinansieringsformernahävstångseffekt fåsStörstprojektlån etc. av
finansiärAlmi går medkronavarje"tillväxtkapital", För satsar annan

mycket.gånger såtill fyratre
för tidigtAlmi och detgjortsinteutvärdering har ärNågon ännu av

verksamheten.effekternabedömaatt av
innehåller inte"tillväxtkapitalet"låneverksamhethuvudsakligaAlmis

Åbankersliggerdå ränta.subventionnågon överräntan uttassom
faktumbankervad DetriskerAlmisidan gör. attandra änstörretar

till fyrahävstångseffekt pålånefinansieringriskvilliga treAlmis ger en
bankernasökamålsättningenstatligauppfylla dentorde attgånger

företag.och medelstorasmåsatsningar i

från ABFöretagarlån Almi Företagspartnertill kvinnor

låneformtillmiljoner kronoranslogs1994/95 50budgetåretUnder en
ellerkapitalbehov vid foretagsstartkvinnorsanpassad tillspeciellt

Almissedan" foretagarlån till kvinnorochnyföretagarlåningårHär
den juli 1995.Övertagande 1
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-utveckling Senare under budgetåret anslogs ytterligare medel. Totalt
beviljades lån på miljoner76 kronor detta år. Liksom Nyforetagarlånet
handlades lånet till början Industrifonden, återfinns från ochen av men
med juli1 1995 iAlmis finansieringsutbud.

Maximalt lånebelopp till 150 000 kronor och lägstaär belopp tillsatt
25 000 kronor. kanLänet maximalt 50 det totalautgöra procent av
kapitalbehovet, räntefritt till två år ochär amorteringsfritt tilltvåett tre

beroendeår lånets totala löptid. Efter den räntefria perioden uppgår
till Almis basränta 4räntan + procent.

Vid budgetårets slut 1994/95 hade Industrifonden registrerat 1700
ansökningar, 75 ansökningarna kunde beviljas. Industri-procentca av
fondens undersökning visade de flesta företagen fanns i branschernaatt
Handel och Service.

Av de 900 låntagare följts Industrifonden visade sig attsom upp av
endast två hade avvecklat sina verksamheter på grund dåligav
lönsamhet. varje bolagI startades skapades arbetstillfällen.1,5som
Många de fick lån hade beviljats eget-bidrag frånäven startaav som
arbetsförmedlingen. Arbetslösa kvinnor har sålunda detta vis kunnat

i näringslivet företagare.ta steget ut som egna
Eftersom dessa lån inte förfallit till betalning harännu inte resultatet

kunnat utvärderas.

Långfristiga lån från AB Industrikredit

IndustrikreditAB ägdes fram till 1996 och affärs-statenmars av
Ägarnabankerna. sålde då sina aktieinnehav till Nordbanken. Sedan

1930-talet har banken fungerat kreditgivare långfristiga lån tillsom av
Årsmå och medelstora företag färre 200 anställda. 1994 hadeän

Industrikredit total utestående kreditstock miljarder11,7 kronor,en
fördelat på kredittagare.7 500 Företag med färre 50 anställda erhållerän

lånen både i antal och kreditvolym, 93 respektivemerparten procentav
89 marknadsmässig.Räntan ärprocent.
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teknikutvecklingStöd till

bred meninginnovationsverksamhet iTeknikutveckling och anses av
bakom ekonomiskviktigaste faktorernade absolutmånga vara en av

kan företagverksamhetmateriell välfärd.tillväxt och Det är geen som
Innovationoch tillväxt.vinstmarginalerkonkurrensfördelar, ärstora

för det enskildaför samhället i dess helhetlönsamoftasamtidigt änmer
långsiktigTeknikutvecklingför innovationen.stårföretaget är ensom

varförkostnader och hög risk mångafalli mångamed storaprocess
flestastatlig medverkan.genomföras Deskulle kunnaprojekt inte utan

främja teknikbaseratolika stöd föri dagharOECD-länder att
företagande.

teknikutveckling finns detochinnovationområdet för mestaInom av
Industrifonden,Nutek,näringspolitiska stöden.finansielladet statliga

tillkanaliserashar alla medeloch AlmiInnovationscentrum som
befintliga företag.projekt i redaneller tillföretagteknikbaserade nya

projektfinansiering. Denfallenmajoriteten störstahandlar iDet omav
teknikbaseradetilldock inte specifiktgårverksamheterdelen Almisav
företagarlån tillnyföretagarlån ochtillväxtfinansiering,företag, utan som

detablåkapiteli dettaSist överkvinnor, enligt presenteras enovan.
innovationsfrämjande aktörerna.näringspolitiska

verklighetenii teorinTeknikutvecklingsarbete kan änom --
näringspolitiskafaser i vilka demed olikabeskrivas processensom

Nuteksforskningsfasen kommerEfteraktiva.organisationerna är
Almi ochaffärsutveckling, följdteknikbaseradfinansiering avav

lånefinansiering.Industrifondens
Återbetalningsgrad lånefmansiering 20 DenNuteks är procent.ca

risk Nutekdenåterbetalningsgraden speglarlåga tarstora genomsom
har Nuteklånegivningenutvecklingsskeden. Förmycket tidigaiatt satsa

anslag.årligtett
skallskeden ochiAlmi, gårIndustrifonden och somsenaresom

harmindre risker ochtiden,nominellakapitalsinabehålla över tar
harorganisationernaAllaåterbetalningsgrader.högrebetydligt tre

itillhandahålla kapital i mångaförfattningarenligt sinamöjlighet att
Kapitalvanligaste.dock detLånefinansieringolika former. motär

administra-alla organisationernaenligtroyalty förekommer, är enmen

12 1993:84.för SOUSverige,Innovationer
Nutek, 1995.Innovationsfrämjande PMinsatser,

1993.Sjöbergpu-stödet, Georg Management,Utvärdering av
Nutek 1995:9.Briskkapitalförsörjningen,rollStatens i
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tivt mycket omständlig fmansieringsfonn.
För kunna bedömningar innovativagöra idéeratt och avgöraav nya

vilka bör få stöd krävs teknisk och affärsmässig specialkunskap.som
inte rimligt ellerDet möjligt sprida dennaär "spetskunskap"att ut utan

den måste samlad hos fåtal organisationer. Nutek och Industri-ettvara
fonden i dag de har utvecklat denna kompetens.är som

Personalresursema och kompetensen sålunda nyckelfaktorer for deär
innovationsfrämjande organisationerna. Nutek och Industrifonden har
ungefär lika handläggare,många sju respektive åtta. Innovationscentrum

liten organisation med endast anställdaär anlitartre externen som
bedömningskompetens, bland Nutek. Almis regionala dotterbolagannat
med totalt anställda, har få500 konsulter med teknisk specialkunskap
och handlägger stöd till teknikbaserade företag mindre riskfylldav
och/eller resurskrävande karaktär. Almi har dock ambitionen underatt

utveckla sin1996 kompetens inom området och utveckla särskilden
Verksamhetsgren Almi Innovation regionalt kommer arbetaattsom- -

innovationsprojektmed med marknadspotential.

Nutek

På Nutek finns två verksamhetsområden arbetar med teknikbaseradesom
företag. Stöden har flera särskiljande drag och beskrivs därför under två
rubriker: teknikbaserad affärsutveckling s.k. såddfinansiering och forsk-
ningsbaserat stöd. förra innebär finansiering,Det i de flesta fall med
villkorslån, tekniska idéer med hög kommersiell potential. Måletav nya

utveckla innovativa idéer fram till marknadskommersialisering.är att
andra stödetDet går till forskning och då i första hand till högskolor

och universitet. Ca 20 Nuteks anslag inom dettaprocent av senare
område går till företag. denna delAv i sin små och medelstorautgör tur
företag mycket liten Särskilda insatser genomförs dock underen grupp.
innevarande budgetår för öka de små och medelstora företagensatt
deltagande i nationella och internationella FoU-projekt för ökasamt att
den tekniska kompetensen tekniktransferering från högskolor ochgenom
industriforskningsinstitut.

Stöd fråntill teknikbaserad affärsutveckling Nutek

Nutek tillhandahåller s.k. såddfinansiering till och befintliga teknik-nya
baserade företag. Projekten erhåller finansiering från Nutek befinnersom
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utvecklingsfaser och det föreligger både teknisksig i mycket tidiga stor
Stödet består villkorslån skall betalaskommersiell risk. somoch av

vinst, kapital royalty en visstillbaka projektet motgenererarom
skall erläggas återbetalningframtida omsättningprocentsats somav

fallerbetalar premie för garantin,projektgaranti Företageteller en som
genomsnittliga stödbeloppet från Nutekmisslyckas.projektet Detut om

handlägger dennaNutek har sjukronor.500 000är personer somca
Årligen Nutek-Företag 500projektfinansiering. änemottar mer

de beviljadebeviljades stöd 1994/95.170 Avansökningar, varav
resterande inominformationsteknik och 100projekten fanns inom70

branscher"."övriga
utvärderingen genomfördesproduktutvecklingsstödet puI somav

projektandel demycket 79 procent1994 att stornoteras somaven
undersöktatekniskt lyckade. de1981-1991 Avstöd under årenfått är

Endast denått lönsamhet. 50hadeföretagen 21 procentprocent somav
finansiering efter detlyckades erhållafrån Nutek/STUfått stöd att

tagit slut.Nuteks engagemang
effekten för samhället ändå hardockutvärderingarSamma attmenar

tillkronor har lånats 2 000miljardervarit 1,7De utsomgynnsam.
till industriellhar medverkatperioden 1981-1991projekt under en

miljarder kronor.försäljningsvärdemed 45produktion ett av
fåtal Nuteksendastintervjuade företagarnaDe att ett avanser

förväntningar vad gällerkompetensmässigt dehandläggare motsvarar
ställer.uppföljning företagenkontaktskapande ochrådgivning, som

skall förlänga sittönskan NutekföretagenVidare uttrycker attomen
vanliga falloch finansiering. Ivad gäller kompetensbådeengagemang,

det oftastmarknadsintroduceringmed stöd förNutekgår ärmen
har kommit innanönskar projektetföljdfinansiärdit att mansesom en

gar m.
Årligen till utvecklingsprojekt,miljoner kronorbeviljar Nutek 80ca

EUREKA-projekt.deltar iskall till företaghälften gå somvarav
mellan företag ochfrämja samarbeteskapats förharEUREKA att

teknikutveckling.marknadsnära Genomdet gällerforskare i Europa när
kunskaper ochutvecklingskostnaderna ochdela på attatt genom mer

tekniska riskerna ibåde de finansiella ochtillförs minskaserfaranheter
Sverige till de ländertill folkmängden hörförhållandeprojekten. I som

EUREKA-samarbeten.representerade ifinns bäst
mycket andelIndustrifonden harde satsningarAv gör storensom

Nuteksochuppskattningsvis mellan 30 40Nutek-stöd,fått procent.

13 produktutvecklingsstödet, 1994.UtvärderingGeorg Sjöberg Management, av
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såddfinansiering har unik ställning vad gäller risktagande. Ingenen
aktör går i så tidigt skede, då både teknisk och kommersiellannan

risk föreligger. Nutek har i dag upparbetat kontaktnät både nationelltett
och internationellt, vilket kan värdefullt för stödtagarna. Nuteksvara
handläggare har till viss del också teknisk kompetens vikten av som
tillförs projektet, vilket handläggning lite tid,gör att tar mer men som
kan berika projektet. Kvalitet bör lika viktig kvantitet.vara som
Tillförande kompetens minst lika viktig för projektet före-är ochav

kapital.tagaren som
Handläggamas kompetens förstås nyckelfråga.är För uppnåatten

möjliga kvalitet i stödgivningen krävsstörsta handläggarna besitteratt
både teknik- och marknadskunskaper och har förmåga på kreativtatt ett

lösningar i de projektidér ansökersätt stöd. dessutomDet ärse som om
vikti handläggarna har brett kontaktnät kommer stödtagarenatt ett som
till nytta.

Nuteks till forskningstöd och utveckling FoU

Nuteks tekniska FoU-verksamhet till del inriktadär största att
finansiera långsiktig forsknings- och utvecklingsinsatser med hög när-
ingslivsrelevans och angelägenhet. Insatserna skall skapa förutsättningar

jämförbara med de råder i våra viktigaste konkurrentländer.ärsom som
Merparten medlen går till högskoleforskning och till företagstoraav

deltar i forskningsprogram.som
Under budgetåret 1994/95 beviljades teknisk forskning och energi-

forskning bidrag miljarder1,2 kronor. Knappt 50 gick tillprocentom ca
univiersitet och högskolor, 26 till industriforskningsinstitut ochprocent

till företag.21 de medelAv gick till företag erhöll de småprocent som
och medelstora företagen 25 Då företagsutredningenprocent.ca
fokuserar på insatser för ochsmå medelstora företag detgörs ärsom
endast dessa nedan kommer behandlas.attsom

Regionala utvecklingskonsortier för stärka tekniköverföringen tillatt
mindre företag och skapa länkar till både små och företagstoranya

institut och högskolor. Projekten efterfrågestyrda och harsamt är
utformats företag med utgångspunkt i sina behovav grupper av egna

kompetens och teknologi. Detta riktat till detärav program
regionalpolitiska stödområdet och exempel på samverkan mellanett
närings- och regionalpolitiken.
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småtekniköverföring tillför företag. miljoner kronorProgram 50
från Näringsdepartementet för år, fram till juni30 1998tre

består delar: företagens efterfrågan, teknologi-Programmet treav
sammanlänkande nätverk.utbudet och

industriforskningsinstitut14Pilotprogram vid för tekniköverföring till
miljoneroch medelstora företag 15 kronor, budgetåret 1995/96,små

företagmånader. Målet mindre skall bygga varaktiga18 är att upp
industriforskningsinstitut förrelationer med sin teknik- och

verksamhetkompetensutveckling. Uppsökande och personliga besök
genomföras för motivera mindre företags köpa tjänsterskall att att

från instituten i form problemlösningar och forskningsresultat.av

SNITS företags innovationsutvecklingsmå och medelstora med
förteknikbeställarstöd. miljoner kronor bå 94/95, 250 00015 ca

kronor företagper

försöksverksamhet och bedrivs årliga kampanjSNITS är genom er.en
mindre företag bedriva kvalificeratSyftet attraheraär attatt

tekniskt/kommersiellt utvecklingsarbete inom viktiga FoU-områden.
företagen skall stimuleras tidiga strategiskaMålet göraär att att

öka marknadsmöjligheterna. Htvistkundkopplingar för så visatt
målet företag med idéer medfinns inbyggt,tävlingsmoment är att

Hittills har företag deltagit i depotential skall stimuleras. 36störst
genomförts.hartvå omgångar som

medelstora företags internationella teknik-små ochSMINT
företagsyftar till underlätta för mindresamarbete Programmet attatt

fjärdeför ansökan till EG-kommissionensförbereda sig ramprogram
forskningssamarbete. Stödet utgår med 200 000 kronor,för max

den faktiska kostnaden undervilket får högst 60utgöra procent av
företagidé till färdig ansökan. Hittills har utnyttjatfasen från 100ca

miljonerhar kostat kronor.15programmet, som

område uttryck för det starkainitiativen inom dettamångaDe är
och medelstora företag. Initiativför höja tekniknivån i småintresset att

förIndustriforskningsinstituten under Kommitténär översyn av om-
och förstärkning industriforskningsinstituten,strukturering av

DIR 1994:62.

har sin förebild i det amerikanska SBIR-programmetSNITS-programmet
antal gånger och befunnits överlägset andra småforetags-utvärderats ettsom

omsättning.innovationshöjd och resulterande ekonomiskvad gällerprogram
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denna karaktär svåra utvärdera då alla fall unika och antaletär att ärav
påverkande faktorer svårtDet påvisa några konstantaärstort. att
samband mellan åtgärd och effekt. finnsDet emellertid anledning att
koncentrera arbetet till begränsat antal med längre löptidett program

år för öka möjligheten till5-10 utvärdering. Startkostnaderna föratt
varje höga och de mindre företagens synvinkel detär ärprogram ur
svårt överblicka möjligheterna det hela tiden dykeratt om nyaupp
initiativ och program.

frånProjektfinansiering Industrifonden

Industrifonden riktar sin verksamhet finansiering projekt.störremot av
Minsta projektstorlek vanligtvis två miljoner kronor. Fonden har åttaär
handläggare anställda, tillkallar konsulter vid behov. Fonden satsarmen

i mellan och projekt.varje år 30 40 således endastDet exklusivär en
medföretag industriella utvecklings- eller marknadsförings-grupp av

få del fondensprojekt kan medel.som av
Villkorslån den förekommande finansieringsformen. Enligtär mest

beslut riksdagen bet.1994/95:NU18 kan Industrifonden, efter för-av
säljning sina aktier i Atle och tillhandahålla ägarkapital,Bure, ävenav

inte konkurrerarpå områden där med de befintliga riskkapital-man
Omfattningen denna finansieringbolagen. uppskattastypav av av

Industrifonden till miljoner kronor och150 200 20 25ca engage-- -
sammanlagda satsningarna beräknas öka till cirkaår. De 400mang per

miljoner kronor år.per
i riskfyllda projekt,Fonden går mindre riskbenägenstörre ärmen

eftersomvad Nutek kravet på nominellt bibehållet kapital finns.ärän
utredningens uppfattning Industrifonden har rykteDet är att ett gott som

statlig finansiär teknikutvecklingsprojekt hos svensk industri. Fondenav
den enda statliga aktören inom näringspolitiken sinspecialiseratär som

verksamhet industriella projekt. Med sinpå möjlighet ävenstora attnya
kunna med ägarkapital får Industrifonden unikgå ställning.en
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frånLån SICstiftelsen Innovationscentrumbidragoch

Innovationscentrum och har understartade sin verksamhet juli 1994l
har anställda,sin verksamhet. Centratformaliserat1995 tre men

Nuteks. Totaltbedömningskompetens, blandutnyttjar annatextern
skall förbrukas undermiljoner kronorstiftelsekapital 500är som en

lån och bidrag tilltillhandahåller för närvarande10-årsperiod. SIC
kronor.projekt understiger 400 000som

medelpekade Nuteks, tidigare STUs,Innovationsutredningen på att
verksamhetenoch utvecklingsprojektuppfinningarstöd till idéer,för

mycket kraftigt sedan börjanhade minskatNutek-Företagvid av
immateriellafinansiella ochbåde uttryckt i1980-talet, termer resurser

kalladespatentstöd. Områdetassistans ochjuridisksåsom som
ökade medel. deni behov Motsåddfmansiering ansågs avvara

Stiftelsen,stiftelsen innovationscentrum.skapadesbakgrunden ärsom
sig själv. har intestyrelse förnyar SICprivat, leds ännusomav en

verksamhetsområden.arbetsform och tydligafunnit sin
böreftersom verksamheten SICutvärdering finns inteNågon är ny.

Nutek med inriktning påverksamhet tillkompletterandeses som en
innovationsfrämjandeinnovationsprojekt ochkommersialiserbara

skallhar risk då kapitaletmed projektarbetaSIC kaninsatser. storsom
väsentlig förstärkning finansier-innebärår ochförbrukas på 10 aven

området.inomingsresurserna

Lån från Industrifond SNISvensk-Norsk

svensk industrinsskall stärka norsk ochindustrifond "...Svensk-Norsk
rådgivning och risk-konkurrensförmågainternationella genom

hade fondensamarbetsprojekt". Under 1994industriellafinansiering av
godkändes för finansi-projektkvalificerade förfrågningar, 15103 varav

säker-lånefmansiering krav traditionellamedering. arbetarSNI utan
kronor underlånades miljoner 1994.Totalt 63,9heter. ut

antal projekti litetIndustrifonden går gemensamtett av
då den enbarthar unik aktör påsvensk-norskt intresse. SNI satsaren

mellan länderna. Handläggarna SNIsamarbetsprojektriskfyllda anses
kan tillföras projekten.omfattande kompetensockså ha som

16 1993/942206.Enligt prop.

3 16-0579
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från ProduktrådBidrag

län finns produktrådvarje med från blandI ett representanter annat
Almi iblandSUF, Företagspartner, reginoala aktöreräven som

teknikcentra, högskolor och handelskammare m.fl. sammansättning
informella granskningsgrupperdessa varierar från län län.till

Produktråden finansieras Nutek och Stiftelsen innovationscentrum,av
administreras Almis regionala dotterbolag har produkt-avmen som en

rådskontakt varje kontor.
Produkrådets uppgifter bedömma tekniska idéer, uppfinningarär att

medoch innovationer bistå rådgivning till uppfinnare ochsamt
innovatörer. kan rådet bidrag till bland nyhets-Dessutom annatge
granskning, enklare och begränsade marknadsundersökningarprototyper
till belopp kronor projekt. Under 1994/95 hade70 000ett max per

kontakter, fick konkret hjälp. dessaråden 12 000 4 000 Utavvarav ca
fick finansiellt stöd. genomsnittliga stödbeloppet uppgick till850 Det1

kronor.9 300
har resursförstärkts anslag från StiftelsenRåden Innova-genom

År kunde bidraget från produktråden tilltionscentrum. 1993 uppgå
maximalt kronor. dag kan bevilja bidrag till 0005 000 I 70man upp

till råden har dock minskat harkronor. Nuteks anslag vad SICsänmer
regionalökat. Produktråden aktör med utvecklings-synes vara en

markerad lokal anknytning.potential och med Extern utvärdering aven
verksamheten saknas ännu.

produktråden varierar starkt från län tillUtredningen har noterat att
inriktning. verk-vad gäller kompetens och På vissa hålllän, både är

outvecklad med tonvikt på hobbyuppfinnare och medsamheten svag
finansiärer tillkoppling till andra statliga exempel Almi.som

anledning härav pågår förnärvarande produktråd-Med översynen av
verksamhet.ens

Export

från Exportkreditnämnden EKNExportkrediter

myndighet har i huvuduppgiftstatligEKN är atten som genom
svenska förluster i samband medgarantier skydda exortörer mot export-

finns i de flesta industriländer.affärer. Motsvarande organ
exportföretag, investerare, banker, leasingbolag m.fl.kunderEKNs är

ansöka garanti vid eller investeringar utomlands.alla kan exportomsom
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garantigivningen service tillUtöver EKN i form länder-exportörerger av
bedömningar, baseras på information enskilda personer/företagsom som
kan ha få tillgång till, till exempel frånsvårt Världsbanken,att rapporter
internationella valutafonden material från EKNsetc samt
systerorganisationer i andra länder. får ingaEKN årliga statliga anslag
för bedriva sin verksamhet självfrnansierad de garanti-ärutanatt genom

nämnden in.premier tarsom
förknippatshar traditionellt med företags exportaffärer.EKN stora

vad gäller korta garantier till harVerksamheten upp år dock sedanett
haft små företag kunder. Antalsmässigt dessa företag ilänge ärsom

majoritet, beloppsmässigt dom för mindre 20än procentsvararmen av
verksamheten.

januari driver samarbete tillsammans medSedan 1995 EKN ABl ett
Exportkredit Exportrådet och affärsbankernaSvensk SEK, runt en

särskild ñnansieringsform anpassad till små och medelstoraärsom
företag. detta ändamål har tagit fram garanti.För EKN typen ny av

företag bankSyftet mindre sin skall kunna belåna sinaär att genom
EKN-garanterade exportfordringar. Hittills har garantin utnyttjas i liten
utsträckning, informationsaktiviteterna det harrunt systemetmen nya

i utsträckning använder sig normalagjort banker EKNsstörreatt av
korta garantier.

Riksrevisionsverket har från till granskat1993 1995mars mars
verksamhet. konstaterade har arbeta med tillEKNs RRV EKNatt att

viss motstridiga mål; dels främja svensk till-del export attgenom
kreditgarantier marknaden inte grund för-handahålla gersom av

lustrisken, dels skall garantigivningen lång sikt gå ihop ekonomiskt.
effektivareantal förslag för verksamhet.RRV ettgav en

från Svensk Exportkreditnämnd SEKKreditgarantier

halvstatligt kreditinstitut tillhandahåller förmånligaSEK är ett som
exportkrediter, arbetar helt på affärsmässiga villkor. sinGenommen

kreditvärdighet kan erhålla relativt billig inlåning ochgoda SEK en man
därför i sin lämna krediter till konkurrenskraftigkan SEKränta.tur

säkerheter för sin utlåning.ställer dock höga krav på
kreditgivning marknadsmässiga grunder har SEKUtöver rent ett

administrera det statstöddastatligt uppdrag exportkreditsystemetatt samt
u-krediter. samarbetar medför SEK antal internationellaettsystemet

Världsbanken, Europeiska utvecklingsbankenorganisationer så som

17 1995:19RRV
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EBRD, Europeiska investeringsbanken EIB och Nordiska investe-
ringsbanken NIB.

SEK har också blivit utsedd till Europeiska Investeringsbankens
EIBs "agent" i Sverige för förmedling bankens lån se avsnitt 3.7av

EIB.om

Icke-finansiellt stöd information,3.3.4 rådgivning,
kunskapsförmedling

företagNya

rådgivningInformation och Almi
Under fick med1995 30 000 intresse företagatt startapersoner av egna
rådgivning hos Almi. Nästan 7 000 deltog i någon startapersoner av
eget-kursema Almi arrangerade. flera län samarbetarI Almi medsom
Nyföretagarcentra och kommunala näringslivsekretariat.

För de lokala arbetsförmedlingarna gjorde Almi utredningar4 200
angående ville utnyttja egetbidraget för arbetslösa.startapersoner som

nyföretagarområdet arbetar AlmiInom medäven nät-mentorprogram,
verk, företagsamhet, avknoppningar, infoträffarung m.m.

tredjedel Almi-konsulternas tid lades underEn 1995 påav ny-
företagande. Andelen varierar dock kraftigt mellan olika Almi-bolag.
Sålunda lägger Almi i Göteborg- och Bohus-län 65t.ex. procentner
medan bolageni Skaraborgs län endast lägger 9 tiden inomprocent av
detta verksamhetsområde.

Resursfördelningen baserades fortfarande1995 på planeringen från
utvecklingsfondstiden. dag pågår utjämningI dessa olikheter inomen av
koncernen. Regionala skillnader kommer dock kvarstå. delenStörreatt

"nyföretagarinstatser" i Göteborg- och Bohuslän gjordes1995 inomav
för beställning från länsarbetsnämnden i O-län.ramen en

och medelstora företag allmäntSmå

rådgivningInformation och Almi

Almi verksamhet riktar sig till både företagFöretagspartners ochnya
redan befintliga små och medelstora företag. olika finansie-Förutom
ringsmöjligheter, beskrivits arbetar Almi med rådgivning,som ovan,
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och nätverk.information
antal företagaffársområdena vad gällermellan de olikaFördelningen

nedan.enligtsig under år 1995fördelade

företag200Affärsutveckling 5

Internationalisering 4 000 -"-

900 -"-Produktförnyelse 3

från Almi.fått finansieringföretagingårsiffrornaI även som

affärsutveckling ochstrategisktid påläggerAlmis konsulter mestner
Övrig råd-läggs allmänvarje. tidtredjedel pånyföretagande, enca.

produktfomyelse.internationalisering ochgivning,

från NutekfrämjandeInformation och annat

rad projektsmåföretagsutveckling därforfinns enhetenPå Nutek en
drivs. Påmedelstora företagsmå ochfrämja ochtillsyftar att nyasom

stödentill företagfinansiellt stöd direktinte någotenheten finns utan
deStartlinjenoch vägledning.information är mestinnebär ett av

ringa 020-nummerföretagare kanBlivandeprojekten.framträdande ett
företagsstart.och regler vid Enstöd, lagarvad gällerfrågoroch ställa

företag.etablerade småfrån redankommerförfrågningarnatredjedel av
Utvärderingsamtal.000Startlinjen 14Under 1995 emottog av

devisade 95verksamhetsår 1994förstaStartlinjens att procent av som
demed servicemycket nöjda dennöjda, ellerStartlinjenringt till var

erhöll.
EMASkompetensutveckling,projekten fokuserarövrigaDe t.ex.

internationalisering,Scheme ochand Audit t.ex.Eco Management
Info Centre.informationskontoret Euro

teknikbaserade företagtillRådgivning

teknikbaseradefinansiellt stöd tilltillhandahållerorganisationerDe som
Innovations-Industrifonden,Nutek,beskrevsochföretag ovan,som

komplett-tillförakapital,söker förutomoch Almi, ävenattcentrum
statligadessastödjer.projekt Utövertill deerande kompetens man
anslagerhåller statligaorganisationerfåtalfinnsorganisationer ett som
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och rådgivning kunna finansiera företaget. Industrielltutan attsom ger
utvecklingscentrum sådant exempel.är ett

IUCIndustriellt utvecklingscentrum

Industriellt utvecklingscentra fanns i slutet 1995 på tiotal platserettav
i Sverige. förstaDet bildades i början 1970-talet med syfte hjälpaattav

och medelstorasmå företag med teknisk utveckling. Tanken deär att
for utveckling kompetens, produkter och finnsresurser av processor som

lokalt och regionalt skall tillvara för höja den tekniskatas att
kompetensnivån hos små och medelstora företag.

Under åren har verksamheterna drivits med statliga medel, påmen
år har det statliga anslaget minskat dagI detavsevärt. utgörsenare

statliga anslaget knappt 10 IUC/Skellefteås total budget tillprocent av
exempel. skall fungeraIUC för små och medelstorasom en resurs

Ägandeform,industriföretag. Verksamhetsinriktning, antal anställda etc
varierar mellan olika beroende på lokala och regionalacentra
förutsättningar. varitDe etablerade i några år 40centra omsättersom ca
miljoner kronor och har 40-60 anställda.personer

Näringsdepartementet lät under utföra1995 utredningen av
Industriella utvecklingscentra. Resultatet blev förslag till nationellett
strategi för IUC. Genom centralt stödja etableringen fler IUCatt överav
landet skulle mindre företags möjligheter till kompetens- och
produktutveckling öka, menade utredaren. Företagsstödsutredningen

förslaget intressant och bör vidareäratt övervägas.anser

Stöd till Export

från ExportrådetExportservice

Exportrådet den centrala serviceorganisationen för exportfrämjandeär
åtgärder finansieraroch sin verksamhet statligt anslag kon-samtgenom
sultarvoden. Verksamheten uppdelad på två Exportserviceär grenar:
gratis information och rådgivning i exportfrågor och Exportutveckling

i Sehlstedt, IndustriellaK: Utvecklingscentra förslag till nationell strategien-
för små och medelstora företags produktutveckling. Rapport utförd på
uppdrag Näringsdepartementet, 1995.av
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förutsättningarnakonsulter kan analysera för30 ochexportsom
medverka förberedelserna i Sverige. Exportrådet allai iär representerat

personal eller samarbete medlän, antingen Almigenom egen genom
och den lokala handelskammaren. Genom sina utlandskontor med 160

i länder når Exportrådet till världens mark-medarbetare 35 störreut
nader.

etablerade Exportrådet under slutet antali landet 1995Ute ettav
tillsammans med Almi och Handelskammareexportcentra en-

där och medelstora företag skall hitta all informa-"one-stop-shop" små
aprilbehöver. till och med 1996 har 13tion de Fram exportcentra

Under kommer fler sådana etableras.invigts. 1996 centra att
Exportfrämjande-roll vid främjande utreddesStatens exportav av

sammanfattade resultatet pekade påutredningen SOU 1991:3. Det att
rådgivning i exportfrågor i fortsättningen bordeinformation och även

för-medel och avgifter från företagen. Utifrånfinansieras med statliga
Exportrådets verksamhet under deframfördes harslagen senastesom

till framför allt mindreförändrats. Verksamheten har koncentreratsåren
eller vidga sin företagmedelstora företag vill småoch starta export;som

information, brist på tid och ochofta hittahar svårt att p.g.a. resurser,
exportfrämjandevilket skulle motivera rikta åt-riskaversaär staten att

gärder till denna grupp.
Även statliga åtag-betänkandet SOU 1995:93 Omprövningi av

statligtexportfrämjande insatser böranden konstateras ettatt vara
åtagande.

Forskningen detföretags intemationlisering konstaterarsmå attom
selektiva stödför arbeta medmed rad problemförenat staten attär en

internationaliseringdet har visat sigexportområdet. Eftersominom att
peka enskilda företagolika det svårtsker radpå sätt är ytterst att uten

få stöd. detföretag skall Deteller mestsynes somav somgrupper
informationsinsatser verka förmedeffektiva kan ärgörastaten att en

företag. Exportrådets verksamhetsmå och medelstoraökad ärexport av
viktigt företag lätt hittardenna linje. dethelt enligt Det är att

verkar. Exportrådets ochinformation där företaget ALMIs,nära
regionala landetetableringarHandelskammares över ärexportcentraav
med detta.ligger i linjedärför insatsen som

19 företagare och företagsamhet,Lindmark red.Johannisson och Företag,
1996.
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3.4 Regionalpolitiska stöd

Regionalpolitikens3.4.1 omfattning, mål och aktörer

Den och lilla regionalpolitikenstora

Statens regionalpolitik avspeglar sig i statsbudgeten i huvudsak som
olika företagsstöd till särskilt utpekade regioner under Arbetsmarknads-
departementets anslag för regional utveckling. anslagetInom finns dock
också medel fördelas hela landet där statsmakterna i sinöversom men
medelsfördelning specifikt beaktar de regionala behoven. gäller tillDetta
exempel landsbygdsstödet och medlen för länsstyrelsernas projekt-
verksamhet.

del regionalpolitikenDenna benämns också den "lilla" regional-av
politiken. Med- den "stora" regionalpolitiken då den generellamenas
statliga politiken inom många andra skilda sektorer arbetsmarknad,-
utbildning, kommunikationer inte riktar sig specifikt tillm.m. som-
några regioner betydelse för de aktuellaär avsevärt störremen som av
regionerna finansiellt och på den "lilla" regional-sätt änannat- -
politiken. Företagsstödsutredningen behandlar regionalpolitikenutöver
också närings- och arbetsmarknadspolitiken. Särskilt inom det sist-
nämnda politikområdet de regionala aspekterna mycket framträdande.är

Frågan regionalpolitikens avgränsning aktualiseras Sverigeattom av
inträtt i och därmed fårEU tillgång till medel EGs strukturfonder. Deur

geografiskt avgränsade målområdena 5b och2, 6 inom struk-EGstre
turfondsprogram berör alla Sveriges län med undantag försammantaget

dem. dessa områden borI 25 Sveriges befolkning.procentsex av av
"lilla" regionalpolitikenDen har därmed vuxit i både geografisk och

ekonomisk omfattning. Strukturfondsprogrammen får direkt inverkanen
på den "lilla" regionalpolitiken den medfinansiering krävsgenom som
från svensk sida och kommer påverka de svenska regional-attsom
politiska insatsernas inriktning och geografiska fördelning. EG-stödet
behandlas helhet i avsnitt betänkandet.ettsom senare av

Gränsen mellan den "stora" och "lilla" regionalpolitiken inte själv-är
klar. Nedsättningen socialavgifter inom vissa områden regleras iav nu

särskild lag och förordning och blir budgetpost inom regional-en en
politiken. Regleringen skulle naturligtvis ha kunnat ske i lagen om
socialavgifter direkt och bli budgetpostutan att sätten samma som
skilda för olika näringsgrenar inte bokförs branschstöd.momssatser som
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Målfiågor regionalpolitikeni

Målbeskrivningar på övergripande politisk nivå i de regional-ges en
politiska propositionema och i gällande författningar för deäven
regionalpolitiska stöden. politiken verkligen implementeras berorHur
bland hur regionalpolitikens aktörer uppfattar målen.påannat

Regionalpolitiken har ursprugligen vuxit fram arbetsmarknads-ur
politiken och i allt högre utsträckning blivit regional näringspolitik.en

regionalpolitiskaden propositionen l994/95zl6lUr senaste
Regionalpolitik kan citeras:

övergripande målen för regionalpolitiken skall uthållig"De vara
rättvisa och valfrihet likvärdiga levnadsvillkor skapas förtillväxt, så att

medborgarna i hela riket."
sysselsättningen inte explicit i denna målbeskrivning. denInämns

föregående regionalpolitiska propositionen 1993/94: 140 Byg-närmast
utveckling formuleringen något annorlundader och regioner i var men

omnämndes inte heller där explicit.sysselsättningen
i författningarna.övergripande målen återkommer de aktuellaDe

förordningen regional-Tillväxtmålet har i den centrala 1990:642 om
till ekonomisk tillväxt. mål ipolitiskt företagsstöd preciserats Ett annat

lämplig lokalisering näringslivet, målden förordningen är ettav som
Ökad sysselsättning förekommeråterkommer i andra sammanhang. som

starkt bivillkor. landsbygdsstödeteller mindre För omnämnsett mer
målformuleringen investeringar,explicit i vid sidansysselsättning av

Nuteks utvärderingar förs diskussiontillväxt och service. I somen av en
borde begränsas till sådansysselsättningsmålet möjligenpekar mot att

sysselsättning. skulleintesysselsättning Dettatränger ut annansom
strikt tolkning de konkurrensvillkor finns förinnebära mycket somen av

stöden.
befolknings- ochregionala problembilden analyseras iDen mer

i näringslivsterrner. kunde bakgrundarbetskraftts- Manän mot attav
regionalpolitiska insatserna ekonomisk tillväxt sigmålet för de är vänta

balansen mellan näringsgrenar, privat och offentligfler analyser av
utvecklingsföretag och stagnerande företagsektor, m. m.

sysselsättningens betydelse i regionalpolitikenbakgrundMot storaav
framträdande roll praktiska arbetetdet förståeligt den får i detär att en

Gränsdragningen regional-hur målen formulerade. mellanäroavsett
politikområdetspolitiken och arbetsmarknadspolitiken, med det senare

inslag, bli exempel icketydliga regionalpolitiska kan svår. påDeegna
mellan olika politikområden finns handlarsamstämmiga ageranden som

bristande samspel inom regional-också vanligen mellan insatserettom
och arbetsmarknadspolitiken.
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Även kan hysa förståelse för sysselsättningenstor att ärom man en
viktig aspekt i regionalpolitiken bör tillväxtfrågorna lyftas fram tydligare

sker. bakgrund gällandeMot målbeskrivningarän försom nu av
regionalpolitiken bör ekonomiska förhållanden beaktas i minst lika hög
grad sysselsättningen vid prioriteringen insatserna, självavidsom av
stödgivningen och minstinte vid uppföljningen stödens effekter, bådeav
för de enskilda företagen och för kommunen eller regionen.

Ibland finns underförstådda mål inte med deöverensstämmersom
formellt angivna. Transportstödets mål enligt förordningen 1980:803är

regionalpolitiskt transportstöd lämplig lokalisering närings-om en av
livet. dock uppenbart flertaletDet aktörer uppfattar själva måletär att

delvis utjämna transportkostnadema mellan företag inom ochattsom
transportstödsområdet.utom

kan redan här konstaterasDet målfrågoma bordeatt ges en mer
ingående behandling. Målen behöver tydligare och stringentaregöras
och dessutom få bättre genomslag deti praktiska inomagerandetett
regionalpolitiken. skulle då ocksåDet bli möjligt bättre följa ochatt upp
utvärdera insatserna.

Aktörerna och deras roller

företag kommer i åtnjutandeDe det regionalpolitiska stödetsom av
sina organisationer för så allt sådantargumenterar att gottgenom som

stöd principiella skäl bör bort och arbetsgivar-närmast tas attav
avgifterna i stället bör sänkas i motsvarande mån. enskilda företagDe

kan få stöd har däremot helt naturligt inställning. Desom en annan
flesta dem de bör söka det stöd samhället erbjuder ochattav anser som

de kvalificerade för. Många dem också stödenär ärattsom av anser
viktiga för deras utveckling.

finns klar rollfördelning mellanDet den nationella och regionalaen
nivån. regionala aktörerna, stödgivareDe och har-mottagare, ett gemen-

intresse få så mycket möjligt till densamt attav resurser som egna
regionen. sådant förhållandeEtt innebär behovet centralatt av upp-
följning regionerna ärgentemot stort.

från stödsynpunkt viktigaste statligaDe aktörerna regional nivå
länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och det regionala utvecklingsbolagetär

Almi. två sistnämnda inomDe arbetsmarknads- respek-organen agerar
tive näringspolitiken. Med den vikt i regionalpolitiken läggs vidsom
sysselsättningsfrågoma följer också länsstyrelsen i utsträckningatt stor
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kommer på arbetsmarknadspolitiken. Länsstyrelsen har flera olika
roller, dels aktör bland flera i länet, ibland engageradär påman en
detaljnivå i utföra verksamhet, dels har strategiskt ochatt ettegen man
samordnande regeringens förlängda Landsting ochansvar som arm.
kommuner också aktiva den regionalpolitiska Roll-är arenan.
fördelningen komplicerad och har blivit komplex med till-är än mer
komsten ytterligare aktörer och samverkansorgan inom EGs struktur-av
fondsprogram och gemenskapsinitiativ.

regionala stödstrukturen3.4.2 Den

regionalpolitiska stödenDe

budgetåret 1995/96 följande regionalpolitiskaFör anslag aktuella:är

Lokaliseringsbidrag Nutek

Lokaliseringslån

Regionala utvecklingsinsatser länsanslaget

lokaliseringsbidrag-
utvecklingsbidrag-
landsbygdsstöd-

kommersiellstöd till service-
regional projektverksamhet-
medfinansiering EGs strukturfondsprogramav-
uppföljning och utvärdering-

Nedsättning socialavgifterav

Sysselsättningsbidrag

Transportstöd

förSärskilda åtgärder regional utveckling och tillväxt

medel anslås för dessa åtgärder för budgetåret 1995/96De ärsom
cirka miljarder kronor.4,5 Med hänsyn till dettasammantaget att

budgetår månader långt blir det totalal8 anslaget omvandlat tillär
årsbas cirka miljarder kronor. Omfattningen,3 enligt nettokostnads-
beräkning, den del det regionalpolitiska stödet företags-utgörav av som
stöd har angivits i föregående avsnitt.ett

angivna anslagen har funnitsDe under lång följd år medovan en av
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glesbygdsstödetundantag det tidigare nyligen har breddats tillatt ettav
medfmansieringenlandsbygdsstöd och strukturfondsprogramEGsatt av

har tillkommit. Vidare det sist nämnda stödet i uppräkningenär ovan,
särskilda åtgärder för regional utveckling och tillväxt, tillfälligtett
småföretagsstöd anslagsmässigt fallervisserligen inomsom
arbetsmarknadspolitken ingår i de regionalpolitiska insatsernamen som
och därför behandlas i detta sammanhang.

endast övergripandeden följande bedömningar deI görstexten av
stöden. bilagan Regionalpolitiska stöd behandlasregionalpolitiska I

grundval tillgängligastöden ingående på utvärderingar. Basfaktaavmer
för flertalet de regionalpolitiska stöden har samlats i underbilaga.av en

regionalpolitiska stöd krävs godkännande enligtde flesta EGsFör ett
regler statsstöd. övervakningsmyndighet har godkäntför EFTAs ESA
vissa stöd och detta godkännande har EG-kommissionenaccepterats av
efter inträde i gäller bland lokaliseringsstödSveriges EU. Detta annat

utvecklingsbidrag. Diskussioner pågår eller skall medoch EG-tas upp
gäller transportstödet, sysselsättningsbidragetkommissionen det ochnär

socialavgiftema. Transportstödet har godkänts i princip,de nedsatta
vissa villkor uppfylls. kommissionen harunder förutsättning Omatt
sistnämnda stöden kan detta eventuellt leda tillinvändningar de tvåmot

stöden.vissa avgränsningar i

utvärderigarTillgängligt underlag från uppföljningar, m. m.

de regionalpolitiska stöden ligger deunderlag för beskrivningenSom av
andra dokument reglerar dessa. harförfattningar och Dessutomsom
propositioner, regleringsbrev och flertal andraregionalpolitiska ett

utnyttjats. bedömningen stöden har utnyttjats dedokument För av
redan underuppföljningar och utvärderingar gjorts, många demsom av

initiativ. Utredningen grund den kortaoch Nuteks har1993 på av
haft möjlighet uppföljningar ellerutredningstiden inte göraatt egna

utvärderingar.
regionalpolitiska stöd har gjorts studier specifiktvissaFör som

respektive stöd. gäller utvecklingsbidrag,inriktats Detta t.ex. tran-mot
länsstyrelsemas projektverksamhet. utrednings-sportstöd och Annat

flera olika stöd samtidigt med fokus särskildamaterial behandlar på
små nystartade företag, fördelningen stödetaspekter, t.ex. av

stagnerande och expansiva branscher m. m.
finns betydande underlag från de uppföljningar ochSammantaget ett
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stöden. Samtidigt måstede regionalpolitiskagjortsutvärderingar avsom
denna punkt. Ibland finnspåmycket återstårpåpekas göraattatt

pekar viktenrelevanta data. påkomma Dettasvårigheter attatt av
införandet stöden.redan vid Ut-stödet beaktasuppföljningen avav

enklare uppföljningalltid sådanstöden intefonnningen är att enensav
genomföra.möjligär att

efterhand. saknas ihar skett i Detalla utvärderingarSå storgott som
processinriktade utvärderingarellerkallade formativautsträckning så

underolika aktörerdialog mellanoch främjarinsatsernaföljer ensom
erfarenhetsåterföring.successivmöjlighet tillochgång engerresans

utförs eller påutvärderingamaövervägande delenheltDen avav
hade varit önskvärtaktörerna.direkt inblandade Detdeuppdrag attav

ellerutförs forskargrupperutsträckning hadeiutvärderingar större av
uppföljningframhållasSlutligen förtjänaroberoende aktörer.andra att

komplex.mycketstödstrukturen blivitförsvårasutvärderingoch attav
ingående ibehandlasutvärderingsfrågomaochUppföljnings- ettmer

betänkandet.avsnittsärskilt av

regionalpolitiska stödendeIndelning av

naturligskildapå Enstöden kanregionalpolitiska sätt.De grupperas
ochföretagsstödföretagenriktar sig tillstödindelningförsta är som --

regionala utvecklingen.främja densyftar tillpåstöd sätt attannatsom
regional-stöd inomvilkasvårigheterföranleder inga avgöraDet att

politiken nationellatill företagsstöd. Dehänföraär att programmensom
inte EG-pro-gäller däremothänseende.i detta Dettarenodladeär

stödföretagsspecifikasåvälinnefattakan mersomsomgrammen
åtgärder.generella

indelningsgrunderolikaföretagsstöden harregionalpolitiskadeFör
iuppdelninghar gjortsutvärderingsmaterial från NutekIanvänts. en

ochautomatisktfallerförstnämndaselektiva stöd.och Degenerella ut
innebärdesocialavgifter medannedsattarättighet t.ex.är senaresomen

fall. devarje enskilt Iefter beslut istödet lämnasochmöjligheten
stället gjortshar ipropositionemaregionalpolitiskasenaste en

stöd sidantillväxtinriktade åutvecklings- ellerihuvudgruppering ena
till likartatindelningsgrunderna lederBådaden andra.driftstöd åoch ett

form syssel-sysselsättning iökadstödet fördockresultat, att av
därmedtillväxtinriktat ochgenerellt ochsättningsbidrag anses vara

Till-sig självklart.indelningvaletIngenderaskiftar teravgrupp.
driftstödenochtillbakagångför mildraanvänds iblandväxtstöden att

141995:regional tillväxt. Dssyfta till Iocksårimligenmåste rapporten
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F öretagsstödet Vad kostar det egentligen" klassas stöden i grupperna-
konserverande stöd och innovationsstöd. Klassningen sker här dock på

mycket schablonartat så tillvida helaett detsätt regionalpolitiskaatt
stödet betraktas konserverande stöd.som

I den följande behandlingennärmast de enskilda regionalpolitiskaav
stöden i dengörs regionalpolitiska propositionensenastesom
1994/951161 Regionalpolitik indelning i tillväxtinriktade stöd ochen
driftstöd. tredjeI gruppering placeras övriga stöd.en

3.4.3 Underlagsmaterial avseende de enskilda
regionalpolitiska stöden

I bilagan Regionalpolitiska företagstöd underlaget för de bedöm-ges
ningar stöden i det följande. Basfakta för flertaletgörs stödenav som av
har sammanställts i underbilaga.en

illväxtinriktadeT regionalpolitiska stöd

Lokaliseringsstöd

Lokaliseringsstödet omfattar dels lokaliseringsbidrag, dels lokaliserings-
lån. budgetåretFör 1994/95 beviljades 500 miljoner kronor i lokali-
seringsbidrag och miljoner100 kronor i lokaliseringslån.

Lokaliseringsstöd i första hand i samband med investeringar iges
byggnader och maskiner. I normalfallet krävs ökningen av
sysselsättningen i företaget för stöd skall lämnas.att

deFrån genomförda uppföljningarna kan lokaliserings-nämnas att
stödet i fördelas i enlighet med befintlig näringslivsstruktur ochstort sett
således tenderar bibehålla denna Många företag får medelatt som.ligger maximalt möjlig nivå och del har fåttnära bidrag vid mångaen
tillfällen. Flera investeringar skulle ha kommit till stånd stödetutan om

i mindre omfattning och med tidsfördröjning.än Sammantaget pekar
dessa förhållnaden på bidraget möjligen utnyttjas i för hög grad.att

Ofta uppnås inte de beräknade sysselsättningsökningarna. Kritiken
från företagen och andra aktörer massiv knytaär kravmot att ett om
ökad sysselsättning till stödet. Riksrevisionsverket pekar på risken att
kortsiktiga sysselsättningsökningar prioriteras före långsiktigen mer
strukturomvandling.
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företagsstödregionalpolitiskt1990:642förordningeniKravet om
förbehållasskallsysselsättningsökningenminst 40 procentatt avom

harkvinnorna.till nackdel för Detallmänhet inteiföljsvartdera könet -
i lagenåteranställningsreglernaberofall kani vissaanförts dettaatt

visserligen40-procentsregeln fårfrånanställningsskydd. Undantagom
tillberättigakan aldrigskäl dettasärskildadet finns attgöras menom

alla under åretfallen. Summerati övergörs merpartenavsteg av
ochmellanpendlat 30andelen kvinnorlokaliseringsstöd harbeviljade

åren.under de38 senasteprocent
grundavvecklades år 1990 pålokaliseringslåni formStödet avav

återin-efterfrågan. Lånenklarakunnabanksystemetdå ansågsatt av
motiveraslokaliseringslån kantillhandahållerfördes år 1992. Att staten

ligga i vissakommakanbegränsade säkerhetdenbland attannat somav
med derasstödområdeninombyggnadersärskilt iinvesteringar,

altemativanvändning.begränsade

Utvecklingsbidrag

produkt-marknadsföring,investeringar itillkanUtvecklingsbidraget ges
stödetbidrag kanutbildning Utöverutveckling, numerasomm.m.

ellerroyaltymedelstillskottvillkorslån eller motlämnas annansom
bidrag Förstödformendock bara använts.harersättning. I settstort

utvecklingsbidrag.ikronormiljonerbevilades 2001994/95budgetåret
detvisarutvecklingsbidragetgjorts attutvärderingardeEn avsomav

liggeråtgärderinriktat påochrisknivålågharallmänhet äri somen
tillBidragbidraget.skulleändåvad företagen göra utan gesnära -

vadutfalldärmed bättreochrisknivå änlägremedprojekt avsevärten
stödjer.Almiutvecklingsprojektdengäller i t.ex.typ somavsom

Vilkareservation.vissmedbör tolkasutvärderingenResultaten enav
beroendekanutvecklingsbidragetmedstödsprojekt avvarasom

konjunkturläge m.m.
näringsgrenarexpanderandedel tillgår tillUtvecklingsbidraget stor

risknivånförhållandevis lågaMed deni tillväxten.och ökar tempot
kortiredanblygsamma,iblandtillväxteffekter, ettänuppnås om

fleravitsord frångenomgående godafårUtvecklingsbidragetperspektiv.
parter.

gjordautvecklingsbidraget i deförresultatenpositivadedelEn av
användes förstödform tidigaredennatillskrivaskanutvärderingama att

Även förhållandedettabeaktandemedtjänsteföretag.lokalisering avav
särskiltbidraget. Avbedömningpositivmycketdockkan göras aven
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intresse detta stöd premierar företagär med ambitioner till kunskaps-att
utveckling.

Sysselsättningsbidrag

Efter ansökan kan företag i efterhand sysselsättningsbidrag deges om
ökar antalet årsarbetskrafter. år lämnadesFör 1994 200 miljoner kronor
i sysselsättningsbidrag.

Någon utvärdering specifikt sysselsättningsbidraget har veterligenav
inte gjorts. Detta anmärkningsvärt eftersom stödet har funnitsär under
mycket lång tid.

Sysselsättningsbidraget främjar eller vanligare belönar ökad syssel-
sättning delmål i regionalpolitiken. Bidraget fördelar sigär iettsom

enligt sysselsättningens fördelning näringsgrenar, någotstort sett mer
dock till de expansiva delarna näringslivet. finnsDet indikationer påav

särskilt inom stödområde främjas2 expanderande näringsgrenaratt
stödet.genom

Den positiva inställningen till stödet bestyrks riksdagenattav
beslutade höja stödnivån beslutet sedan ändrades detävenatt närom
blev aktuellt förhandla med EG-kommissionen de regional-att om
politiska stöden.

Stödet de ekonomiskt viktigaste för företag.är ett sett nystartav av
Önskemål har framförts från flera håll stödet delvis skulle betalasatt

i förskott. skulle bidra tillDetta lindra det nystartade företagetsut att
likviditetsproblem under dess första tid.stora

Landsbygdsstöd

Landsbygdsstödet och breddade det1994 tidigare glesbygds-ersatte
stödet. Stöd kan inom glesbygds- och landsbygdsområden ges som
avskrivningslån i praktiken lika med bidrag eller kreditgaranti för
hårda och mjuka investeringar begränsad storlek. budgetåretFörav
1994/95 beviljades miljoner430 kronor i landsbygdsstöd.

Stödets högsta nivå, 450 000 kronor under treårsperiod för hårdaen
och lika förmycket mjuka investeringar, samtidigt, anpassad tilläven är
EGs tidigare regler for de minimis-stöd. Numera medges enligt EGs
regler totalbelopp slag investering. propositionIett oavsett av
1995/962201 regionalpolitiskaVissa frågor föreslås stödetsatt
häögstnivå fastställs till 800 000 kronor. Beloppet mindre detär än
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valutakursförändringar.beroende påbeloppföregåendedubbla av
glesbygdsstödettidigaredethar gjortsutvärderingarVissa somav

Genomgåendelandsbygdsstödet.meddragmångahar gemensamma
ilänenmellanvariationenhänseendenfleraden ipå storapekas

efterlyses.användningmedlensförstrategistödet. Enhanteringen av
vadadministrativa frågorpå äntagit sikteharUtvärderingama mer

blivit.hareffekternavilkaochanvänds tillmedlen

investmentbolagLån till

lånföretagsstöd kanregionalpolitiskt1990:642förordningenEnligt om
hjälpfår medBolaginvestmentbolag.tillregeringenlämnas avav

enligtstödberättigadeverksamheteri ärendastdeltalånemedlen som
stödområdena. Ettinombedrivshuvudsakligenochförordningnämnda

lånesummanutestående är straxfått lån. Denharfemtontal företag
kronor.miljonerunder 100

hävdasutvärderingenstödformen. I attutvärderalåtitharNutek
investmentbolagensföravgörandevaritharsannolikhetmedstödet stor

formresultat ibolagensförbetydelsestödetstillkomst avattmen
Utvärde-marginell.varitföretagsutveckling harochkapitaluppbyggnad

dettaformuleras sätt:slutsatsringens
stöderinvestmentbolagtill privatastödlämnar man"Om man

byggsdotterbolaghelägdamedkoncerneruppbyggnad uppsomav
entydigförenkladnågotföretag. Det ärförvärv menenmognaav

utvärdering."genomförddraskanslutsats avsom
stödutvecklingsprojekt. EttosäkrapåinteInvestmentbolagen satsar

iförespråkasinvestmentbolagenviastället föriföretagentilldirekt
alternativ.bättreutvärderingen ettsom

föreslagit9991997- lför åren attanslagsframställningsinhar iNutek
visatstödettillhänvisaravskaffas. Maninvestmentbolag atttillstödet

tillsyftarstödetföretagsutvecklingdenochha bristersig att somanser
villkorslån.ellerutvecklingsbidragmedfrämjaskanfallflertaleti

driftstödRegionalpolitiska

socialavgifterNedsatta

antalförprocentenhetertio stortned med ettSocialavgifterna sätts
ochMalmgruvor,stödområdeinomverksamheter pappers-massa-

Iundantagna.ferrolegeringsverkochstålverk ärjärnverk,industri samt
detgällerockså lämnasstöddärstödområde 2delarnanordligade av
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för liten del näringslivet, bland turistnäringen.annaten av
skälAv redovisas avsnittet Utformning företagsstöd ochsom ävenav

i bilagan Regionalpolitiska stöd det svårt fastställa kostnadenär föratt
stödet. Uppskattningsvis den i storleksordningenär 450 miljoner kronor

år.per
Stödet för den del näringslivetär får stödet allmänt kostnads-av som

sänkande och neutralt i förhållande till utvecklingen i alla andra avseen-
den det främjar arbetskraftsutnyttjandetän att på bekostnad andraav
produktionsfaktorer. Det såväl expansiva stagnerandegynnar som
företag.

Nedsättningen socialavgiftema syftar till positivattav ge en
påverkan på sysselsättningen. Det dock tveksamtär stödet i sinom
nuvarande utformning tillräckligt förär några betydandestort att ge
effekter på denna. De utvärderingar gjorts har inte kunnat någotsom ge
säkert på den punkten.svar

Transportstöd

Efter ansökan under vissa givna förutsättningar bidrag med högst 50ges
kostnaden för järnvägs- och landsvägstransporterprocent till och frånav

företag inom transportstödsområdet. För år 1994 kostnaden förvar
transportstödet miljoner340 kronor. Kostnaden starkt beroendeär av
industrikonjunkturen.

Transportstödet har införts regionalpolitiska skäl. denIav nu
gällande förordningen regionalpolitiskt transportstöd uttrycks dettaom

främja"att samhällsekonomiskt och i övrigt lämplig lokaliseringsom en
näringslivet".av
Genomförda utvärderingar pekar på svårigheten utvärdera stödatt ett

där målet otillräckligt preciserat.är Det angeläget stödets syfteär att
läggs fast.

Det nuvarande transportstödet enligt de gjorda utvärderingarnasynes
inte effektivt medel främja lämpligett lokaliseringattvara en av
näringslivet, det syfte i förordningen regionalpolitisktsom anges om
transportstöd. Det verkar inte heller generellt utjämna transport-
kostnadema mellan olika regioner inom transportstödsområdet eller
mellan konkurrerande företag inom och transportstödsområdet. Detutom

tveksamt den beräkningsmodellär med jämförelser mellan företagom
i transportstödsområdet och i Stockholm låg till grund för stödetssom
konstruktion fortfarande relevant utgångspunkt.är en
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finnsmål. Riskövergripandenågra attstyrandeinteStödet motär
styrningolämpligiblandonödig ochtilllederregelverket ensnarare

uppvaktningarochskrivelserharUtredningendetaljnivå. upp-genom
gränsdragningar,olika formermed t.ex.problempåmärksammats av

fåroch intestödfårtransportstödsomrâdetinommellan företag som
regi.iochlejdamellan transporterstöd transporter egensamt

beteendeföretagensinverkanstyrandelitenTransportstödet har
geografiskadenforundantagmedmöjligenlokaliseringgällervad -

ellerkunderoch valinom koncernerproduktionenfördelningen avav -
givetvispåverkarStödetvidareförädlinggradleverantörer, m.m.av

regionalpolitiskaandramindredockvanligen änekonomi,företagets
beroendeekonominförBetydelsen ärsamtidigt.lämnassådanastöd om

transportkostnadandelföretagsstorlek,näringsgren,konjunkturläge,av
m.m.

genomfördaderedovisas imed företagareintervjuerDe en avsom
fördemstöd hosstarkt transport-det finnsvisar ettutvärderingarna att

förkompensation ogynnsamtstödet ettuppfattarstödet. Man som en
och intekontinuerligtstödetuppskattar ärläge. Företagen attgeografiskt

motprestationer.kravnågrabeteendederasstyr genom
slagskildaförslaglämnatsharutvärderingarnagenomfördadeI av

ochhaavståndsberoende,transportstödets attbort sammaenatt tasom
nuvarandedensänkatransportstödsomrâdet,hela attförbidragsprocent

harförädlingskravet. Rösterslopaochkilogrampå 100 attlägstgränsen
kravet.detskärpaförhöjsockså att senare

negativabörstöden intedirektivFöretagsutredningens att geI anges
relevanta.klartmiljöaspektematransportstödet ärmiljöeffekter. För

detfrämjardelshänseenden, transport-i tvåincitamentfelStödet ger
produktionförläggningöverhuvudtaget attarbete avengynnagenom

pådetDelskunder. transportersåväl leverantörerfrånlångt gynnarsom
lastfartyg.medmissgynnaroch transporterväg

ochtransportstödetbehandlatharutredningenSjöfartspolitiska
1995:112betänkande SOUsittställningstaganden isinaredovisar

stödetsibristerfunnitharframtiden. Manförsjöfart näringSvensk - meddiskrimineringen transporteriblandkonstruktion, annat av
mellankonkurrensneutraltmåstestödet görasochlastfartyg attanser

KommunikationskommitténtillfråganöverlämnarMantransportsätten.
kanstödet"ombörkommittén övervägaoch1995:01 attK anser

förhållandevisdenocheffekterbegränsadedesstillmed hänsynslopas
börfallutgör". Istödetstatsbudgeten annatpåbelastning somstora

konkurrens-påkravetuppfyllerförslagframkommittén ettta som
tillalternativnågrapekar attutredningenSjöfartspolitiskaneutralitet.

oberoendeschablonbidrag transport-detta,åstadkomma avt.ex. genom
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ellersätt ersättning för landtransporter enbart till lämpliganärmast
hamn.

Övriga regionalpolitiska stöd

Länsstyrelsernas projektverksamhet

Länsstyrelserna med sina medel för projektverksamhet stöd tillger ett
brett spektrum aktiviteter i form utredningar, försöksverksamhetav av
och informationsinsatser. budgetåretFör 1994/95 beviljades 480 miljo-

kronor i projektmedel.ner
Projekten genomförs ofta inom för övergripanderamen mer program.

Verksamheten innefattar inte stöd till enskilda företag har ändåmen
koppling till företagsstödet. Dels inriktas del projekt-storen av
verksamheten på skapa bra infrastrukturatt och god miljö fören en
näringslivet i länet. Dels prioriterar länsstyrelsen medel till projekt-
verksamheten inom anslag innefattar blandett lokaliserings-annatsom
och utvecklingsbidrag landsbygdsstöd. De projektsamt riktar sigsom

direkt näringslivet kanmot stöd till företagsrådgivaremer elleravse -
utredningar för vissacentrum, näringsgrenar eller företagsgrupper m. m.

Utvärderingar verksamheten i västsvenska länett pekar påav par
goda resultat särskilt för projekt baseras på regionenssom egna
förutsättningar och projekt länsgränser,över framförallt över
kommungränser inom arbetsmarknadsregioner. Förhållandena torde dock
variera mellan länen.avsevärt

Kritiken länsstyrelsernas projektverksamhetmot riktar främst sig
på strategi och mål för verksamhetenatt otillräckligtär preciserade och
därmed inte kända för potentiella intressenter och verksamheten iatt

utsträckning börstörre bedrivas i programform. Kraven på detta finns
redan uttryckta i den förordning 1982:877 regionalt utvecklings-om
arbete reglerar länsstyrelsernas projektverksamhet.Det finnssom numera
angivet denna så långt möjligtatt bör bedrivas i programform. Detsom

också bör fram föratt de områdentas prioriterasanges iprogram som
strategin för länets utveckling.

För många länsstyrelser kommer del de medel hittillsstoren av som
för projektverksamhetanvänts behöva prioriterasatt till utgöraattom

nationell offentlig medfinansiering inom EGs geografiskt avgränsade
strukturfondsprogram. EGs torde i sig medföra ökadprogram en
programinriktning för de regionala insatserna.
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servicekommersiellStöd till

gles-drivmedel iochdagligvarormedförsörjningenuppehållaFör att
1994:förordningenenligtservicekommersielltillstödkanbygder ges

fallvissaservice. Ikommersielltillstödochlandsbygdsstöd577 om
hemsänd-lämnasStöd kanstödjas.fackhandelservice somkan även

kredit-investeringslån,avskrivningslån,kommuner,tillningsbidrag
80beslutades1994/95budgetåretservicebidrag. För omochgaranti

service.kommersielltillstödikronormiljoner
företagsstödandramed deberöringspunkter somfåstöd harDetta

utvecklingsstödhandförstaiintehandlarbehandlar. Detutredningen om
syfteiinfrastruktur att tryggaviktigbevarandeförstöd avutan om

klartharVerksamhetenserviceforsörjning. ettglesbygdsbefolkningens
väl.utvärderingarnagjordadeenligtfungerarochsyfteangivet

Norrlandsfonden

garantierochvillkorslånlån,i formföretagsstödNorrlandsfonden avger
priori-medNorrlandiföretagtjänsteproducerandeochtillverkandetill

iverksammaellerteknik äriinvesterarföretag somtering nysomav
tillväxtmöjligheter.godamednäringsgrenar

verksamhetfondenspekargjorts attutvärderingarDe som
ändratsförhållandenaharutvärderingarnaförtidenSedanväl.fungerar

tillkommit. DessastrukturfondsprogramEGsDels harpunkter.på två
dentillstödNorrlandsfondennärvarande knappastför varsdockberör

förhåll-Delsföretag. ärenskildatillsigriktardelenövervägandehelt
utvärderingarnadåannorlunda änkapitalmarknadenandena nu

dock.kvarstårbetydelseFondensbankkrisen.förtidenvidgjordes
stöd-andraochNorrlandsfondenmellanöverlappningarfinnsDet

huvud-verksamhetsområde. IfondensAlmi, inomhandi förstagivare,
riskersamverkansformerfungerandevälfunnit menhasak mansynes

påtalats.hardubbelarbeteför

tillfälligttillväxtochutvecklingregionalföråtgärderSärskilda
småföretagsstöd

till slutetanslagnafinnsmedeloch1994/95budgetåretinfördesStödet
iinvesteringarmjukaochhårdabådeförlämnas1996. Detårav

investerings-15med högst procentlandethela enavsmåföretag över
till EG-Stödet anpassatkronor. ärmiljoner20högstkostnad om

företag.medelstoraochsmåtillstödförreglerkommissionens
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Drygt 300 miljoner kronor har beviljats för budgetåret 1994/95,
därtill ungefär hälften så mycket för stöd till företagen i form av s.
konsultcheckar.

Den utvärdering genomförts har visat deatt sysselsätt-som uppsatta
ningsmålen har uppnåtts totalt och för så samtliga län.gott harMansom
kunnat dra det goda konjunkturläget,nytta i synnerhetav som pro-

inriktat siggrammet expanderande företag.

Regionala forsknings- och utvecklingsprogram

Programmen startade under våren 1995 och 170 miljoner kronor avsattes
för dem. Målgruppen för i förstaär hand de mindreprogrammen
företagen. Med inriktningen kvalificerad kunskapsutvecklingmot en mer
och fokusering på regional samverkan i konsortieform mellanen
företagen och F oU-organ utgör mycket intressantprogrammen ansatsen
i det regionala utvecklingsarbetet.

3.4.4 Den relativa betydelsen de regionalpolitiskaav
stöden och den effekten demsammantagna av

De enskilda regionalpolitiska stöden har vuxit fram och ändrats vid
skilda tidpunkter och bristfälligtär samordade med varandra. Målen för
insatserna också alltförär oprecist för analyssatta stödenatt ien av
relation till varandra skall kunna på grundvalgöras dem. Stöd-av

helhet kan knappastsystemet uttryck försom sammanhållenses som en
strategi.

Behovet på denatt effektensammantagna uppenbart.av är Inomse
de regionalpolitiskt prioriterade områdena harmest företagen möjlighet

få flertal olikaatt regionalpolitiskaett stöd. I många fall lämnas till
företag också andra statliga stöd, främstsamma arbetsmarknads-genom

politiska åtgärder.
flertaletI studier regionalpolitiskt stöd har enskilda stöd belysts.av

Endast i få fall har studerat den effekten flerasammantagnaman av
olika stöd eller betydelsen dessa i förhållande till andra stöd.. Underav

rubrik beskrivs i bilagan Regionalpolitiskasamma stödsom någraovan
studier denna karaktär kort kommenteras här.av som

Riksdagens revisorer granskat del det regional-storsom en av
politiska stödet har kritiserat avsaknaden tydligt och användbartettav
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ibristerpekat påvidareharManverksamheten.förhuvudmål upp-
insatserna.utvärderingenochföljningen av

regionalpolitiskadevisargenomföralåtitNutekBeräkningar som
fulltstödenutnyttjarföretagnyetableradesmåförbetydelsestödens som

utvecklings-lokaliseringsstöd,beräkningarnaingår i ärstödDeut. som
transportstöd.ochsocialavgifternedsattasysselsättningsbidrag,bidrag,

samladedenberäknasfemårsperiodförstaför företagensgenomsnittI
stöddadeiomsättningenåttasju âtillstöden procenteffekten avav

stödområdeinomfyraoch åstödområde l procentinom treföretagen
betalnings-långsiktigadenstärkahandförstaieffekt attStödens är

Soliditeten.företagenhosförmågan
fördelarstödenregionalpolitiskahur degenomförtsharAnalyser av

näringsgrenar.lönsamma/ olönsammaochstagnerande/tillväxandesig på
tillväxt-deframstårsysselsättningsbidragen mestochUtvecklings- som

stöden.inriktade
analysgenomförtsmaterialstatistisktgrundvalpåharNyligen enav

stimulansåtgärderregionalpolitiskaantydernyföretagandet. Denna attav
företagande.sådanteffekt påhar ringa

regionalpolitiskadeförOmrådesavgränsningar3.4.5

stöden

stödensregionalpolitiskadebeskrivninguttömmande geo-En avmer
ocksåstöd. SeRegionalpolitiskabilaganiavgränsningargrafiska ges

litteraturförteckningen.förebetänkandet,slutetikartbilder av
stödförområdensärskildasavgränsningenförhuvudstrukturEn av
till-destödområdenlångsiktiga samtoch 2stödområdena 1ges av

totalt 13,5omfattar procentstödområdenstödområdena. Dessa avfälliga
utvecklings-lokaliseringsstöd,förrelevansharbefolkning. Delandets

förmåni vissochsocialavgifternedsattasysselsättningsbidrag,bidrag,
istödområde 1iförmånligastStödvillkoren ärlandsbygdsstöd. som

till-deiförmånligaminstNorrland ochinredetomfattarhuvudsak av
Norrlanddelarytterligareingårstödområde 2stödområdena. I avfáliga

Sverige.mellerstaiprioriterade kommunerreginalpolitisktoch dessutom
kustland,NorrlandsihuvudsakligenfinnsstödområdenTillfälliga

Götaland.sydöstraochBergslagen
i femindelninggeografisksärskild tran-finnstransportstödetFör en

ovanmämndadefrånsigskiljerDessa sammantagetsportstödzoner.
ikustland ingårNorrlands transport-främststödområdena attgenom

stödsområdet.
landsbygdsom-glesbygds- ochinomlämnasLandsbygdsstöd kan
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råden. Dessa områden fastställs respektive länsstyrelse.av
Ytterligare antal områden harett tillkommit EG-stödet, igenom

första hand inom de geografiskttre avgränsade strukturfondsprogramm-
För merinformation EG-stöden hänvisas tillen. särskilt avsnittom ett

i betänkandet och bilaga.en
Områdesstrukturen har med EG-stödet blivit komplexännu änmer

tidigare. Detta skäl tillär Företagsstödsutredningenatt fått i uppdrag att
söka förenkla denna struktur.

3.5 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Arbetsmarknadspolitiska kommitténs ställningstaganden

Arbetsmarknadspolitiska kommittén har bland haft till uppgiftannat att
föreslå hur samspelet mellan arbetsmarknads-, närings- och regional-
politiken skall kunna utvecklas i syfte stärka tillväxten.att Enligt
direktiven har utgångspunkt för kommittén varit företags-en att
utvecklande åtgärder i huvudsak vidtas inom för närings- ochramen
regionalpolitiken.

Enligt sina direktiv skall Företagsstödsutredningen vad gäller det
arbetsmarknadspolitiska området utgå från det utredningsarbete som
Arbetsmarknadspolitiska kommittén har genomfört och de förslag som
kommittén har lagt. Kommittén har nyligen lämnat sitt betänkande
SOU 1996:34 Aktiv arbetsmarknadspolitik. De ställningstaganden som

intresse förär Företagsstödsutredningen reovisas kort.av
förstaEtt villkor i strategi för ökad sysselsättningen är en

ekonomisk-politisk strategi stimulerar den ekonomiska tillväxten.som
En sådan strategi måste bygga god konkurrenskraft i det svenska
näringslivet och stärkt förmåga till omvandling och förnyelse. Arbets-
marknadspolitiska kommittén konstaterar vidare det för utvecklaatt att

produkter och produktionsstrategier krävs kvalificeradnya kompetens.
Tillgången på kompetent personal på alla nivåer i företagen utgör ett
nödvändigt villkor för ekonomisk tillväxt. Man tjänstesektornattanser
redan i dag har betydelse för svenskstor ekonomi och dess vikt ökar.att

För öka tillväxten måsteatt det finnas drivkrafter förgynnsamma
företagandet, bl.a. tillgång till riskvilligt kapital. Enligt Arbetsmarknads-
politiska kommitténs uppfattning måste bättre betingelser skapas för att
tillgodose servicebehov i dag otillfredsställdaär bl.a. inom hus-som
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reguljäraskapas för så mångaFörutsättningar måstehållssektorn. att
och medelstoraexempelvis i småskall kunna skapasmöjligtjobb som

företag.
arbetsmarknadspolitikenkommitténArbetsmarknadspolitiska attanser

stabiliseringspolitisk ifått ikläda sigförsta handtid iunder ensenare
huvuduppgiftArbetsmarknadspolitikensroll.strukturpolitiskförstället

arbetsmarknaden, bryta de obalanserflexibiliteten påökaskall attvara
förebyggadelarbetsmarknader ocholikafinns permanentsom

Ökad minskadsysselsättning ochfrån arbetslivet.utslagning personerav
ochpolitiken iekonomiskauppgift för denarbetslöshet stortär en

arbetsmarknadspolitiken,politikområdendärför mångainbegriper utöver
energipolitik.ochnärings-utbildnings-,t.ex.

arbetsmarknadspolitiska åtgärder börmedtungroddaDagens system
ochförenklaskommitténs meningArbetsmarknadspolitiskaenligt

Åtgärderna förökatfärre medföreslås blieffektiviseras. utrymmemen
ytterligare betoning påförutsätterolika avseenden. Dettaianpassningar

och uppföljningutvärderingverksamheten medmålstyrning attsamt av
utvecklas.arbetsmarknadspolitiken

ArbetsmarknadspolitiskakompetensutvecklingengällerdetNär menar
frånutbildningenreguljäraställas på denkrav måste ettkommittén att

arbetsmarknadsutbildningen måstearbetsmarknadsperspektiv, att an-
kompetensutveckling måsteomfattandeochtill krav att enpassas nya

arbetsplatserna.ske på
uppgifthaft tillocksåkommittén harArbetsmarknadspolitiska att

ochmed närings-samverkaarbetsmarknadspolitiken kanbelysa hur
för underlättaregional nivåcentral ochregionalpolitiska på att ny-organ

demellansamordninghur bättreföreslåsmåföretagandeoch samt att en
viktenKommittén betonartill stånd.skall kommapolitikområdenatre

ochsamverkani riktningsamordnade signalerochentydiga mot sam-av
principiellamedtillräckligtinteområdena.aktuella Detdeordning ärav

tydligasamordningviktenstatsmakternauttalanden från utanavom
regionala aktörerna.desamarbete mellankonkretpåställaskrav bör

gällerdetregionalhuvudansvar närLänsstyrelsernas motorsom
sysselsättningtillväxt ochutveklingsarbete kringregionaltstrategiskt

ankomma Företags-enligt kommitténbörtydligare.bli Detmåste
regionalaförslag detframläggastödsutredningen närmareatt om

utredningenförutsätter vidareKommitténoch samarbetet. attansvaret
mellan olikaöverlappningarundersöka förekomstenkommer att av

dessaocharbetsmarknadspolitiska stödsystemochregional-, närings- om
ändringarmotiverarkaraktärochomfattningsådanfalli så är somav

regelsystemen.av
fåbörkommunernakommitténArbetsmarknadspolitiska ettattanser
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ökat inflytande arbetsmarknadspolitiken.över
De ställningstaganden Arbetsmarknadspolitiska kommittén gjortsom

beträffande uppföljning och utvärdering refereras i detta betänkandes
avsnitt Målstyrning, uppföljning och utvärdering.

Om det underlagsmaterial F öretagsstödsutredningen utnyttjatsom

jämförelseI med närings- och regionalpolitiken har forskningen inom
arbetsmarknadspolitiken under det decenniet nått betydandesenare en

kanske ändå otillräcklig omfattning. Arbetsmarknadspolitiskamen
kommittén har låtit genomgånggöra den svenska empiriskaen av
forskningen effekterna arbetsmarknadspolitiken och redovisatom av
denna i bilaga till kommitténs betänkande SOU 1996:34 Aktiven
arbetsmarknadspolitik. Forskningen i första hand sikte på vad detar
arbetmarknadspolitiska åtgärderna leder till för den enskilde och vilka
samhällsekonomiska konsekvenser de får. Individeffekterna främstavser
påverkan på lönen och möjligheten få arbete. De övergripandeatt mer
studierna, makroutvärderingarna, de samhällsekonomiskautövertar
aspekterna bland också frågan s.k. undanträngnings-annat upp om
effekter, dvs. de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna leder tillom att
reguljära arbeten undan. orskningsresultatenträngs F pekar på sådanen
effekt i storleksordningen till50 70 dvs. för varje arbeteprocent som
skapas den arbetsmarknadspolitiska åtgärden skulle 0,5-0.,7genom
reguljära arbeten försvinna eller utebli. de flestaI fall detta dockär en
planerad och effekt. Så fallettemporär vad gällerär tidigare-ex.
läggning byggnadsarbeten och de beredskapsarbeten då skapas.av som
Resultaten från de empiriska utvärderingsstudierna medger inte att mer
bestämda slutsatser dras vilken arbetsmarknadspolitisk åtgärdom som

föredra i given situation.är att en
Till skillnad vad gäller individ- och samhällsaspektermot saknas i

utsträckning forskning de arbetsmarknadspolitiskastor åtgärdernasom
påverkan på de företag berörs åtgärderna och komkurrens-som av
förhållandena.

Underlaget för Företagsstödsutredningens genomgång har i första
utgjorts från Arbetsmarknadsverkets löpande uppföljningrapporterav

de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Denna uppföljning välärav
utvecklad för flertalet de åtgärder har för. Medegetav som man ansvar
hänsyn till Arbetsmarknadsverkets uppdrag det naturligtär att upp-
följningen individinriktad och endastär i ringa grad belyser effekterna
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för företagen.
redovisas i bilagan Arbetsmarknadspolitiska åtgärder möjlig-Som är

uppföljning stöd i form nedsatta arbetsgivaravgifter påheten till avav
mycket begränsad.vissa punkter

arbetsmarknadspolitiska åtgärdernaDe

Företagsstödsutredningens uppgifter behandla det finansiellaEn är attav
därför till bedömning alla deUtredningen har tagitföretagsstödet. upp

potentiellt skulle kunnaarbetsmarknadspolitiska åtgärder utgörasom
innefattar nedsättning avgifter, utbetalningdeföretagsstöd att avgenom

ekonomisk förmån förkan innebäramedel eller på sättannat enav
arbetskraft arbetsgivarens för-ställs tillarbetsgivaren, attt.ex. genom

innebär föjande arbets-till kostnad.eller låg Dettafogande attutan
åtgärder behandlas:marknadspolitiska

anställningsstöd och RASGenerellt och riktat GAS-
Rekryteringsstöd-

utbildning i företagBidrag till-
Utbildningsvikariat-

till arbetslösaBidrag startar egetsom-
Beredskapsarbete-

traditionellt slagickeInsatser av-
Lönebidrag-

näringshjälparbetshjälpmedel,Bidrag till m m-
Arbetslivsutveckling ALU-
Arbetsplatsintroduktion-

budget-funnits under minst tiotal år.åtgärderna har IFlertalet ettav
åtgärderna1995/96 har aviseratsför budgetåretpropositionen att en av -

företag kommer upphöra vid ingångentill utbildning ibidrag att av-
Åtgärden 1995/96arbetsplatsintroduktion har från budgetåretår 1998.

liknande slag. Anställningsstöden GAStidigare åtgärderfleraersatt av
avvecklastidsbegränsade. dem, RAS,har varit Detoch RAS senare av

introdu-Formellt också de under årvid halvårskiftet 1996. är senare
utbildningsvikariatarbetslivsutveckling ochåtgärderna ALUcerade

här harnärvarande till utgången år 1996,tidsbegränsade, för av men
tidigare skett.förlängningar
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Arbetsmarknadspolitiska kommittén har föreslagit vissa förenklingar
i åtgärdssystemet, bland sammanslagning åtgärderna rekry-annat av
teringsstöd och beredskapsarbete.

arbetsmarknadspolitiskaDe åtgärderna skall bidra till de arbets-att
marknadspolitiska målen uppnås. sker fleraDetta olika sätt:

arbetstagare/arbetssökande utbildning utbildning i företag, utbild-ge-
ningsvikariat, egetstarta

arbetssökande praktik arbetsplatsintroduktionge-
förmå arbetsgivaren anställa arbetstagare långtidsarbetslösa,att- -
ungdomar, arbetshandikappade inte skulle ha anställtssom annars-
rekryteringsstöd, arbetsplatsintroduktion, lönebidrag, arbetshjälp-
medel

tidigarelägga anställningar anställningsstöd-
få till stånd arbete inte blivit utfört arbetslivsutveckling,som annars-
beredskapsarbete, egetstarta

Företagsstödsutredningen skall också beakta icke-finansiella stöd och det
då i första hand fråga utveckling kunskap och kompetens. Deär om av

arbetsmarknadspolitiska insatserna bör här samspela med de närings-
och regionalpolitiska. de arbetsmarknadspolitiska åtgärderUtöver som

också arbetsmarknadsutbildningen intresse, liksomnämns ärovan av
potentiellt verksamheten med datortek.även

deVid sidan arbetmarknadspolitiska insatserna och kompetens-av
försörjningen har också arbetsmarknadsmyndigheternas förmedlande upp-
gifter näringspolitisk betydelse främja flexibiliteten istor attgenom
näringslivet och underlätta strukturomvandlingen.

bara de arbetsmarknadspolitiska insatserna i sig förInte relevantaär
Företagsstödsutredningens frågeställningar också deutan organ som
arbetar med åtgärderna länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingen.-

med sina mycket omfattandeDessa kontakter med företagen är av- -
intresse för näringslivs- och regionalpolitiken.ävenstort

Företagsstöd arbetsmarknadspolitikeninom

bakomliggande syftet med samtliga arbetsmarknadspolitiskaDet åtgärder
Ävenstärka den enskildes ställning arbetsmarknaden.på dettaär att om

huvudsyftet kan därmed inte uteslutas åtgärd ocksåär att en ger
arbetsgivaren ekonomisk förmån. dennaOm fönnån tillräckligtären
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företagsstödetden summeringåtgärden räknas in ibörstor somav
Arbetsmarknads-uppgiftFöretagsstödsutredningen har till göra.att

vilka deanledning in påhar inte haftpolitiska kommittén att av
företagsstöd.räknasåtgärderna börarbetsmarknadspolitiska som som

Företagsstödsutredningen.central fördäremotfråganDen är
åtgärdernaarbetsmarknadspolitiskadeförväntasArbetsgivama genom

tillskulle kommahandlingar intevidtaincitament att annarssomges
finnsmellan de olika stödenvarierarsannolikhetMedstånd. somen

han i alla händelserendast detarbetsgivarenmöjlighetendock göratt
blirfinns.stödet det Detoch enbart utnyttjargjortskulle ha när nu

stället för incitament. Dettaonödig belöning iiblandsåledes etten
arbetsmarknadspolitiska områdetspecifikt för detinteförhållande är

regionalpolitiken.ochstöd inom närings-förgäller ävenutan
tillgångstödet får arbetsgivarnaarbetsmarknadspolitiskadetGenom

till dettaanslutningeller praktiserar. Iutför arbetetill sompersoner
mindrelämnaeller måste självaekonomisktdekompenseras en

idealt fallarbetsplatsintroduktionen. Ianslutning tilliersättning ettsom
dennesarbetsgivarenersättningen tillekonomiskaborde den motsvara

tordeåtgärden.med den vidtagna Dettai sambandextrakostnader t.ex.
hjälpmedel till arbets-ersättning förgällerfallet detoftast närvara

tillkan ledabedömningardär skerhandikappade. Men attäven som
falleller i andrakostnadenblirarbetsgivarenbidraget till större än -

bidraget ochregler bordetill gällandeleverheltOmtvärtom. uppman
andra arbets-vid fleravarandra ocksåkostnaderna nära motsvara
undantagsfallberedskapsarbeten i deVidmarknadspolitiska åtgärder. -

exempelborde detta tillföretagtill enskildadå stödet garanterasges -
innebäraförordning inte fårgällandeenligtåtgärdenredan attav

intedet finns konkurrenteri de fallkonkurrensfördelar, åtminstone som
stöd.åtnjuter samma

tilldetåtgärder liggerarbetsmarknadspolitiska närmastVid vissa
arbetsmark-denförlorar vinner påarbetsgivarenhands änatt snarare

arbetsplatsintroduktion.exempel vidtillnadspolitiska åtgärden som
fråndock utgååtgärder fårarbetsmarknadspolitiskaVid andra man
denför vidtavill få förmånkan ochbådearbetsgivaren attatt en

"förhandling"bli frågafall torde detåtgärden. vissaaktuella I enom
där arbets-arbetsmarknadsmyndigheternaocharbetsgivarenmellan

arbets-situationenstarkareställning givetvisgivarens ärsämreär
marknaden.

given vidkan betraktasför arbetsgivarenekonomisk förmånEn som
arbetsmarknadsstöd GASriktatgenerellt ochåtgärder typenav

åtgärdernaarbetsmarknadspolitiska Före-derespektive RAS. Av anser
före-detta slaganställningsstödendasttagsstödsutredningen utgöraav
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tagsstöd i egentlig mening.
andraFör arbetsmarknadspolitiska åtgärder framstår huvudsyftet

tydligt stärka den enskildes situationatt arbetsmarknaden.som
Företagsstöd kan ändå förekomma då betraktaär attmen som en
bieffekt. Det åtgärderna rekryteringsstödär närmast och lönebidrag,
utbildning i företag och utbildningsvikariat kan förväntassom ge
arbetsgivaren möjlighet till förmån. Om det i praktiken blir etten

ekonomiskt utfall för den enskilde arbetsgivaren beroendegynnsamt är
dennes förmåga verkligen använda sig deattav av personer som

kommer till arbetsplatsen den arbetsmarknadspolitiska åtgärden.genom
framgårSom det sagda förhållandena komplexa ochär detav ovan

skulle krävas ingående studium varje enskild arbetsmarknads-ett av
politisk åtgärd för med någon exakthet till hur del detatt avgöra stor är
fråga företagsstöd. Undersökningar arbetsgivarens ekonomiskaom av

de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna saknas inytta utsträck-storav
ning. föranlederDet däremot inga svårigheter klassa vilka åtgärderatt

till övervägande respektive ringa del ekonomiska förmåner tillsom ger
företag. förfarandeDetta tillfyllest för uppskattningär detgöraatt en av
totala företagsstödet. v

Även stöd till ringa del företagsstöd eller inte riktasett utgörom ens
till företag kan det givetvis ändå i enskilda fall innebära sådana
förmåner det blir konkurrenssnedvridande. Konkurrensfrågomaatt
belyses i avsnitt betänkandet.ett senare av

Företagsstödsutredningen bedömer generellt och riktat anställ-att
ningsstöd stöd till utbildning i företag, utbildningsvikariat ochsamt
rekryteringsstöd till övervägande del företagsstöd. Företagsstödutgör
kan förekomma också vid andra arbetsmarknadspolitiska stöd men
endast till mindre del. Detta gäller lönebidragen dock it.ex.en som
betydande utsträckning torde nedsatt arbetsförmåga hosmotsvara en

ifråga.personerna
Den utredningen gjorda bedömningen ligger i linje med det urvalav
arbetsmarknadspolitiska stöd anmälts statsstöd till EG-av som som

kommissionen. riktatDessa anställningsstöd, utbildning i företag,är
utbildningsvikariat och rekryteringsstöd.

Starta eget-bidraget karaktär deär nyssnämnda åtgärd-änav annan
Företagsstödsutredningen väljer betrakta också denna arbets-atterna men

marknadspolitiska åtgärd företagsstöd. Det existerar dock isom
allmänhet inget företag vid den tidpunkt då stödet och motsvarandeges
kostnader skulle finnas för någon arbetsmarknadspolitisk åtgärdannan

eget-bidraget inte lämnades.startaom
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Utredningen har i tidigare avsnitt redovisat beräkningett en av
företagsstödet för budgetåret 1994/95. den beräkningen ingår inteI
utbildningsvikariat till sin huvuddel används inom offentlig sektor.som

närvarande därmed detta potentiella företagsstödFör i praktiken inteär
stöd.sådantett

Bedömning de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna relation tilliav
frågeställningarutredningens

endast övergripandedet följande bedömningar de arbets-I görs av
marknadspolitiska åtgärderna. bilagan ArbetsmarknadspolitiskaI åtgär-
der redovisas detaljerat underlag. underbilaga basfaktaIett mer en ges

för åtgärderna gällande författningarna.främst från de

Starta eget-bidrag

direkt intresse föreget-bidraget Företagsstödsutredningen.Starta är av
normalt under högst månader. genomsnittligaBidraget lämnas Densex

fem ochbidragstiden torde ligga mellan månader. Möjligheterrna attsex
tidenvissa fall utsträcka månader utnyttjas endast i ringai utöver sex

bosatta iutsträckning. regionalpolitiskt stödområde kan få delDe ärsom
arbetslösa utnyttjar sällan den möjligheten.bidraget attutan vara menav

kan föregås arbetslivsutveckling ellereget-bidraget ALUStarta av
arbetsmarknadsutbildning. sker dock i liten omfattning.Detta Däremot

konsultstöd inför företagsstarten. komplett-frekvensmed hög Denges
vanligen behövs medel,erande finansiering skersom genom egna

Almi.banker eller
har vuxit till cirka eget-bidrag årVolymen 20 000 startanya per

statistik. uppgifterenligt Arbetsmarknaknadsverkets SCBDeegen som
dessa lägre siffror det frågaredovisar lägre enligtär även ärmen om en

omfattande verksamhet. vissa defmitionsskillnader kan orsakenUtöver
till avvikelserna mellan uppgifterna sökas i den snabba tillväxten av
verksamheten. Bidraget torde registreras tidigareAMS avsevärt änav

statistik.företaget fångas i SCBs
fortvarighetsnivå försvårt siaDet är att starta eget-om var en

delvis fråga ackumulerat behovbidraget kan ligga. kanDet ettvara om
beroendetill börja med tillgodoses. Frågans naturligtvisäratt svarsom

hur arbetslösheten utvecklas och vilka åtgärder utöver startaav som
eget-bidraget vidtas för denna.mötaatt

näringshjälp till funktionshindrade förbörDet ävenatt attnoteras
i betydande omfattning. Hjälpen kanverksamhet lämnasstarta somegen
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kombineras med eget-bidrag med högst 60 000 kronor förstarta ges
investeringar. Budgetåret 1994/95 beviljades 800 bidrag tillnästan
näringshjälp.

viktigEn följd eget-bidraget många harstarta är attav nya grupper
kommit i kontakt nyföretagandemed och stimulerats till att starta egen
verksamhet. positivt och börDetta bidra till egenföretagandetär att
vinner i legitimitet. finnsDet å andra sidan risk att starta eget-
verksamheten kan komma i vanrykte inte de problem alltid ärom som
förbundna med snabbt växande verksamhet hålls under kontroll.en
F öretagsstödsutredningen finner AMS bland framatt annat att tagenom
policy regleroch för arbetet med eget-bidraget ha lyckatsstarta synes

och utveckla verksamheten. Utredningen har dockatt styra
uppmärksammat den viktig konkurrensfrågan inte behandlasatt ett
konsekvent i regeldokumenten.sätt

I AMS allmänna råd sålunda följande:anges

"Konkurrensskäl eller risk för överetablering inom bransch ingetären
skäl för inte bevilja bidrag. kan konkurrenssituationenDäremotatt
påverka bedömningen verksamhetens lönsamhet, vilket kan leda tillav

bidrag inte beviljas."att

strategi för eget-verksamhetenI AMS och interntstarta annat
informationsmaterial dock hänsyn skall till konkurrens-att tasanges
aspekten.

Övriga åtgärderarbetsmarknadspolitiska

Stöd karaktären generellt och riktat anställningsstöd GAS respektiveav
visserligenRAS räknas in bland företagsstöden med hänsyn till de

ekonomiska förmåner arbetsgivaren får. Betraktadesom som
företagsstöd kan de dock inte högnågon prioritet. ospecifikaDe ärges
och saknar uttalat utvecklingsyfte. tekniskaDeras utformningett
föranleder dessutom problem, bland i svårigheten följaannat att upp
stöden.

Alla de politikområden utredningen har behandlatre utgörattsom
delar den generella ekonomiska politiken. synnerhet samspelarIav
områdena det gäller kompetensfrågoma. arbetsmarknadspolitiskaDenär
åtgärderna i sammanhanget inte intresse i första handär av som
företagstöd de medverkar till förse näringslivet medutan att attgenom
kompetent Kompetensfrågornapersonal. i sig centrala också inomär



Nuvarande stöd och dess kostnaderSOU 1996:69 93

närings- och regionalpolitiken liksom för övrigt inom EGs struktur-
fondsprogram och gemenskapsinitiativ.

arbetsmarknadsutbildning de arbetsmarknadspolitiskaFörutom är
utbildningsvikariat och utbildning i företag direktåtgärderna inriktade

kompetensutveckling. redan kommerpå Som bidraget tillnämnts
utbildning i företag avvecklas vid ingången år Utbild-1998.att av
ningsvikariaten i princip mycket bra åtgärd med fördelarsynes vara en
for såväl arbetsgivaren de utbildas och vikarierar. Detsom personer som

åtgärden eller i varje fall upplevs fördock uppenbart ärär att som
synnerhet för den privata sektorns småföretag.komplicerad, i I

1995/96: Ekonomisk vårproposition föreslås vidareproposition 150 att
för utbildningsvikariaten skall försämras frånde ekonomiska villkoren

mindre förden juli 1996. kommer åtgärden attraktivl Detta göra änatt
arbetsgivarna.

arbetslivsutvecklingOckså andra åtgärder rekryteringsstöd, ochsom
till kompetensfrågorna, ocksåarbetsplatsintroduktion knyter liksoman

datortekverksamheten.
arbetsmarknadspolitiken generellt skall verka för fullgöraHur attmer

uppgift förse näringslivet med kompetent personal intesin äratt en
uppgift för Företagsstödsutredningen. Arbetsmarknadspolitska kommittén

förslag detta i sitt betänkandehar redan redovisat sina SOUom
Aktiv arbetsmarknadspolitik. har utredningen1996:34 Däremot

ställa sig frågan de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernaanledning att om
bidra till kunskaps- och kompetensutveckling ispecifikt kanmer

Möjligheter finns och flera försök har gjorts i dennäringslivet.
Rekryteringsstödet särskilda möjligheter stödjariktningen. attger

Ävenarbetslösa akademiker i småföretag. arbetsplats-anställningen av
och arbetslivsutveckling kan indirekt användasintroduktion ALU mer

liknande syften.för
bilagan Arbetsmarknadspolitiska åtgärder redovisas projektI ett par

mellan Nutek och där försökt tillvarai samverkan AMS taman
civilingenjörer ochhos arbetslösa marknadsförarekompetensen genom

småföretag. Vidare finns fleraplacera dem i aktiviteter inomatt
syftar förArbetsmarknadsverket till det svenska näringslivetsattsom

specifika kompetens blandtill invandrares ibästa ta annatvara
internationellt arbete.

Arbetsmarknadspolitiken har viktig regionalpolitisk dimension.en
uttrycks i förordningen den arbetsmarknads-1987:405Detta om

verksamheten de arbetsmarknadspolitiskapolitiska åtgärdernaattsom
"skall fördelas med hänsyn till de skilda förutsättningarna och behoven

olika landet". de särskilda stödområdena där regional-i delar lav
de arbetsmarknadspolitiskapolitiska stöd kan lämnas kommer åtgärderna

16-05794
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komplement till dessa stöd. Detta gäller blandutgöra rekry-att annat
teringsstöd och arbetsmarknadsutbildning. Möjligen kan stöden ibland
också överlappa varandra. skrivelseI regeringen överlämnad tillen av-
Företagsstödsutredningen anförs till exempel rekryteringsstödetatt-
"kan del de inkörningskostnader uppkommer i och medta en av som
nyanställningar" därmedoch det regionalpolitiska sysselsättnings-ersätta
bidraget.

arbetsmarknadspolitiskaDe åtgärderna tillväxtperspektivi ett

Företagsstöd bör i första hand inom närings- och regionalpolitiken.ges
den bakgrunden bordeMot stöd generellt eller riktat anställ-typenav

ningsstöd respektiveGAS RAS nedsatta arbetsgivaravgifter integenom
inom arbetsmarknadspolitken, och inte heller inom näringspolitikenges

eftersom det från flera synpunkter dåligt fungerande företagsstöd.är ett
Om stöd den karaktären allt skulle bör det modifieras,ett trotsav ges
antingen till bli helt integrerad del i skatte- och avgiftssystemenatt en
eller bli renodlat bidragssystem. det förra fallet hanterasI det heltatt ett

uppbördsmyndigheterna, i det andra det bidragsgivande organet.av av
angeläget med fortsatt förenklingDet det arbetsmarknads-är en av

politiska åtgärdssystemet. förenkling harEn nyligen skett attgenom
arbetsplatsintroduktionen flera tidigare åtgärder. Vidare kommerersatt
bidrag till utbildning företagi upphöra vid ingången år 1998.att av
Arbetsmarknadspolitiska kommittén har föreslagit ytterligare förenk-
lingar. enklare underlättar för ArbetsmarknadsverketEtt ochsystem
andra berörda och samspelet med de närings- och regional-parter
politiska insatserna blir renodlat. Uppföljning och utvärderingmer
förenklas.

eget-bidraget specifiktStarta intresse för Företagsstödsutred-är av
ningen och behandlas i följande avsnitt stöd till nyföretagandeett om
inom såväl närings- arbetsmarknadspolitiken.som

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna harDe viktig funktion i påatten
bredden medverka i näringslivets kompetensförsörjning. Där så är
möjligt bör också specifika behov tillgodoses. kommer alltidDet attmer
finnas arbetslösa med nyckelkompetens för näringslivets utveckling och

för projekttillväxt. har försök gjortsInom draatt nyttaramen av
civilingenjörers ochinvandrares, marknadsförares kompetens. Vilka

specifika kategorier aktuella kan variera tiden. Detär över ärsom
naturligtvis resursfråga hur mycket Arbetsmarknadsverket kan ägnaen
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i detslag. Helst bör insatsernanyckelkategorier dettasig görasav
särskilda projektberoendeoch intelöpande arbete startas.attvara av

arbetsmarknadspolitiska utgångs-genomförda frånSådana insatser -
näringspolitiska sinagivetvis intepunkter hindrar att egnaorgan-

kompetensbehov inomtillgodose näringslivetsarbetar förpremisser att
ochbehandlas generellt,Kompetensfrågomaområden. mersamma

arbetsmarknadspolitiken, iregional ochför närings-, ettsammantaget
betänkandet.avsnittsenare av

insatsernaarbetsmarknadspolitiskafinns för deorganisationDen som
de organisationerdecentraliseradoch änavsevärt störreär sommer

regionalpolitiska stödet.och det Denäringspolitiskadethanterar senare
Arbetsmarknads-regionala nivån.dentyngdpunkt påhar sin

dominerande del statligaförtordemyndigheterna organsavsvara en
myndigheterdessadärför viktigtmed företagen. ärkontakter Det är att

frågeställ-regionalpolitiskanärings- ochorienterade i detillräckligt väl
till andra såföretagen vidarekunna slussaningarna för näratt organ

avsnitt.utförligt ibehandlasSamverkansfrågomabehövs. ett senaremer

stödvillkorStödformer och3.6 m.m.

politikområdenadeför stödFormer inom tre

med olika villkor.flertal stödforrner Inäringspolitiken finnsInom ett
aktörs verksamhet lämnasstödgivandereglerarvarje förordning ensom

Beskriv-finansiering kanvilkendirektivallmänna typ ges.av somom
för varje organisa-det finnsgenerella ochrelativtningarna utrymmeär

flestaför sin stödgivning.de exakta villkoren Desjälv utformation att
enskilda aktörer harlån och dennäringspolitikeninomstöden ges som

räntenivån.möjlighet bestämmaexempeldå till att
ibland benämndamängd olika stödformer,ihar resulteratDetta en

exempel tillhanda-villkor. Nutek kan tillmed olikapå sätt mensamma
garantier ellerkapital royalty,villkorslån,finansieringhålla motsom

befinnerforskningsbaserade projekt,enbart tillbidrag. Bidrag somges
teknikbaseradmarknadskommersialisering. Stödet tillfrånsig långt
skallvillkorslån, betalasi huvudsakaffärsutveckling somsomges

det totalalyckosamt. Stödets delprojektet blirtillbaka avom
marknaden projektet befinner sig.minskaskapitalbehovet närmare

i undantagsfallkan lämnas med 50Forskningsstöd till företag procent,
till teknikbaserad affars-företag, medan låntill småmed 60 procent

marknadskoppling får maxi-finnasdär det måsteutveckling utgöraen
kapitalbehovet.malt 40 procent av
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Almi kan lån, lånegaranti, garanti för bankgaranti och utvecklings-ge
kapital. Hos Industrifonden kan företag få finansiering i form villkor-av
slån, kapital royalty/utvecklingskapital, kreditgaranti eller projekt-mot
garanti. Från och med våren ingår1996 ägarkapital i stödarsenalen.även

Almi och Industrifonden har båda enligt sina förordningar möjlighet
"utvecklingskapital" där villkoren inte har preciserats. Organisa-att ge

tionerna har utvecklat villkor för denna finansiering. Varjetypegna av
organisation det önskvärt kunna besluta sinattanser om egen
"fmansierings-mix" beroende de specifika förhållandena för visstett
företag eller viss investering.typen av

exportområdet finnsInom myndigheten Exportkreditnämnden och
kreditinstitutet Svensk Exportkredit, vilka till delen lämnarstörsta
garantier och krediter affärsmässigapå villkor.

regionalpolitiskaDet stödet har i utsträckning näringspolitiskstor en
inriktning och stödforrnerna därför i mångt och mycket desammaär som
inom näringspolitiken. Ett Norrlandsfonden har tillgångt.ex.organ som
till antal former för stöd och kan beroende på syftet stödetmedett stort
använda sig bidrag, medelstillskott med eller krav på åter-utanav
betalning i form royalty, lån med eller Villkorlig återbetalnings-utanav
skyldighet, lånegaranti, förlustgaranti eller konvertibla skuldebrev. Fond-

får dessutom aktier i utvecklingsbolag.ägaen
Även länsstyrelsen har i sin stödgivning flera olika möjligheter att

välja på. gäller bidrag, medelstillskott,Det avskrivningslån, villkorslån,
lån och kreditgaranti.

regionalpolitiken finnsInom också stöd i form ned-ett som ges av
socialavgifterArbetsmarknadspolitiskt stöd endast på tvåsatta sätt,ges

antingen bidrag eller nedsättning avgifter.som som av
EG-stödet utgår vanligen bidrag. Undantagna dock de medelärsom

har tagits från EG-kommissionens budget och kanaliserats till småsom
och medelstora företag räntesubventionerade lån Europeiskasom genom
investeringsbanken. Detta tillfällig form lån. Medel beviljadesvar en av
fram till december förs diskussioner1995. Det inom EG-kommissionen

återinföra denna låneform.attom

olika stöd/formernaDe

På bidrag ställs normalt inga andra krav projektetmottagaren än attav
eller motsvarande skall genomföras på Bidraget kan docksätt.avsett
återkrävas i undantagsfall. fallI något används villkorligt bidragtermen
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bidraget.tydlig möjlighet till återkrav Termenvilket antyder avmeren
bidrag,alternativ tillförekommer någon gångmedelstillskott ettsom

royalty.kombination medmöjligen enbart i
ofta högstbeloppliksom för andra stödformerbidrag finnsFör ett

eller eller kopplasi fast belopp i kronoruttrycksangivet. Detta ett ecu,
till basbeloppet.

form bidrag. Blandeller avgifterskatterNedsättning utgör en avav
finns inget fall med nedsättningbehandlarutredningende stöd avsom

håll. Rederistöd delvisdock andraförekommerskatter. Detta somges
finnsenergiområdetoch inomsjömansskattåterbetalning ävenav

stöd.skattebaserat
inom bådestödformfinnsAvgiftsnedsättning nämntsovan somsom
följaarbetsmarknadspolitiken. Möjligheterrnaochregional- att upp

begränsade.mycketför närvarandestöddenna ärtyp av
kanmedelstillskott och kapitalalternativt användsBidrag termema

ersättning ianvändsalternativtåterbetalningockså termenmotges
resultatbaseradavgift ellerlöpandeellerroyaltyform annanannanav

Skillnaden lånengångsersättning.i formersättning, mott.ex. synesav
bli hårfm.kunna

innebärAvskrivningslånantal former.iförekommerLån attett stort
projektet löperunder förutsättningvisst antal åravskrivslånet attett

medbidrag. Låndetsammadärmed i realitetenochplanerat är somsom
skallvillkorslån,återbetalningsskyldighet, också benämntVillkorlig som

uppnårdelvis projektet inteavskrivs helt ellerregel återbetalas ommen
deavskrivsdessa låndet vanligarepraktikensina mål. än attI är att

villkormarknadsmässigaifinns lån pååterbetalas. Slutligen stort sett
tillrisker med hänsyndock vissastödgivarenstatligadär den tar extra

otillräckligautfall projektet ellerosäkertekonomiskttekniskt ellerett av
detta..förfall högreoch i vissaför lånetsäkerheter räntatar ut en-

Även ellerfasta belopp i kronoriför lån kan gränsersättas ecu.
Stiborknytning tilltill diskontotnormaltrelateras ävenRäntan men en

förekommer.
sidan ochkapital royalty åbidrag ellerskillnad mellanEn mot ena

finnssoliditet.sänker företagets Detandra lånetlån den ävenå är att en
huvud-ligger det iVid låneformenbevisbördan.harskillnad i somvem

återbetalas medanskallbevisa lånet intesak stödmottagarenpå attatt
stödstödgivaren medfråga förroyalty blirviddet ettatt avenmer

bevaka sitt intresse.royaltyavtal
lånegaranti,benämningar redovisas:olikagarantier kan någraFör

förlustgaranti.bankgaranti ochgaranti förkreditgaranti,
konvertiblariskkapital, förlagslån,stödformerYtterligare utgörs av

med optionsrätt.skuldebrevochskuldebrev
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Kombination flera stödav

ochEn stödgivare har vanligen möjlighet kombinera fleraattsamma
olika stöd, normalt med högsta för andeldentyper gränsav en av
investeringen eller motsvarande får täckas med det stödet.totalasom

maximala möjligheten till företagsstöd finnsDen inom regionalpolitiken.
lokaliseringsbidrag och -lån gällerFör maximalt inom70t.ex. procent

det högst prioriterade stödområdet. landsbygdsstödet gällerFör samman-
för avskrivningslån och kreditgaranti.80taget procent

den det regleras hur flera olika fårI mån stöd kombineras sker detta
vanligen endast för stöd inom och politikområde.ett samma

EG-kommissionen har vissa regler för olika EG-stöd stöd fårnär
kombineras. Generaldirektorat handhar konkurrensfrågorIV skötersom
övervakningen detta.av

Villkor vid stöd

anslutningVillkoren i till stöd kan skilda slag. slags villkorEttvara av
gäller formalia i anslutning till själva stödet. Exempel regleringenär av

återbetalningsterminer, räntevillkoroch och rapporteringstidpunkter.ut-
andra villkorkan också förekomma direkt knutna tillDet ärsom

projektet, inflytande från de fackliga organisationerna. Dettat.ex.som
för devillkor vanligare regional- och arbetsmarknadspolitiskasynes vara

näringspolitiska.stöden för deän
villkor samhället prioriteradeVissa andra mål inte äravser av som

direkt till projektet. kanknutna gälla krav jämnDet t.ex. om en
könsfördelning. Möjligen kan hit räknas också kravet andralöner ochatt
villkor skall paritet med vad kollektivavtaleni stipulerar.vara

kan konstateras villkoren inteDet systematisktär sättatt satta ett
och de ibland skiljer mellan politikområdena. Sannolikt skillna-äratt
derna ofta inte avsiktliga. kan svårt förstå varför löne-De t.ex. attvara
villkor vid arbetsmarknadspolitiska stöd skall i nivå medm.m. vara
kollektivavtalen medan dessa inom regionalpolitiken minimi-utgör en
nivå för dessa villkor. skiljer också mellanDet på osystematiskt sättett
olika stöd konkurrensaspekter skall beaktas. Ibland det före-kanom
komma mycket specifika villkor finns endast för något enstakasom
stöd, skatteskulder kan avräknas från stödet.attsomex.

finns också exempel på vissa villkor ofta inte uppfylls.Det Dettaatt
gäller kravet i det regionalpolitiska stödet ökad sysselsättningt.ex. att
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förbehållas både och kvinnor, till minsttill stödet skalli anslutning män
könet.för vardera40 procent

i anslutning till stödvillkor ställsVissa de varasynessomav
svårkontrollerbara.

små ochstöd tillEG-kommissionens3.7

företagmedelstora

Inledning

ökad konkurrens-målen: ökad tillväxt,uppnå deEUsI strävan att tre
företag alltoch medelstoraarbetstillfällen ställs småkraft fleroch mer

viktenbetonar kommissionenflesta medlemsländerLiksom dei fokus.
kanderas potentialför dessa företag såvillkorenförbättra attattav

flera policy-dokumenti utfärdandetKommissionen harutvecklas. av
skapandetvad gällerföretagens viktoch medelstoraframhävt de små av

sysselsättning.
därtill områdenarbetsuppgifter begränsasEG-kommissionens

och kom-regional utvecklingtydligt.samlade intresse FoU,unionens är
uppgift inteKommissionenssådana områden.exempel på ärärpetens
medlemsland.utföras i respektivebäst kanåtgärdervidtaatt som

nationellmöjligtdetföretag skall så långtstöd tillDirekta är vara en
blandutifrånkommissionenskall godkännasangelägenhet, annatavmen

konkurrensregler.EGs
erfarenhets-koordineraorganisera ochrollEG-kommissionens är att

mellanmedlemsländer ochmellan olikabådesamarbeten,utbyten och
insatser för småEG-kommissionenskommissionen.ochskilda länder

företagsklimatet,allmänt förbättradelsmedelstora företagoch attavser
struktur-till exempelbefintligaredanandradels inomatt somprogram,

och yrkesutbildningutvecklingssamarbeteochforsknings-fonderna, se
kommissionendriveruppmärksammas. Därutöverföretagtill små ettatt

där småmindre omfattande slageller s.k.antal pilotprojekt avprogram
ifråga.kommaföretag kan

företagmedelstorasmå ochförProgram

ansvarigt förgeneraldirektorat XXIII DG23Kommissionens är att
villkor. Påintressen ochmedelstora företagensochbevaka de små

fokuserar förbättringarmed projektfrämstarbetarDG23 avsomman
samarbete.internationelltinformationsspridning ochföretagsklimatet,
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Skattesystemets utformning väsentlig fråga för kommissionen.är Ien
dag det i de flesta länder tillär exempel billigare finansieraatt ett
utvecklingsprojekt med lån med kapital förhållandeän eget ett som-
EG vill förändra. Förenklingar vad gäller administrativa rutiner, bland

samstämmighet i betalningsvillkor mellan länder, ytterligareannat åt-är
gärder i gemenskapens intresse och där kommissionenär attsom genom
utforma regler kan påverka medlemsländerna.

Vidare kan snabb tillgång informationpå avgörandevara en
konkurrensfaktor. Kommissionen har därför etablerat nätverkett av
informationskontor hela därEuropa små företagöver kan få påsvar
frågor den marknaden, etableringsregler i olika länder,om gemensamma
fmansieringsmöjligheter dag finnsI det 250 Euro Info Centre-kontoretc.
EIC. Sverige finnsI nio fullvärdiga EIC-kontor och ytterligare fem

ingår i EIC-Nuteks nätverk.som
öka företagsFör små samarbete nationsgränserna drivs olikaatt över

samarbetsprogram. Europartenariat och Interprise fungerar kontakt-som
företagdär kan köpare och/eller leverantörer.mässor junimöta I 1996

kommer Sverige sitt första Europartenariat i Luleå. Meratt arrangera -
4 besökare, främst000 från EU-länderna, tillän väntas mässan, ärsom
samarbete mellan Sverige, och Finland.Norge Ytterligare initiativett är

underleverantörsprogrammet syftar till förbättra underleveran-attsom
ställning förbättra kommunikationen mellan köparetörers ochsamt

säljare. SverigeI Nuteks InfoEuro förCentre kommissionensansvarar
småföretagsprogram.

De medel dock kommer ha påverkan på det svenskastörstattsom
näringslivet strukturfonderna. Strukturfondema kommer ocksåär på
grund sitt krav nationell medfinansiering tongivande förattav vara
hela det svenska stödsystemet de åren. Dessa fonder beskrivsnärmaste
därför i särskilt avsnitt nedan. Därefter behandlas de övriganärmare ett
EG-resurser kan komma små och medelstora företag till del.som

Strukturfonderna

Enligt förhandlingsuppgörelsen svenskt medlemskap i skallEUom
Sverige få cirka 2,4 miljarder kronor år fram till ochsammantaget per
med år från1999 strukturfonder.EGs stödDet Sverige får frånsom
strukturfonderna berör alla de politikområden kommittén hartre attsom
behandla. Stödet blir också styrande för nationellt finansierade insatser

EG-stödet under villkoret det kompletteras med natio-att attgenom ges
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nella medel.
Strukturfonderna fyra till antalet: jordbruks-, fiske-, regional- ochär

fråga fonder i egentligsocialfonden. inte meningDet är utan posterom
fonderna finansieras dels med mål,i budget. Genom givnaEGs program

gemenskapsinitativ. Därtill kan i särskild ordning pilot- ochdels sam-
finansieras fonderna. Medlen fördelar sig medarbetsprojekt 90genom

respektive på gemenskapsinitiativ9 1procent, procent procent program,
och pilot-/samarbetsprojekt. Verksamhetsperioden for flertaletär

aktuella perioden omfattaraktiviteter år och den åren 1994- 999.lsex nu
Alla svenska förslagen till insatser inom ochde programmen gemen-

godkända EG-kommissionen vidskapsinitiativen förväntas avvara
Sveriges del omfattar insatserna perioden 1995-halvårsskiftet 1996. För

fem1999, d.v.s. år.
dethar godkänts EG-kommissionenEfter det äratt avprogrammen

flestabeslut i de enskilda projekten. defråga nationella Förom
fallprojektbeslut nationella beslut, i någotgemenskapsinitiativ sker som

efter det svenskt ansvarigtEG-kommissionenbeslut att organgenom av
projekten.synpunkter pålämnat sina

finns ansvarig svensk myndighet utsedd:varje fondFör en

JordbruksverketordbruksfondenJ

FiskeriverketFiskefonden

NutekRegionalfonden

AMSSocialfonden

Mål

fast nedanstående mål. Ansvarigaför perioden 1994-1999 lagtharEG
helamyndigheter EG-medel förEG-direktorat och svenska samt

under förutsätt-programperioden inom EG-medlenparentes. gesanges
nationell medfinansiering inom respektivening program.av

stmkturell anpassning utveckladeUtveckling ochMål 1. svagtav-
svensk del.Gäller inte förregioner.

med industrier tillbakagång.Omstrukturering regioner påMål 2: av-
Nutek, miljoner ecu.DG 160XVI,

ungdomsarbetslöshet.Bekämpning långtids- och DG V,Mål 3. av-
miljoner ecu.347AMS,

arbetskraft.kompetensutveckling DGUtbildning och V,Mål 4. av-
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EU-programkontoret, miljoner173 ecu.

Mål Omstrukturering jordbruket.5a: DG Jordbruksverket.VI,av-
5b:Mål Utveckling landsbygden. DG Glesbygdsverket,VI, 137av-

miljoner ecu.

Mål Utveckling glest befolkade6. regioner. DG XVI, Nutek, 252av-
miljoner ecu.

Målen 5b och 6 regionalt avgränsade. övriga s.k.Deär är
horisontella mål, vilket innebär de omfattar hela landet. fårSverigeatt
medel inom alla det mål Mål l-områdetutomprogram som avser

bruttoregionalprodukten capita inom regionenavgränsas attgenom per
i fråga skall mindre 75 EU-genomsnittet. Dettaän ärprocentvara av
inte fallet för svensk region.någon Av de horisontella målen mål 5aär
inte aktuellt för Företagsstödsutredningens del. mål stöd tillDetta avser
jordbruk och fiske, näringsgrenar inte ingår i utredningens uppdrag.som

bör dock inom målDet kan stöd till industriell5anoteras att ges
verksamhet med anknytning till de nämnda näringama.

de olika målen finns övervakningskommittéer därFör representanter
för EG-kommissionen ingår.

genomföra för de geografiskt målenFör avgränsadeatt programmen
5b och har bildats särskilda organisationer beslutsgrupper6 som- -

formellt har myndighetsstatus. Beslutsgruppema består företrädare förav
länsstyrelser, länsarbetsnämnder, kommuner och landsting. Sekretariats-
funktion och administrativ hantering ligger berörda länsstyrelser.

för Företagsstödsutredningen aktuella målen in-De beskrivs mer
strukturfondsprogram,gående i bilagan EGs gemenskapsinitiativ

Geografiska avgränsningar

Ångermanlands-Mål omfattar fem2 områden: Norrlandskusten,Norra
kusten, Bergslagen, Fyrstad och delar Blekinge. Området omfattarav
totalt Sveriges befolkning.ll procent av

omfattar femMål 5b också områden: Västerbotten/Gävle/Dala,
Sverige, Sydöstra Sverige, Gotland och SkärgårdenVästra öar utan

landförbindelse. Området omfattar totalt 8,6 Sverigesprocent av
befolkning.

Mål sammanhängande6 område till delarutgörs ett storaav som
med de nationella stödområdena och1 Totaltöverensstämmer

omfattas Sveriges befolkning.5,1 procent av
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geografiska avgränsningarna för EG-stödet beskrivsDe ingåendemer
EG-bilagan. också kartbild i slutet betänkandet, förei Se 3 av

litteraturförteckningen.

EGs gemenskapsinitiativ

strukturfonderna finansieras också s.k. gemenskapsinitiativ.Genom
Även kravet nationell medfinansiering.här gäller på

del gemenskapsinitiativ aktuella. EG-kommissio-Sveriges åttaFör är
miljoner skall tillfalla Sverige för dessahar beslutat 128att ecunen

initiativ.
initiativen nedanstående fem intresse förde åtta Företags-Av är av

myndigheter också inomstödsutredningen. Ansvariga häranges paren-
tes.

Initiativet anknyter till mål och projektEmployment: 3 avser som-
flera EU-länder EU-programkontoret.omfattar

anknyter till mål och projekt omfattarAdapt: Initiativet 4 avser som-
EU-programkontoret.flera EU-länder

syftar till stärka samarbete, delsInitiativetInterreg II: överatt-
inom dels Nutek.riksgränser EU, EUsöver gränseryttre

och medelstora företagInitiativet syftar till stödja småSME: attatt-
inre marknaden och förbättra företagenssig till denanpassa

konkurrenskraft den internationella marknaden Nutek.på

stimulera utvecklingenInitiativety syftar till påLeader II: att-
Glesbygdsverket.landsbygden

ingående EG-bilagan.gemenskapsinitiativ beskrivs iDessa mer

och medelstora företagStrukturfonderna och små

fokus samtligaoch medelstora företagen i inom ismåDe sätts stort sett
gemenskapsinitiativ. gemenskapsinitiativenmål och EttEGs avav

specifikt de och medelstora företagen. dettaadresserar små InomSME
anställdaskall tjänsteföretag och företag med mindre tioinitiativ än

direkt stöd till ochprioriteras. Mål till delen små4 störreavser
kompetensutveckling.medelstora företag för de anställdas utbildning och

finns särskilt insatsområde riktar sig till dessamål 6Inom ett som
omfattar tredjedel budgeten för målföretag och än avmer en

och initiativen generella näringslivs-Stödet inom programmen avser
till de och medelstora företagen,främjande åtgärder riktade små
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mellan företag och förutomsamverkan i mål endast till mindre del4- -
direkt stöd till de små och medelstora företagen.

geografisktalla de avgränsade kan företagsstödInom programmen
inom för EGs regler för de minimis-stöd och inom mål 2-ges ramen

och Sb-områdena också enligt de regler gäller för det tillfälligasom
småföretagsstödet.

inom och initiativ har inte lagts fast och detInsatserna ännuprogram
inte möjligt beräkna det totala företagsstödet från EGsär att nu

strukturfonder.

Prioriteringar

ligger fastställandetVid sidan de regionala prioriteringar isom avav
för mål och initiativ vidsärskilda områden vissa läggs viktstor

kunskaps- och kompetensfrågoma, med anknytande FoU-aspekter. IT
ofta särskilt prioriterade områden. Jämställdhetoch miljö nämns som

övergripande prioritering.mellan kvinnor och män är en annan
prioriteras återkommer i allaaspekter EGsDe snart sagtsom

återfinns naturligtvis också i flera deoch initiativ ochprogram av
i och med kravet medfinansiering kommernationella somprogram

och -initiativen,kopplas till EG-programmenatt
medfmansieringen medför koncentration ocksånationellaDen aven

till de prioriterade områdena. naturligtsvenska EG Detta ärresurser av
Sveriges insatser inom och initiativ givetviseftersom är ettprogram

svenska förslaguttryck för svenska prioriteringar. baseras påInsatserna
modifieringar har godkänts EG-kommissionen.efter vissa avsom

den långa programperioden, fram till och med år 1999,Genom är
för längre tid varit vanligt för tidigare natio-inriktningen låst än som

nella insatser.
uppenbart stödstrukturen har blivit mycket kompli-Det är att mer

cerad tillkomsten EG-stödet vad gäller såväl ochprogrammengenom av
initiativen i sig deras administration.som

Klagomål harkomplexa strukturen innebär naturligtvis problem.Den
redan före EG-stödet funnits det varit svårt för företagenatt att

sig bland de enligt deras mening alltför många nationellaorientera
klagomål ha haft sin grund i informationenstöden. Delvis kan sådana att

dålig. EG-kommissionen ställer krav de olikastöden har varit på attom
initiativen skall kända för målgruppen. tordeoch Detgörasprogrammen

för inte omöjligt, för de mindredock ändå mycket svårt, sägaattvara
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kan därigenomdet totala stödsystemet.sig i Deorienteraföretagen att
inriktningen dessa.olika insatserefterfrågan påinte sin styra avgenom

konsulterochtorde det bli tjänstemän,utsträckningI experterän större
målgruppensåkommer vägnar.att agerasom

kort tidför Sveriges del har funnits såEG-stödettillMed hänsyn att
få erfaren-kommit igång finnsknappt haraktiviteternaoch fleraatt av

Företagsstödsutredningensgäller förslag frånvadbygga påheter att
EG-stödetsynpunkter pådock med vissaåterkommersida. Utredningen

avsnitt.i senare

investeringsbanken och -fondenEuropeiska

utfärdat särskilt tillEG-kommissionenfinansiella stödendaDet som
Europeiskaräntesubventionerade låndetmedelstoraochsmå är som

imed bankeri samarbeteadministrerade,investeringsbanken EIB
upphörde ilångivningensubventionerademedlemsländerna. Den

ställdeigen. Totalteventuellt införaskommerdecember 1995, attmen
förförfogande1994/95 tillmiljard under EIBsEG-kommissionen ecuen

komföretagsysselsättning. Cirka 400skapadetill små företaglån som
små och16 miljonertanke pålånet. Med Europasåtnjutandei av

marginelltmycketanställda dettill 250medelstora företag upp är ett
innebarlånetbeviljades företagSverige 40fick lånet.antal I somsom

arbetefemårsperiod för varjeunderpåsubvention 10 nyttprocent enen
exempel bidrag påtillkronorlån på 300 000skapades. Ett ettgavsom

nyanställd.kronor30 000 per
emellertid fungeraverksamhethuvudsakligaEIBs är att som en

medel-riktad till små ochsärskiltlåneordningvanlig bank. Den ärsom
subvention,inteinnebär någonglobala lån.kallas för Dessaföretagstora

vinstsyfte, kandrivskreditvärdighet ochhöghareftersom EIB utanmen
Almi, affärs-Sverige harförmånliga villkor. Ierbjuda företagbanken

förmedlamöjlighetNorrlandsfondenIndustrikredit ochbankema, att
och s.k.kontaktpunktExportkreditnämnd EIBsSvenskEIB-lån. agentär

i Sverige.
nyligen, år 1994,har inrättatsinvesteringsfonden EIFEuropeiska

infrastrukturprojekt ochlångtidsgarantier förarbeta medoch skall stora
fungerarfondenMed dettasmåföretagsinvesteringar.för att sommenas

återbetalas till långivaren. EIFlånetochtredjepart attgaranterar garan-
har iinvesteringskostnaden. Hittills EIFmaximalt 50 procentterar av

lån EIB.dehuvudsak garanterat ges avsom
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orsknings-F och utvecklingssamarbete

öka konkurrenskraftFör Europas USA och Japan EGatt gentemot satsar
på för forsknings- och utvecklingssamarbete. Fjärdeett program ram-

den kostnadsposten i FoU-samarbetet. Svenskaär störstaprogrammet
företag vill driva projekt innebär forskning eller utvecklingettsom som
tillsammans företagmed eller forskningsinstitut i något EUsav
medlemsländer kan söka delfinansiering från EG-kommissionen. För att
kunna ansöka hos kommissionen i Bryssel måste det finnas projektett
och så kallat konsortium. konsortiumEtt består forskargrupperett av
från minst två EU-länder.

utformaAtt ansökan och delta i något EGs FoU-program ställerav
krav företag.på God ekonomisk uthållighet krävs till exempelstora ett

eftersom det tid innan projektet utvecklat och EG-kommissionenärtar
inte kostnader uppkommer innan ansökan Mindreersätter görs.som

företags begränsade tid och har gjort dessa företags del-attresurser
tagande i har varit begränsad. EG-kommissionen harytterstprogrammen
därför de börjatåren ställa medel till förfogandesenaste ärsom
destinerade särskilt till mindre företag. Craft-programmet sådantär ett
initiativ bland innebär ansökningsförfarandet förenklat.ärannat attsom
Svenska betalar i och med EU-medlemsskapet tillstaten pengar
forskningsprogrammen och det därför viktigt svenska företagär att
deltar och får del kunskap vispå så kan komma svensktav ny som
näringsliv till del.

Två svenska stöd har också lanserats för främja små företagsatt
deltagande i detFoU-programmen. så kallat förstudiemedelI ena ges

maximalt kronor för utforma200 000 projektförslag. andraDetattom
består i resebidrag till företag vill förstudie för kunnagöra attsom en
delta i EGs FoU-program. Nutek beslutar dessa stöd.om
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EU2° ochrelation tillstödensSvenska3.8

WTO

Inledning

EU-medlemskapet, skall EGsEES-avtalet, ochmedochI senare
stödgivning. Reglernasvensk offentligvidstatsstödsregler beaktas

Romfördraget 92 93.iåterfinns art. -
och detaljerade dekonkretareglerEG-kommissionens änär sommer

allt statsstödHuvudprincipenförordningar.svenskaåterfinns i är att
tydliggöra statsstödensEG-kommissionen. Genomtillskall anmälas att

kommissionens förhoppningdettillämpningarochvillkor attär man
stödgivningen,minskaoch totaltsänka stödnivåernakunnasikt skall sett

mellan medlems-handelnkonkurrenssnedvridande påverkarvilken
länderna.

företagsstödpåEG-kommissionens syn

snedvrider elleroffentligt stödalltstatsstöd innebärpåEGs att somsyn
företag ellervissasnedvrida konkurrensenhotar attatt genom gynna

mellanhandelndet påverkari den månförbjudetproduktionviss är
kommun lands-ellerfrånräknas stödTill stödmedlemsländerna. stat,

vaddefinitionnäringsverksamhet. EGsavsedda förting är avgrovasom
ekono-insatserlyder: allaföretagsstöd "...betraktaär att avsomsom

branscherellerenskilda företagfördelar förinnebär ärmisk natur som
subven-bidrag,blandstöd." Stöd kanbetrakta annatatt varasom

avgifter.reduceringskattelättnader ellergarantier,tionerade lån, av
smånäringslivregioner medutveckling,ochForskning samtsvagt

få stödkan därförsärskilt viktiga ochföretagoch medelstora anses vara
särskildastöd finns detTill dessastatsstödsregler.med EGsi enlighet

område redovisasutredningenstillämpningsbestämmelser. De rörsom
nedan.

anmälasbehöverminiminivåndenunderstigerStöd uppsattasom
minimi-stöd kanstöd s.k. deSådant försumbartEG-kommissionen.till

20 till näringslivetofentligt stödregler för1995: EGzsNäringsdepartementet
vägledningen-

svenskenligtdock förbjudnaföretagsstödindividuellaKommunala är
"synnerligakanst.,kap. 8 § 2kommunallag KomL 1991, 2 men ges om

beaktas.statsstödsregleralltså EGsfall måstedessaföreligger. Iskäl"
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till belopp 100 000 under löpande treårsperiodettges utan attav ecu en
anmälan stödet till EG. Belopp i denna storleksordninggörsav anses
inte ha konkurrenssnedvridande effekt eller kunna påverka handelnen
mellan länderna och behöver därför inte anmälas.

Stöd till små och medelstora företag

EG skäl till särskilt små ochnämner medelstora företag skalltre att
kunna erhålla statsstöd. företagDessa spelar viktig roll i ekonomin,en
bland förmågan skapa sysselsättning och mångfaldannat iattgenom
näringslivet. regionalFör utveckling och för särskilda branscher har
mindre företag också särskild betydelse. Det tredje skälet ären
företagens svårigheter konkurrera med etablerade företag, blandatt stora

vad gäller få tillgång till kapital.annat att
definitionEG-kommissionens på små och medelstora företag är

följande:

Medelstora företag definieras företag medsom

högst 250 anställda och, antingen årsomsättning på högst 20en
miljoner eller balansomslutning på högst 10 miljonerecu, en ecu.

Små företag definieras företag medsom

högst 50 anställda och, antingen årsomsättning på högsten
miljoner5 eller omslutning högstpå 2 miljonerecu en ecu

Dessutom får företaget till 25 eller fleraägas än procent ettmer av
företag, faller inom definitionernastörre som ovan.

Stöd till små och medelstora företag kan lämnas för bland annat:

allmänna investeringar maximalt 15 investeringskost-procent av
naden för företag,små maximalt för7,5 medelstora företag.procent
Inom regionalpolitiska stödområden kan dock stödet höjas. I Sverige

bruttou.till högst 40är gränsen satt procent

22 Definitionen gäller för EGs statsstödsregler. kanDet dock förekomma andra
definitioner. Europeiska investeringsbanken till exempel räknar företag med
färre anställda till500 små och medelstora företag.än

Brutt0före skatt subventionen beskattningsbar.ärom
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stödberättigadebruttomaximalt 15miljöinvesteringar procent av
påslagsärskilterhållaföretag kanoch medelstoraSmå ettkostnader.

stödnivå.vanligprocentenheter10 utöverom
stödnivånkunskapsfonnedlingochutbildningkonsulthjälp,förstöd

kostnaden.maximalt 50 procentär av

maximaltgrundforskningförstödnivån ärutvecklingochforskning
tillämpadmotsvarande förprojekt,förkostnaderna50 ettprocent av

erhållaföretag kanMindreutveckling 25ochforskning är procent.
förtillåtsvadhögreprocentenheter äntill 10stöd är somuppsom

företag .stora

stöd börmindredestomarknadenFoU-projekt liggerJu närmare ett
utgå.

ochför småfrågaiockså kommaändamål kanandratillStöd
mindresamverkan. Förfrämjandeexempeltillföretag,medelstora av

branscher t.ex.känsligasärskiltverksamhet inombedriverföretag som
särskildareglerangivnaintegäller utansyntetfiberindustrin ovan

fastställtsnyligenregler hardessaändringarVissabranschstödsregler. av
publicerats.skrivsdettahar ännukommissionen, närmenav

Regionalpolitiskt stöd

vad gällerskilda nivåermycketsig påbefinnerinom EUregionerOlika
förutsätt-mindreharregionerVissautveckling.ekonomisk gynnsamma
stöd, ochregionalpolitiskamedtillåtetdärförutvecklas. Det ärningar att

generellt.gällervadvillkorförmånligare ändå till som
på tvåkommissionenstöd skiljerregionalpolitisktförreglernaInom

stödområdet 92.3prioriteradehögststödområden. Dettyper av
75lägreBNP/capita än procentmed ärdeta-område avär somen

till 75utgåstödområde kan procentdettamedlemsgenomsnittet. I max
"92.3har ingetSverigeinvesteringskostnader.godkändanetto av

a-område".
kriteriernac-områdeområdet 92.3prioriterade utsesandraDet

tillåtnahögstabefolkningstäthet. DenocharbetslöshetBNP/capita,
nyskapatbeloppvisstellernettosubventionsnivån 30 ettprocentär per

i detsubventionsnivånhögstadenocksåarbetstillfälle. Detta är
högreSverige, procentsatserstödområdet i ävenregionalpolitiska om

maximi-fastställerdessadåstödförordningarsvenskaiförekommer
i bruttotermer.nivåerna

vilketc-område",i "92.3befinner sigSverigeiantal kommunerEtt
stöd-tillfälligadetoch 2stödområdena lsvenska samtdemotsvarar
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området. Stödområdena är inte överensstämmande med de geografiska
områdena för mål 5b eller 6 inom strukturfondema. Företagsstöds-
utredningen behandlar detta problem i kapitel 7.3.

Svenska företagsstöd anmälda hos EG-kommissionenär

De svenska stöd till företag faller under Romfördraget i dagärsom
anmälda till EG-kommissionen. Det flertalet stöd har intestora föranlett
invändningar från övervakningsmyndigheten ESA under EES-avtalet
eller EG-kommissionen efter EU-inträdet januaril 1995. någraI fall
har dock framkommit krav på precisering stöden.av

De svenska författningar SFS reglerar stödgivning betydligtärsom
bredare i sin utformning detaljeradeEGs bestämmelser,än där till
exempel stödnivåer skall exakt. Den svenska förordningen föranges
teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet
fick till exempel skrivas på uppmaning kommissionen och harom av en

lydelse från och med den januari1 1996 SFS 1995: 1254.ny
Som tidigare har de flestanämnts stöd godtagits kommissionen.av
fåtalEtt dock fortfarandeär föremål för diskussion mellan den svenska

regeringen och EG-kommissionen. Dessa stöd är:

Transportstöd

Nedsatta socialavgifter

Rekryteringsstöd

Sysselsättningsbidrag

Stöden oprecisa i sin utformning och EGs synvinkelanses vara anses ur
ha karaktär driftsstöd, vilket tillåtet.ärav

Industrifondens ändrade förordning nyligen anmäld,är kom-men
missionen har fárdigbehandlat ärendet. Det gäller för projekt-samma
finansieringen från Svensk-Norsk Industrifond.

Stöd utredningen tar EG betraktarsom upp, men som som
företagsstöd bland Norrlandsfondensär verksamhet.annat Motivering
till detta fonden arbetarär på marknadsvillkoratt och EG därföranser

det inte finns någon subventionatt till företagen erhåller lån.som
Stöd inte anmälda,är i utredningens kart-tassom men som upp

läggning, till exempelär Innovoationscentrums verksamhet och lands-
bygdsstödet. Båda dessa stöd ligger under nivån för de minimi-stöd och
står alltså utanför krav på anmälan till EG.
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subventionsavtaletochWT 0

denWTO lOrganisationTradeWorldinrättandetmedochI av
utjämnings-ochsubventioneravtalfinnsjanuari 1995 nyttett om

subventions-GATTsomarbetad versionkraftigtåtgärder. Detta är aven
fårstödoffentligahurbestämmelserinnehålleravtaletkod. Det omnya

ochanmälningskyldighetförreglernaskärpninginnebäroch avenges
avtalet. 120skrivit underländeri destödgivningenövervakning somav

avtalet.skrivit påländer har
EGsstöd till WTO.medlemsländersanmäler allaEG-kommissionen

WTO-avtaleti detreglernafallvissai änstödregler generösareär nya
till invänd-ledatänkasdärförkangodkända EGstödoch är avsom

stödSverigeanmäldeUnder 1995utanför EU.GATT-länderfrånningar
ocksåkommersubventionsavtalet. Detta attartikel imed 25enligheti

in-Någraåterkommande rutin.årligochfortsättningsvisske vara en
för WTO.framkommit inomintestöd haravseendevändningar ramen
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Stödorganisationen4

stödadministrationenstatligaDen4.1

medelstoraochför småstödtillantal aktörerharUnder åren stortett
länsvisnivåregionalnivå,centralpååterfinnsDeföretag växt upp.

ochprivatabådehärMed aktörerkommunvis.nivålokaloch menas
kapital,tillhandahållauppgifttillhar attorganisationeroffentliga som

medelstoraochsmåutvecklingenfrämjaövrigtoch itillservice avge
företagmedelstoraochsmåframhållits ärtidigareSomföretag. gruppen

Dettaföretag.olikamed många typerheterogenmycket avgruppen
ochinriktningolikaharorganisationerna. Destödgivandedegäller även

målgrupper.olikatillsigvänder
närings-,inomföretagmedelstoraochsmåtillstödetstatligaDet

olikafleraadministrerasarbetsmarknadspolitikenochregional- av
centralNutekregionalpolitiken ärochnärings-Förorganisationer.

nivåregionalPâAMS.arbetsmarknadspolitikenförochmyndighet
länsstyrelsen,handi förstaforetagsstödetstatligadet avadministreras

Almi Företagspartnerägdalandstigen gemensamtochoch det statenav
deadministrerararbetsförmedlingarnaochLänsarbetsnämndenAB.

nivåcentralfinns ettövrigtIåtgärderna.arbetsmarknadspolitiska
medmedverkarorganisationerägdastatligtdelvisellerstatligaantal som

delstatligaellerhel-deförtecknasNedanföretagsstöd.olika former av
företag.medelstoraochsmåtillstödetiengageradeärsomorgan

organisationer ärstatligaickeantalförtecknas avsomettDessutom
Banker,stödorganisationema.statligadebedömningenvidintresse av

intresse-hellermed. Intedockrevisionsbyråer tasñnansbolag, etc.
ellerarbetsgivarorganisationerochfackföreningarsåorganisationer som

stödjaforbildatavtalsområden attolikapåtrygghetsråd parternade som
medlemmar.arbetslösa

organisationstatligdelvisellerheltS

aktörerLokala

SArbetsförmedlingen

näringslivsorganKommunala
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Lokala Kooperativa Utvecklingscentra

Lokala sammanslutningar till stöd for företagandet

Svenska Uppfinnareföreningens representanter

Nyföretagarcentra

Regionala aktörer

Almi Företagspartner AB, dotterbolagen S

Länsarbetsnämnden S

Exportscentra S

Industriella Utvecklingscentra

Länsstyrelserna S

Produktråd

Regionala riskkapitalbolag

Norrlandsfonden S

Universitet och högskolor S

InfoEuro Centres S

Regionala Partnerskap S

Beslutsgrupper för EGs strukturfondsorgan

Teknikbrostiftelser

Centrala aktörer

Nutek S

Exportkreditnämnden S

AB Svensk Exportkredit S

Exportrådet S

Glesbygdsverket S

Industrikredit

Industrifonden S
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-fondenochinvesteringsbankenEuropeiska

SInvesteringsbankenNordiska

UppfinnareföreningenSvenska

InnovationscentrumStiftelsen

Industrifond SSvensk-Norsk

SProgramkontoretSvenska EU

SocietyandJobsSvenskaStiftelsen

aktörerLokala4.2

AFArbetsförmedlingen

arbetsmarknadspolitiskadehuvuddelenhanterarArbetsförmedlingen av
ocheget-bidragetalltframfördet startautredningdenna äråtgärderna. I
fårarbetsförmedlingenGenomintresse.rekryteringsbidraget är avsom

tjänsterandraradocharbetsförmedlingavgiftsfriocksåföretagen en
s.k.ocksåförmedlarAFarbetskraftsförsörjning göra.attmedharsom

rehabiliteringyrkesinriktadpåinriktade somArbetslivstjänster,
helaAF-kontor400 överfinnsTotalterbjuder.arbetsmarknadsverket ca

landet.

näringslivsorganKommunala

medmotsvarandeellernäringslivssekreterareharkommunerFlertalet en
skall inteKommunernakommunen.företagandet inomfrämjauppgift att

angelägetdetfunnitändåharflertaletföretagsstöddirektbedriva men
kommunen.denföretagandet inomfrämjaolika egnapå sättatt

gällerföretagentillrelationiuppgifterdirekta annarsKommunens
mark,yrkesutbildning,gällervadbehovföretagenstillgodosefrämst att

hanteringavloppoch samtlokaler, sopor.avvatten

LKUutvecklingscentrakooperativaLokala

mellanavtaltillkommit staten,organisationLKU genomär somen
Konsult.KooperativautvecklingscentratochrådetKooperativa

kostnadsfribestårochlandetiställenpå 18bedrivsVerksamheten av
företagsforrner.kooperativarådgivningochutbildninginformation, om
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Statens bidrag till LKU uppgår 1995/96 till 3 miljoner kronor. Den
kooperativa företagsformen har framför allt kommit utnyttjas inomatt
utbildning, vård och omsorg.

Lokala sammanslutningar till stöd för småföretagare

På många platser i landet har det bildats lokala sammanslutningar ofta
i form stiftelser till stöd för och småföretagare. De harav ofta till-ny-
kommit på lokalt initiativ, i bland i anslutning till företags-störreen
nedläggelse eller liknande. Ofta har finansiering erhållits länsstyrelse,av
kommun och länsarbetsnämnd. Företagarorganisationer och fackliga
organisationer medverkar liksom skolor olika slag. Dessa nätverks-av
organisationer ofta uppbyggdaär för verka viss tid och kanatt vara
inriktade på särskilda företagare så kvinnor ellergrupper av som
invandrare. Ett exempel de särskildaär rådgivare för kvinnliga före-

Nutek tagit initiativtagare till inom det regionalpolitiska stöd-som
området och de nätverk för småföretagsutveckling initieradessom av
Arbetslivsfonden och Arbetsmiljöfonden.

Svenska Uppfinnareföreningens SUFrepresentanter

Svenska Uppfinnareföreningen ideell föreningär för uppfinnare.en
SUFs verksamhet finansieras, förutom medlemsavgifter, medgenom
stöd Nutek 1995 bidrag miljonerett kronor.av som tregav om
Föreningen har 80 lokalföreningar och har särskild verksamhet för unga
uppfinnare och kvinnliga uppfinnare. SUF har 23 ombud irunt om
landet avgiftsfria råd och hjälp till uppfinnare.som ger

Nyföretagarcentra

Nyföretagarcentra privat initiativär förett råd och informationatt tillge
vill företag. Verksamhetenstarta finansieraspersoner årligasom genom

privata och offentliga bidrag. Nyföretagarcentra i regel organiseradeär
med kontor där ellerett råd vidett besök elleren par personer ger per
telefon. vissaI fall samarbetar Nyföretagarcentra med Almi och/eller
kommunens näringslivssekreterare så dessa hänvisar förfrågningaratt till
Nyföretagarcentrum. Vissa Nyföretagarcentra hjälper Almi med
beredning nyföretagarlån.av
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Regionala aktörer4.3

Almi ABF öretagspartner

länsvisa Utveck-inrättades deAlmi AB 1994F attöretagspartner genom
regionala utvecklingsbolag. Almikoncemenombildades tilllingsfondema

regionala dotterbolag. Sammanlagt harmoderbolag och 22består ettav
anställda i moderbolaget.20koncernen 500 varav

moderbolaget ochAlmibolagenregionalaDe ägs statenav genom
verkar. Verksam-respektive dotterbolageni de regioner därlandstinget

kredit-från konsultverksamhet ochfinansieras intäkternaheten genom
och landsting.anslag frångivningen statsamt genom

och medelstora företagfrämja utvecklingen småAlmis mål är att av
ochbestår informationnyföretagande. Verksamhetenstimuleraoch av

finansiering.strategisk foretagsutvecklingutbildning,rådgivning, samt
för dendelvis gratis och kostnadernarådgivning skerInformation och

landstingbidragen från och 1995täcksverksamheten stat somgenom
Konsultverksamheten inriktad påkronor.till miljoneruppgick 200 är

kommersiell grund.sker i huvudsak pårådgivning ochaffårsstrategisk
fond for företags-med hjälp denFinansieringsverksamheten sker av

Utvecklingsfonderna ochfrånAlmifinansiering övertog som upp-som
till företagFinansieringen skall rikta sigmiljarder kronor.tillgår 4ca

få banklån.saknar säkerheter forutvecklingsambitionermed attsom
för banklån,lånegarantier, garantiersker lån,Kreditgivningen genom

nyföretagarlån. Almiföretagare ochutvecklingskapital, lån till kvinnliga
förvaltar. Kapitaletför det kapitaltillbetalar ingen ränta staten man

Almi skall vissa riskerinnebärintakt nominellt.skall hållas Det taatt
sin kreditgivning.i

Länsarbetsnämnden

länsvisa organisation. DenarbetsmarknadsverketsLänsarbetsnämnden är
Arbetsförmedlingen.underFöretag beskrivsriktasverksamhet motsom

strukturfonds-målområde ibl.a. for 3 EGsLänsarbetsnämnden svarar
program.

Exportcentrum

samverkan mellan Exportrådet,regionalt förExportcentrum är ett organ
och eventuella andra aktörer.HandelskammarenLänsstyrelse,Almi,
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Exportcentrums syfte främja svenskär och öka antaletatt export att
bland ochsmå medelstora företag.exportörer erbjuderDe företagen en

samlad infonnation, rådgivning och service i exportfrågor. Organisa-
tionen har tillkommit under 1995 för undvika dubbelarbete ochatt
erbjuda företagen all information och rådgivning ochett samma
ställe.

Exportcentrum samlokaliseras i regel med någon de deltagandeav
organisationerna och finansieras dessa.gemensamt av

Industriella Utvecklingscentra I UC

IUC för utveckling produkter ochär tillverkningsprocesseren resurs av
för industrin. IUC har funnits sedan antal år i Skellefteå ochett
Olofström och initiativ för bildande IUC har tagits på ytterligareav nya
åtta platser. bestårIUC i princip lokal med produktionsutrustningav en
och antal anslutna och mindre företag. Företagen kanett vidstora IUC
få tillgång till utrustning och kompetens de inte själva har och kansom
få hjälp med utbildning och konsultstöd. kanEtt IUC bestå av en
resursstark organisation med många anställda och utrustning ellerstor

nätverksorganisation med få anställda förmedlar kontaktervara en som
mellan företag med olika kompetens och produktionsutrustning.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen regionala myndighet. Länsstyrelsen harär bl.a. istatens
uppgift för planeringen näringslivsutveckling inom länet ochatt svara av

administrera det regionalpolitiska stöden. Hanteringen deatt av
individuellt prövade regionalpolitiska stöden uppgift för läns-är storen
styrelserna, framför allt inom stödområdena. Länsstyrelsen ocksåär
engagerad i arbetet med EGs strukturfonder.

Produktrâd

länsvisaDe produktråden stöd och råd till uppfinnare ochger personer
vill och utveckla produkter och Verksamhetenstartasom nya processer.

administreras Almi. Produktråden består bedömningsgruppav av en av
kompetenta bistår med bedömning tekniska idéer,personer som av upp-
finningar och innovationer. Produktråden bistår också med rådgivning
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ekonomiskt stöd i tidiga faser utvecklingsarbetettill uppfinnare samt av
enklare begränsade marknadsundersökningarexempelvis för prototyper,

ekonomiska bidraget kan uppgå tilloch liknande. 70 000Det max
projekt.kronor per

riskkapitalbolagRegionala

riskkapitalbolag har till uppgiftlandet finns regionaladelarI attsomav
tillkommit i sambandägarkapital i mindre företag. Några harinvestera

medverka till flerforetagsnedläggelser och har uppdragmed större att
område de verkar. bolag dennaarbetstillfällen inom det Sex typav

delaroch och fick i uppgift placeraunder Atlesamlades 1992 Bure att
börsintrodu-mindre företag. Atle ochlöntagarfondsmedlen i Bureav

fått inriktning.och har däreftercerades en annan

Norrlandsfonden

uppgift främja industriell för-medNorrlandsfonden tillkom 1961 att
vidareförädling råvarutill-inte minst i formoch utveckling,nyelse avav

Norrlandsfondenfem norrlandslänen.arbetar inom degångar. Fonden
lån och garantier tilltillämpad forskning och utveckling,stödjer ger

finansieras och harNorrlandsfondenindustriinvesteringar. statenav
miljoner kronor sedantillförts totalt 839 starten.

högskolorochUniversitet

skallfinns flera olika instanseroch högskolorVid universitet som
Alla hög-mellan företag och forskare.med kontakterhjälpa till större

högskolor harkontaktsekreterare. Vid mångasärskildaskolor har större
existerandedär företag ellersärskilda foretagsbyardet bildats nya

forskarkontakter kan hyra lokaler. dessabehov Iföretag med stort av
kontaktför-informationsgivning ochfinns väl utveckladforetagsbyar en

olika institutionerna vid högskolanföretag och demedling mellan

Info CentresEuro

i sprider EG-kommissionenInfo EIC EuropaGenom 250 CentresEuro
finnsoch medelstora företag. Sverige 14information till små IEUom

direktkontakt med kommissionen. EICnio har EttEIC-kontor, varav
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kostnadsfritt företagspå frågor vad gäller regler och lagar inomsvarar
EU de EG-program främjar samverkan mellan småsamt ochom som
medelstora företag över gränserna.

Regionala partnerskap

Partnerskapet regional rådgivande organisation med företrädare förär en
länsstyrelsen, näringslivet, arbetsmarknadens m.fl. skallparter som
fördela medel för målområde i4 EGs strukturfonder. partnerskapetI
ingår från Svenska EU-programkontor också denrepresentant ären som
formelle beslutsfattaren.

Beslutsgrupper för strukturfondsprogramEGs

de geografisktFör avgränsade strukturfondsprogrammen inom EG-stödet
har bildats tjugotal beslutsgrupper i form myndigheter.ett Inya av
flertalet fall berörda länsstyrelser för sekretariatsfunktionen ochsvarar
administrationen stödet. Till varje beslutsgrupp finns också knutet ettav
rådgivande regionalt partnerskap.

eknikbrostiftelserT

Regeringen inrättade sju teknikbrostiftelser1993 på högskoleorter runt
i Sverige. Stiftelsernas uppgift bygga broar mellan näringsliv,är attom

organisationer och högskolorna. skallDe små och medelstorauppmuntra
företag utnyttja högskolorna och initiera och finansiera projketatt som
leder till produktfömyelse.

4.4 Centrala aktörer

och teknikutvecklingsverket,Närings- Nutek

Nutek den centrala näringspolitiska myndighetenär under närings-som
departementet administrerar delar den statliga näringspolitiken.stora av
Nutek har för småföretagsfrågor och regionala utveck-ett programansvar
lingsfrågor och central myndighet för regionalpolitiken. Nutek admi-är
nistrerar också delar stödet från EG.av

Nutek organiserat i verksamhetsområden medär försex ansvar ana-
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forskning och utveckling, företagsutveckling,lyser, teknisk regional
energi- och elmarknad. Verksamheten anslagsfinansierad.utveckling, är

till miljarder kronor årligenAnslagen uppgår 3,5 detca varav
del. Antaletregionalpolitiska stödet anställda 410.utgör ärstoren ca.

Exportkreditnämnden EKN

statlig myndighet med uppgift främja svenskEKN är att exporten
försäkring skyddarutfärdande garantier. Garantin är en somgenom av

vid exportaffarer. garanti kanvissa förlustrisker EKNsexportören mot
för underlätta finansieringenockså användas säkerhet att avsom

utfärdade garantier vid slutetexportaffárer. Totala summan av var av
1994/95 miljarder kronor. har 100verksamhetsrået 46 EKN caca

anställda.

Svensk Exportkredit SEKAB

affärsbankema. tillhandahåller mellan- ochoch SEKSEK ägs statenav
för främja svensklångfristiga exportkrediter och andra krediter att

sedan dess förmedlat krediter tillinrättades år 1962 och harSEKexport.
miljarder kronoe. administrerasammanlagt värde 210 SEKett av ca.

statsstödda exportkreditsystemet och forbland det systemetannat u-
högt kravarbetar affärsmässiga grunder och medhjälpskrediter. påSEK

sin goda kreditvärdighet kan lånasäkerhet för utlåning. Genom SEKpå
villkor.internationellt till godamedelupp

kronor ochutestående krediter miljarderTotala 1995 39var ca
under miljarder kronor. har 80krediter året 18 SEKantagna ca an-

ställda.
Europeiska Investeringsbankens kontakt-juniSedan 1995 SEKär

punkt, s.k. i Sverige.agent

Exportrådet

delstatlig organisation for stöd till svenskExportrådet är export.en
anställda och arbetar med rådgivning, utbildningExportrådet har 300ca

huvudkontoret i Stockholm arbetaroch konsulttjänster. Export-Utöver
landet ochrådet konsulter hela30 över exportcentra.genomgenom

anställda.också utlandskontor i länder med 160Exportrådet har 35
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Glesbygdsverket

Glesbygdsverket den myndighet skall främja utvecklingenär som av
glesbygden. Verket har åtta programområden gäller utvecklingettvarav

näringslivet i glesbygden. Verket har bl.a. till uppgift attav vara
sekretariat för övervakningsmkommittén for utveckling landsbygdenav

från strukturfonder.enligt mål b EGsEGs 5

IndustrikreditAB

Industrikredit ägdes fram till våren och affársbankerna.1996 statenav
såldes företaget till Nordbanken där det ingår dotterbolag.Då ettnu som

uppgift lämna långfristiga krediter till små ochFöretagets är att
Kreditgivningen sker marknadsmässiga villkor.medelstora företag.

har i Stockholm, Göteborg och Malmö och totaltIndustrikredit kontor
anställda.60ca

Investeringsbanken och -fondenEuropeiska

svensk för Europeiska Investerings-Svensk ExportkreditAB är agent
till företagen samarbetar medbanken och -fonden. nå SEKFör att ut

Almi, Industrikredit, Industrifonden och Norrlands-affársbankerna,
fonden.

Industrifonden

lndustrifondens uppgift främja industriell tillväxt. Fonden arbetarär att
finansiering och rådgivning till tekniskt avancerade projket medmed
utvecklingsmöjligheter. Fonden disponerar totalt kapitalgoda 2,8ett om

medel i riskmiljarder kronor och skall sina projekt har så högsatsa som
förfogande fullt beviljadebanklån inte står till Under 1995ut.att

tillFonden lån miljoner kronor 37 projekt. totala244 Den engage-om
omfattar projekt. Fonden arbetar med olika former lån184manget av

ägarkapital. Antalet anställda tilloch kan dessutom uppgår 20.satsa
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Svensk-Norsk Industrifond SNI

uppgift främja svenskSNIs och norsk industris internationellaär att
konkurrensförmåga rådgivning och riskfinansiering industri-genom av
ella samarbetsprojekt. Under 1994 beviljades 64 miljoner kronor till

i samarbetsprojekt.15 harSNI åtta anställda i Oslo och iparterna en
Stockholm.

Stiftelsen Svenska Jobs and Society

Jobs and Society stiftelse arbetar med information ochär en som
rådgivning till vill företag initierastarta att eta-personer som genom
blering lokala nyföretagarcentra, Verksamheten finansierasav se ovan.

bidrag privata och offentliga Nutek bidrog 1995genom av sponsorer.
med miljon kronor. Stiftelsen endast initiativtagare och arbetarären
med erfarenhetsutbyte mellan Nyföretagarcentra. har de inteDäremot till
uppgift löpande finansiera och leda Nyföretagarcentra. Jobs andatt
Society har kansli i Stockholm femmed anställda.ett

Svenska ProgramkontoretEU

Programkontoret myndighet administrerar delar EUsär en som av
strukturfonder och gemenskapsinitiativ. Programkontoret arbetar med
information, rådgivning, handläggning ansökningar, utvärdering ochav
resultatspridning. medel programkontoretDe administrerarsom avser
utbildning och kompetensutveckling. Under våren 1996 anställer

regionalaprogramkontoret 23 ska fatta beslutrepresentanter som om
Mål 4-medlen i landet.ute

Nordiska Investeringsbanken NIB

kreditinstitut beviljarNIB medel- och långfristiga lån tillär ett som
nordisktprojekt intresse. regel skall minst två nordiska länderIav vara

Utställdaengagerade. lån och garantier uppgick 1994 till mdkr.5ca
har kontor i Finland.NIB

Svenska Uppfinnareföreningen SUF

fristående förening främjarSUF ideell uppfmnandet ochär ärsomen
för alla intresserade uppfmnings- och innovations-öppen ärsom av
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frågor. Föreningen har 1700 individuella medlemmar, 70 företagsmed-
lemmar och 80 lokala föreningar. Verksamheten finansieras dels med
medlemsavgifter dels med statliga anslag.

Stiftelsen Innovationscentrum SIC

SIC etablerades 1994 med löntagarfondspengar for stödja enskildaatt
och nyföretag har kommersialiserbara innovationsprojekt.personer som

Under 10 år ska stiftelsekapitalet 500 miljoner kronor förbrukas. SIC
kan lån och bidrag, där det kanaliseras via de länsvisage senare
produktråden. SIC har mycket begränsade handläggarresurser ochegna
använder därför bedömningskompetens, till exempel Nutek ellerextern
privata konsulter.
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Småföretagens4.5 kontakter med

stödmyndigheter

Under december till1995 1996 genomförde enkätSCB tillmars en
företag med färre12 000 20 anställda. Svarsfrekvensen uppgick iän

slutet till 70 Svaren på två frågorna framgårprocent.av mars av av
nedanstående tabell.

haft kontakt med nedanståendeHar du Vad gällerorganisationer
information och rådgivning. Vilken har du haft kontakten.nytta av
Uttryckt antalet svarande.i procent av

Organisation Kontakt ellerStor viss
nytta

Almi 14 56
Startlinjen 1 41
Nyföretagarcentra 675
Arbetsförmedlingen 27 70
Banker 58 88
Kommunen 7 47
Länsstyrelsen 17 77

företagarfören.Lokal 9 65
InfoEuro Centre 1 30

Nutek 4 43
Uppfinnareföreningen 1 36
Regionalt förResurscentra
kvinnor 0,5 25
Kommunal affärsrådgivare
för kvinnor 0,5 19
Branschorganisationer 16 90

Undersökningen bekräftar små företag endast i begrännsad utsträck-att
ning söker kontakt för information och rådgivning. Liknande resultat har
framkomit vid andra undersökningar. Småföretagen vänder sig i första
hand till banken och revisorn, dvs. de redan har etablerademan
konkater med. Endast sig ha haft kontakt med Almi,14 procent uppger
den organisation i första erbjuder för information ochstatensom
rådgivning.

siffran för vissa organisationer kan delvis berorDet låga att org-

S l60579
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anisationema relativt Startlinjen, Info kommunalaEuro Centre,är nya
affärsrådgivare för kvinnor etc.

sig småföretagen haStörst revisorer, branchorganisa-nytta anser av
tioner och banker. Vad gäller de statliga företagen attorganen uppger
de har haft länsstyrelser och arbetsförmedlingar. Endastmest nytta av
hälften de kontaktat Almi eller Nutek sig ha haft storav som uppger
eller viss kontakten. låga siffran förDen Nutek kan delvis beronytta av

ipå Nutek endast begränsad utsträckning arbetar enskildaatt mot
företag. statliga företagen i första hand skall vända sig tillDe organ som

länsstyrelsen och Almi.är

Försöksverksamhet med4.6 nya
samarbetsformer

organisatoriska struktur för stöd till företagen här redovisasDen som
omfattar totalt organisationer. Tio finns33 endast central nivåca
medan de övriga återfinns på lokal eller regional nivå. statligaDet

framförföretagsstödet administreras allt Almi och Länsstyrelserna.av
till enskilt företag innebär tidsödande och handläggning.Stödet dyren
måste hushålla med och i möjligaste mån undvikaStaten attresurserna

flera statliga insatser utredning. Utredningsunderlaggör typsamma av
bör i stället så långt möjligt utnyttjas flera. statliga aktörerna börDeav
därför arbeta de kompletterar varandra verksamheterså änatt attsnarare

goda hadubbleras. i första hand Almi har förutsättningarDet är attsom
affärsmässiga bedömningar.kapacitet för

uppdrag initiera försöksverksamhetUtredningen har i medatt nya
samarbetsformer. Samarbete mellan olika lokala och regionala aktörer

förhållanden.måste i hög grad bygga på lokala Sammarbetet måste
behov och de erfarenheter och traditioner finnsbaseras på lokala på som

i regionen. Samarbetsstrukturer måste också bäras enskildaupp av
eldsjälar initierar och driver samarbetet. Försöksverksamhet kan hasom

värde inspirationskälla och exemplifiering. Menett stort som som
försöka tillämpa enhetligutredningen däremot inte på tanken atttror en

hela landet.samarbetsmodell över
tid till utredningens förfogande harMed den begränsade ståttsom

haftutredningen inte möjlighet det grundläggande kartläggningsgöraatt
lokalt försöksverksamhetoch förberedelserarbete förankradsom en

lyfta fram tillkräver. Utredningen har i stället valt två lokala initiativatt
Östergötland.samarbetsfonner tagits Jämtland ochi Dessutomsomnya
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erfarit Nutek initierat ytterligare försöksverksamhethar utredningen att
erfarenheter och vilka behov kan finnasför vinna utrönaatt som av

för få smidigare administration det statligaändrad reglerna att en av
stödet.

kommunalsamordnad information på nivåJämtland -

de aktörer vänder sig till nyföretagare känt behovJämtland harI som
sina insatser för effektivare hjälpasamordna sättatt ettattav

kommunalAvsikten finna form för på nivånyföretagama. är att atten
utbud information och råd till nyföretagare.samlat De parterettge av

arbets-samarbete länsstyrelsen, Almi, kommunen,ingår i ärsom
och Riksorganisation.förmedlingen Företagarnas

Östersund de lokalerhar etablerats.Företagens Hus II utgörett som
finns projekt hardelen någraden fysiska Företagens Hus somav

arbetsförmedlingen huvudmän.Riksorganisation ochFöretagarnas som
verkstads-kompetensutveckling inom ochProjekten inriktade på trä-är

företagare och uppfinnare.företag, kvinnliga
informations- ochordnas regelbundet tvåHusI Företagens typer av

tillonsdag ordnas timmars informationutbildningsträffar. Varje treen
arbetsförmedlingen de beviljatsnyföretagare. Dit sänder starta egetsom

intresserade tagitövriga medverkande hänvisarbidrag och de som
för Almi,veckoinformationen medverkar företrädare Läns-Vidkontakt.

Efter informationenoch arbetsfönnedlingen.styrelsen, kommunen ges
träffa medverkande.individuellt få detillfälle för deltagaren att

för nyföretagare.månad ordnas tvådagarskurs DärEn gång enper
för skatte-företagsekonomiska frågor och företrädareutbildning i enges

och uppbörds-med information skatte-medverkarmyndigheten om
frågor.

liknande information och rådgivning påfinns på inledaPlaner att
ochkommuner. Härjedalen har Alminivå i andra Ikommunal även

särskild form stöd tillarbetsförmedlingen inlett somen av personer
Almiförbereda eventuell företagstart.ALU-anvisning förbeviljats ett en

företagsstartama.rådgivare hjälper de tilltänktatillhandahåller en som
distansutbildningsprogram ierbjuds företagsstartamaDärutöver ett

med Skola förföretagsekonomi i samarbete Statens vuxna.

Östergötland illskottetT-

stöd- och stimulans-projekt syftar till samordnatTillskottet är ett ettsom
till mindre företag. Bakom Tillskottet stårvänder siginstrument som
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länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och Almi. Målet effektivtär att ettge
stöd till småföretagen, underlätta företagens kontakter medatt
myndigheterna och effektivisera de huvudmännens företags-att tre
kontakter.

Tillskottet består med företrädare för destyrgrupp treav en sam-
arbetande organisationerna sekretariat bestående femsamt ett av

Sekretariatet inrymt i Almis kontor i Linköping. Alla deär trepersoner.
deltagande organisationer Almi, länsarbetsnämnden och länsstyrelsen
bidrar med personal till sekretariatet. Personalen sitter i ochsamma rum
avsikten alla i sekretariatet skall ha kompetens och kunnaär att samma
informera och handlägga de företagsstöd alla huvudmännentreom som
kan erbjuda.

Tillskottet får kontakt med småföretagare med expantionsplaner
företaget hör sig direkt till Tillskottet eller för-attgenom av genom

medling länsarbetsnämnden, Almi eller länsstyrelsen. Efter förstaav en
kontakt besöker Tillskottets handläggare företaget och går igenomen av
företagets situation och de expansionsplaner har. kontaktDennaman
kan i företaget söker formnågon stöd från LAN, Läns-utmynna att av
styrelsen och/eller Almi. fortsatta handläggningen och beslutenDen görs
i respektive organisation. Tillskottet meddelar företaget vilket beslut som
fattats. Därefter håller Tillskottet kontakt med företaget och deltar av
resultatet.

Tillskottet vänder sig till etablerade företag med till anställda.50upp
bidrag hjälpStarta och till nyföretagande sköts i andra former.eget

enkla fall behöver företagaren inte haI någon kontakt änannan
handläggaren på Tillskottet. komplicerade fall kanMer kräva direkt-att
kontakt mellan den sökande och den beslutsfattande myndigheten.tas

Tillskottet arbetar förstai hand med det tillfälliga småföretagarstödet,
länsarbetsnämndens företaginriktade stöd utbildningsbidrag, läns-som
styrelsens landsbygdsstöd Almis utbud krediter och affärsråd-samt av
givning.

Tillskottet startades i juli januari1995. I 1996 presenterades resultatet
utvärdering i form enkät till de företag fått stödav en av en som genom

Tillskottet. Utvärderingen visar flertalet de berörda företagarnaatt ärav
positiva till de kan få kontakt med organisationer ställe.påatt tre ett
Undersökningen visar också Tillskottet inte särskilt välkänt blandäratt
småföretagama.
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kapitalochKompetens5

ochsmåtillstödeffektivareEtt5.1

företagmedelstora

medelstoraochsmådesamhälletönskemål i attstarktfinnsDet ett
harårUnder etttillkomma.skallflerochskall senareattväxaföretagen

måldokumentochpolitiska planerochutredningar,antal prognoserstort
ekonomiskalandetslösamedlen attföretagdessa ettutpekat avsom

vuxitharsmåföretagensoch vännerbehoventalarMångaproblem. om
före-finnskommunvarjeIverksamhetsfonner. sagtsnartiantal ochi

utveck-ochtillkomststödjauppgiftmed attprojektgrupperningar, etc.
företag.småling av

långaharDeannorlundalivetperspektiv ut.småföretagarnasUr ser
tillrutinervardagliga avanceratallt frånmedfylldaarbetsdagar ärsom

underlag. Ibristfälligtmedochtidspressunderoftabeslutsfattande
kunskaperpågrundadevalrationellaföretagarna göraförväntasteorin

dockVerklighetenutfall.förväntadeochalternativ sermångaom
alternativacceptabeltfinnertills desöker ettFöretagarnaannorlunda ut.

flestaVad deproblem.medituoch nästasigde tarbestämmeroch då
tid.sigönskar ärsmåföretagare mera

detillsigvänderförstsmåföretagaren000 om460landetsDe som
sinhandförstaiarbete,dagligai sittdedem möterhjälpbehöver är

ibankkontor6002finnsDetbokföringsfirma.ellerbankförbindelse
handstillNärabokföringsbyråer.ochrevisorerflerochSverige ännu

ellerföretagetorganisationerdeellerdenkontakta somocksåligger att
arbetsgivarorganisation,kantill. enDetanslutenföretagaren är vara en

Hälftennäringsidkare.sammanslutningarolikaellerbranschförening av
enligtorganisationmed i någonanställda20 ärtillmedföretag uppav

SCB-undersökning.en
kretsdennai ärlöstproblemsittfåsigtyckerinteföretagarenOm

deblandhjälpsökaochvidaregåvilligförmodligen atthan/hon
småföretagare.hjälpaförfinns attinstanseroch privataoffentliga som

ansträngande. Manochtidskrävandekontakter ärarbetaAtt nyaupp
tillgåEnklastoch hur. år attskall frågatillställningmåste ta manvem

ochgeografisktbort,längreJuoch nära.ärkännerfolk somman
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kulturellt desto krävande.mer
Det viktiga företagarnaär kan få informationatt och rådgivning när

det behövs och de kan hitta instansatt medrätt minimumett av
ansträngning. F haröretagaren normalt ingen möjlighet själv inventeraatt
utbudet och rationelltgöra val. Det därförett angelägetär samhälletatt
tillhandahåller information visar hjälp finns få. Samhälletattsom var
bör därvid i första hand utnyttja de kontakter småföretagaren redansom
har för dennenåatt etableraän institutioneratt ochsnarare nya
kontaktvägar.

kompetensHög avgörande för företagensär framgångar. Utan fort-
löpande lärande och kompetensutveckling hos såväl ledning som an-
ställda kan företag inte överleva och eventuellt Det naturligtvisväxa. är
i första hand företagarens klara detta.eget Det gäller bådeattansvar att
ordna utbildning och ordna verksamheten såatt det uppståratt ett
lärande i arbetet. Samhället bör i första hand verka för det finnsatt en
bra utbud utbildningar tillgängligaär småföretagens villkor.av som

Företag utvecklar och utnyttjar avancerad teknik oftasom är av
särskilt intresse tillväxtsynpunkt. De har potential derasstorur men
verksamhet samtidigt kostnadskrävandeär och riskfyllda. Framgångar
medför ofta fördelar inte bara för företagetstora självt förutan även
andra företag och hela samhället. Det kan därför nödvändigt attvara
samhället träder in och delar risken i tekniskt utvecklingsarbete.

Nystartade företag och företag i kraftig expansion har svårt klaraatt
de krav på säkerheter bankerna kräver. Då samhället har intressesom ett

fler och växande företag det rimligtär samhället biträderav att genom
underlätta finansieringen.att
På kort sikt, två till fem år, kan tillväxt i huvudsak endast kommaen

till stånd expansion existerande småföretag. Att ochgenom en startaav
utveckla företag tid. Flertalet deett 20tar 30 företag000av som-

år förblir mycketstartas små de första fem till tio åren. Endastper
undantagsvis uppstår det företag inom några år sigväxer Attstora.som
stimulera nyföretagande och småföretagsutveckling kräver därför
kontinuitet och långsiktighet.
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rådgivning5.2 Information, och

kompetensutveckling

Utredningens förslag

Länsstyrelsen får i uppdrag i samarbete företagensmedatt
företrädare, Almi, länsarbetsnämnden, och kommunerna tillse

det inom länet finns tillräckligt utbud service tillatt ett av
företagen. varje kommun bör finnasI minst infonna-ett
tionsställe där små och medelstora företag kan få information

det samlade utbudet stöd och service till företag.om av

Nutek får i uppdrag utforma IT-baserat informations-att ett
läggs på och redovisarInternet detutsystem som som

ochoffentliga stödet till små medelstora företag. Systemet bör
s.k. hemsidor för Nutek, Almi,ha länsstyrelsen, länsarbets-

nämnden m.fl.

Almi intensifiera arbetet med utvecklaatt attuppmanas
material för utbildning småföretagare utformat för distans-av
utbildning.

och Almi utvecklaNutek arbetet med i sambandattuppmanas
med stödgivning medverka till kompletteringar/förstärkningar

styrelserna i och medelstorasmå företag.av

affärsmässiga rådgivningen bör förstärkas till de företagDen
får statligt finansiellt stöd. Länsstyrelsen skall verka försom

företag småföretagsstöd och utvecklingsstödatt mottarsom
affärsrådgivare.har kontakt med Almi eller annan

Inledning

säkra långsiktig utveckling i snabbt föränderlig värld medFör att en en
bland ökad internationalisering, förändrade arbetsformerannat samt
snabb utveckling krävsteknisk kompetensen hos företagare och deatt
anställda kan tillvara och utvecklas. Medarbetarnas kunskaper ochtas

flexibel och ändamålsenlig arbetsorganisation avgörandeären av
betydelse för näringslivets tillväxt och förnyelse. framgångFöretagets
och berortillväxtmöjlighet på ledningens förmåga deatt engagera

fåanställda och strategisk överblick förändringar i företagetsöveren
anställda företagetsomvärld. Alla måste förstå affärsidé och sin egen

roll Företagsledaresi företaget. kompetens lika viktig deär som
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utredningaranställdas. Flera har visat kompetens blir allt viktigareatt
för företagens utveckling. hitta information,Att komma i kontakt med
affärsrådgivare och fungera i nätverk blir angeläget hittaän attmer
finansieringsmöjligheter.

för småföretagsutvecklingI Strategi SOU konstaterades1993. 70 att
företag efterfrågar konsulttjänstersmå i mycket liten utsträckning.

Småföretagaren tycker konsulter dyra och har ofta svårtäratt att
integrera konsultråd i det löpande arbetet. Småföretagaren har också
svårt finna tid för delta i utbildning. således bristDet på såväläratt att
tid hinder. Vidare söker små företag praktiskutgörsom pengar som
problemlösning medan utbildningsaktörema erbjuder teoretiskmer
kunskap. Samtidigt skall understrykas kompetensbehoven varieraratt
mycket mellan företag. Högteknologiska företag och exportinriktade
företag har helt andra behov serviceföretag endast konkurrerarän som

lokal marknad.på en
Behovet kompetensutveckling kan endast delvis tillgodosesav genom

formtraditionell utbildning i kurser. del formEn måste ske istorav av
lärande i arbetet. sådant lärande skall kommaFör till stånd krävsatt att
arbetsorganisationen och attityderna på arbetsplatsen anpassas.
Grupparbete, tid för diskussion och reflektion, och belöningssystem som

till lärande viktiga ingredienser. företagen harDe småäruppmuntrar
storlek ofta goda förutsättningarsin utveckla lärande i arbetet.attgenom

Medarbetarna har lätt varandra, ochnå samarbete befattnings-överatt
och yrkesgränser naturligt. för säkra framgång med kom-Menär att
petensutveckling krävs långsiktigt systematiskt arbete.ett

Vad dag vad gäller information/rådgivning/utbildningigör staten

kunskapsorienterade stöd erbjuder och små ochDet statensom nya
erhålls formermedelstora företag i olika och från flera aktörer. gårDet

utifrån detta urskilja kategorier beroende hur kunskapernapåatt tre
förmedlas:

kunskapsförmedlingavancerad i samband med finansiell stödgivning-
grundläggande kunskapsförrnedling i samband finansielltmed stöd-

Produktivitetsutredningen KompetensutredningenSOU 1991:82, SOU
1992:7
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rådgivning, information och utbildning-
den första kategorinI återfinns framför allt Nuteks stöd till teknikprojekt

i tidiga skeden, Nuteks regionalpolitiska stöd till investeringar,stora
Industrifonden och Almi, har kvalificerade handläggare vilkasom
tillhandahåller affärsmässig rådgivning. Majoriteten handläggarna harav
lång erfarenhet inom teknikområdet och upparbetat kontaktnätett som
kommer företagen till del. Almis konsulter har framför allt goda
kunskaper inom strategisk affärsutveckling och affärsbedömning.
Arbetsförmedlingarna och länsstyrelsen samarbetar i många fall med
Almi vid bedömning eget-bidrag och lokaliseringsstöd.startaav

Projektfmansieringen sker enligt den för-uppsatta normer, men
ordning detta slag stöd relativt vida vilket ställerstyrsom av ger ramar

krav den enskilda handläggarenpå affarsmöjlighetema istora att se
projekten.

Nutek finns ocksåPå FoU-program, utvecklingsprogram inom
energiområdet, tvärvetenskapliga konsortier och kompetenscentra,
industriforskningsinstitut, forskningsbaserat nyföretagande, kompetens-
och teknikförsörjning i mindre och medelstora företag inter-samt
nationellt samarbete inom EU. Genom denna verksamhet sker en

kunskapsöverföringomfattande till teknikbaserade små ochnya,
företag. Handläggarnamedelstora denna verksamhet har långav en

erfarenhet, hög teknisk kompetens och brett kontaktnät, bådeett
nationellt och internationellt.

viktigt majoriteten handläggarna projekt innebärDet är att av av som
kommersialisering teknik både har tekniska och affärsmässigaav ny

Kontinuerligkunskaper. kompetensutveckling handläggarna därförärav
avgörande för de statliga skall få önskad effekt. ocksåDet äratt pengar
nödvändigt fortlöpande följa hur företagarna själva upplever deatt
ansvariga kunskaper ochhandläggarnas förmåga.

Kunskapsförmedlingen i samband med regelstyrda stöd är mer
begränsad. Stödgivare länsstyrelserna deti här fallet främst lands-som
bygdsstöd och arbetsförmedlingarna främst eget-bidrag hanterarstarta

betydligt mängd ärenden de nämnda organisationerna.större änen ovan
innebär de har värdefull kontaktytaDetta näringslivet,att gentemoten

det antalet ärenden möjlighetersmå sig istora attmen ger engagera
varje enskilt projekt. Beloppsstorleken ärende också betydligtärper
mindre och urvalskriteriema för stöd inte lika hårda i den förstaär som
kategorin.

kan dock konstatera det här skerMan utvecklingävenatt mot atten
placera kompetensfrågan i fokus i utsträckningäven störremer om man

i kompetensavsaknad måste anlita hjälp. Detta ärexternav egen- -
fallet arbetsförmedlingamasvid arbete med eget-bidraget ocht.ex. starta
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länsstyrelsemas landsbygdsstöd då i första hand Almis konsulter i
många fall utredningen. Också andra arbetsmarknadspolitiskamångagör
insatser ingår i samhällets stöd för kunskapsutveckling den personalav

finns eller kommer anställas i företagen. gällerDet rekryterings-attsom
utbildningsvikariat,stöd, arbetslivsutveckling, datoteksverksamheten

m.m.
förslag utredningen lämnar i följandeDe avsnitt detettsom om

regionalpolitiska stödet medför tydligare markering kompetens-en av
aspekterna. Utredningen föreslår det regionalpolitiska stödet till heltatt

fåövervägande del skall sådan utvecklingsinriktning.en
den tredje kategorin information och rådgivning tillI kopplingutan-

finansiellt stöd finns organisatoriskt framför allt Nutek och Almi.-
Startlinjen kostnadsfri informationNuteks och vägledningär en gessom

Årligen Startlinjentelefon. 6 personer på frågor från 15 000per svarar
och regler vad gäller nyföretagande.lagar Startlinjenspersoner om

har bred kunskap skatter, bolagsformer,personal och import,exportom
och hänvisar vid behov till andra aktörer inom området. En externm.m.

undersökning visade de hade ringt till Startlinjen95att procent av som
kan tänka sig rekommendera servicen till bekanta medatt eget-starta
tankar. Startlinjen fortsätter bygga samarbete med andraatt upp

arbetar med och små företag. antal regionalaorganisationer Ettsom nya
försökAlmi-bolag förmedlar på samtal till Startlinjen. Under de första

fråntvå månaderna 1996 kom 40 Startlinjens frågorprocent av
arbetslösa blivit rekommenderade arbetsförmedlingarnapersoner som av

kontakta dem.att
omfattande statliga insatsen för företagens kompetens-Den mest

arbetsförmedlingen,försörjning sker via under år byggt utsom senare
sin service flera Arbetsförmedlingen kan hjälpa företagen medpå sätt.

platssökande och verksamhetenförsta urval bland de med specialist-ett
förmedlingar olika slag har byggts ut.av

Slutsatser och förslag

Effektiv kompetensutveckling långsiktig, kontinuerligär somen process
knuten till företagets affärsidé. kräver företags-måste Dennära attvara

kompetenta medarbetare lärande iledaren inser behovet och arbetetav
insikten förmedlas tydligt de anställda.och den till Ensättettatt

den insikten i regel inte påverkbar medföretagsledare inte har ärsom
hjälp ekonomiska incitament eller tvingande regler i lagargenomav
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eller avtal utbildning.om
budskap vi här talar kan till del förmedlas viaDen typ omav en

officiella företrädare föroch denMenexperter staten.genom
effektivaste till företagaren sannolikt via andra företag och viavägen är

företagarnaföretagarnas organisationer. uppfattar sinaDeegna som som
likar och sitter i situation de har denär störstasom samma som
trovärdigheten förmedla denna budskap. Strategin för nåatt typ attav
företagare därför i första hand via existerande organisa-bör attvara

företagare. anställdas fackliga organisationertioner och nätverk för De
företagarna.har möjligheter påverkaockså atten

och utveckling i företag långsamma och kompliceradeLärande är en
Erfarenhetsutbyte mellan företag måste pågå under lång tid.processer.

lokala nätverk där kontakter kan upprätthållasdärför skeDet bör genom
till låg kostnad i tid och resor.

arbetsorganisation och kompetens-utvecklingDebatten avom
hari Sverige sedan 1970-talet. rad insatserutveckling har pågått En

andrasamhället arbetsmarknadens ochgenomförts såväl partersomav
omfattande aktiviteten inom detta områdeorganisationer. Den mest

Arbetslivsfonden verkade åren 1990 1995.under år är somsenare -
företag.utvecklingsarbete i totaltstöd till 25.000 DetFonden gav

förändrad arbets-kompetensutveckling ochfråganinnebär att om
genomfört ioch utvecklingsarbeteorganisation väckt ärär att ett

viktigt utvecklingen drivs vidare i debetydande antal företag. Det är att
intepåbörjats och initiativ i företagdär denföretag ännutasatt som

finns i varje kommun.Exempel lära Detkommit igång. snart sagtatt av
nätverkskontakter etablera långsiktigt erfarenhets-viagäller attattnu

föränd-ligga till grund för fortlöpandeföretag kanutbyte mellan ensom
till företag-innehålla alla kan bidraringsprocess. Nätverken måste som

forskare, konsulter, utbild-företagen självautveckling. Förutomens
och myndighetföreträdare.ningssamordnare

kompetensutveckling utformatVäxtkraft mål utbildning och4EGs är
innehåller stöd bådeArbetslivsfondens erfarenheter.grundval Detav

kartläggningsfas och hjälp tillbehovsinventering ochtill förstaen
Växtkraftnaturligtfinansiering själva förändringsarbetet. Det är attav

kompetensutvecklingen ifortsatta samhällsstöddablir grunden för den
Växtkraft försangelägetsmåföretag under de åren. Det ärnärmaste att

samhällets med-hela landet, ochtill de mindre företagen över attut
kanerbjuderfinansiering ordnas så de möjligheter programmetatt

fullo.utnyttjas till
behov. Minst likade anställda och derasVäxtkraft sikte påtar

hos företagsledaren. Många små-emellertid kompetensenangeläget är
företag, har inte fått möjlighetvuxit med sinaföretagare har attmen
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bygga på sina kunskaper. berorDet till del småföretagaren haratten
svårt i från sitt arbete för delta iatt utbildning i traditionellaattvara
former. Modern IT-teknik erbjuder här helt förutsättningar ordnaattnya
utbildning på tid och plats den enskilde. Almi arbetar medsom passar
just sådan distansutbildning för småföretagare. angelägetDet dettaär att
arbete fullföljs och utbudet distanskurser för småföretagareatt av
förbättras.

effektivEn förbättra företagarensväg kompetens och stärkaatt
företagets utvecklingsmöjligheter via utvecklatär styrelsearbete.ett mer
Många småföretag upprätthåller endast formellt styrelsearbete.ett
Genom informera småföretagaren fördelarna medatt kompetentom en
styrelse och hjälpa till med förslag lämpliga kanattgenom personer
småföretagaren få värdefull hjälp. Förmedlare statliga stöd såav som
Nutek, Almi och länsstyrelsen bör rutinmässigt undersöka styrelserna
hos stödmottagande företag och hjälpa dem förstärka styrelsenatt när
så behövs. Almi bör bygga register lämpliga föröver attupp personer
kunna lämna namnförslag till företagare saknar kompetens isom
styrelsen.

Utbudet information, rådgivning, finansiellt stöd frånetc. statenav
till de små- och medelstora företagen omfattande. finnsDet ingenär
anledning för småföretagaren försöka överblicka och hålla sig ajouratt

helamed detta Företagaren måste koncentrera sig på sitt företagsystem.
och dess problem och möjligheter. företagarenNär ställs inför situa-
tioner då han/hon behöver hjälp och stöd skall det finnas till hands.nära

behövsDet infonnationsvägar så företagaren snabbt kommer tillatt rätt
instans.

Modern IT-teknik erbjuder möjlighet till effektiv informations-
sökning. Utredningen föreslår Nutek får i uppdrag via Internetatt att
eller på lämpligt informationsbas försätt företags-annat upprätta en
stödet. kan utformasDet s.k. hemsida för Nutek med anslutnasom en
hemsidor för Almi, Industrifonden, Svensk Exportkredit Systemetetc.
bör i första hand utformas för kunna användas banker, revisions-att av
byråer, företagsrådgivare, arbetsförrnedlare och liknande i regel ärsom
den första instans småföretagare vänder sig till de behöver hjälp.när

Vidare bör det i varje kommun finnas någon instans kansom ge
opartisk och kostnadsfri information till småföretagare utbudetom av
stöd och hjälp. Utredningen föreslår länsstyrelsen får i uppdragatt att
i samarbete med övriga intressenter verka för effektivt utbudett av
tjänster till ochsmå medelstora företag. Länsstyrelsen skall i samarbete
med Almi, berörda kommuner, företagens organisationer och andra
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tilldet regionala och lokala utbudet tjänsterberörda kartlägga av
bedömsverka för utbudet kompletteras såsmåföretagen och näratt

berdningsgrupp för regionalalämpligen ske i denönskvärt. Arbetet kan
länsstyrelsen har i uppdrag inrätta. Sam-utvecklingsfrågor attsom

utvecklingsarbetemed det kartläggnings- ochordning bör ske som
förför sitt samladegenomför inomNutek programansvarramen

regionalpolitik.småföretags- och

ägarkapitalTillgång till5.3

förslagUtredningens

deåtgärder vidtas för förbättra små-angelägetdet är att att
företagens försörjning med ägarkapital.medelstora Denoch

undanröja dekanviktigaste insatsen göra är attstaten
finns skattelagstiftningen, i förstainomsärskilda problem som

s.k.aktieutdelningar och dedubbelbeskattningenhand av
fåmansreglema.

tagits försåväl statliga privata, harinitiativ,rad attsomen
ägarkapital i småföretag. Utredningentillgången påöka ser

redanytterligare statliga initiativbehovinte utöverav
åtgärder.vidtagna

hänsynskattelagstiftningen intebolags- ochgällandeden tar
förutsättningar ochriskkapitalbolagens särskildatill de s.k.

utreder möjlig-Utredningen föreslår regeringenbehov. att
finans-till dennalagstiftningenheterna typatt avanpassa

verksamhet.

kapitalförsörjningFöretagens

och kapitaltillfört kapitalfinansierasFöretag externt somgenom
kapital,förfinns det tvårörelsen. principi I externttyper avgenereras

Ägarkapital inflytandeåterbetalas inte,lånekapital.respektiveägar- ger
ochvid konkursförmånsrättföretaget, har ingeni ersätts genom

tid,Lånekapital återbetalas efter vissvärdestegring.utdelning eller ger
förmånsrätt vid konkursforminflytande, har någoninget formellt av

och ränta.ersätts genom
tillkommitkapital hartillförtgrundformemade tvåUtöver externtav
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antal mellanformer har olikaett egenskaper vad gäller ersättning,som
återbetalning och förmånsrätt. Som exempel kan lån mednämnas
villkorad återbetalning, lån med resultatberoende och lån kanränta som
konverteras till ägarkapital efter vissa regler.

Med riskkapital vanligen ägarkapital i aktiebolag. vissa fallImenas
betecknas lånekapital riskkapitaläven eller riskvilligt kapital. Mansom

då lån särskild säkerhet eller med dålig säkerhetutan och/eller lånavser
där beroende verksamhetensräntan är resultat. särskildEn formav av
riskvilligt kapital villkorslånen vilka heltär enkelt skrivs detav om
finansierade projektet inte lyckas.

debattenI de små och medelstora företagen och deras möjligheterom
kapitalförsörjningenär återkommande Flera studierett seämne. t.ex.

Ds 1994:52 Småföretagens Riskkapitalförsörjning har visat svenskaatt
företag har låg soliditet dvs. låg andel kapital den totalaeget av
balansomslutningen. Detta problem vid såvälär bank-ett som
leverantörskrediter, då låg soliditet innebär liten marginal för klaraatten
förluster. debattenI anförs det ofta kapitalförsörjningenatt är ett
problem och bör söka förbättra förhållandena.att staten

vissa företagAtt har svårt finna kapital helt naturligt och ingetatt är
bör sig detDå samhällsintressestaten är företagettsom attengagera

och tillkommer detväxer naturligt fråganatt är att statensnya om
medverkan aktualiseras.

Ägarkapitalet

Problemet med ägarkapitalförsörjning måste betraktas i flera dimen-
sioner:

ägarfrågan. Med ägarkapital följer möjligheten/rätten tilläven-
Ärinflytande verksamheten. huvudägarenöver villiga dela medatt

Ärsig ägarinflytandet den ägarkapital villigsätter ochav som
förmögen spela ägarrollatt en

förersättning kapitalet. Ersättning för ägarkapital utgår antingen-
utdelning eller, till den del vinsten behålls i företagetsom genom

värdestegring. Problemet med utdelning den dubbla beskattningen.är
Endast vinsten kan delas och den beskattas först med 28ut, procent
i företaget och därefter med 30 hos sammanlagtprocent mottagaren,
50,4 skallDetta jämföras med obligationerprocent. på ochräntanatt
på bankkonto totalt endast beskattas med 30 riskfylldEnprocent.
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placering i småföretag måste alltså i det dubbelt såett närmastevara
lönsam riskfri placering i bankkonto för attsom en ge samma

för investeraren.utdelning Förluster endast delvis avdragsgilla,är
och villkoren för onoterade noterade bolag. Detär sämre än gör
investeringar i bolagsmå riskfyllt. andra möjlighetenDenän ärmer

låta överskottet verksamhet stannai företaget och höja värdetatt av
på aktierna. skall kunnaFör tillgodogöras sig värde-ägarenatt
ökningen aktiernamåste säljas. då hitta köpareAtt villigären som

betala acceptabelt pris kan svårt. möjlighetEnatt ett är attvara
börsnotera företaget. det krävsFör viss omfattningp åen

lägstaverksamheten. kraven för närvarandeDe gäller för den s.k.O
listan Stockholms Fondbörs. För notering där krävs minst 300

vardera minst börspost och minst 10 %ägare ägersom en av
aktierna i allmän ägo.

exitfrågan. huvudägaren/entreprenörenHur på framtiden ochser-
Ärföretagets ställning han/hon lämnar företaget. avsiktennär att

sälja företaget och i fall hur ellerså skall i familjennågon överta
och driva det vidare

Villkor för riskkapitalbolag

företagtillföra mindre riskkapital fåttEtt uppmärk-sätt att storsom
s.k. riskkapitalbolag.samhet i debatten sådan bolagEtt köperär genom

företagminoritetsandelar i mindre för hjälpa ägare/entreprenöratt atten
tillfördes företagexpandera. Under 1994 två miljarder kronor den vägen.

personal följerRiskkapitalbolagets i regel utvecklingen i de bolag man
investerat i mycket del i styrelsearbetet Varje anställd inära, tar etc ett.
riskkapitalbolag kan därför hantera begränsatbara antalett engagemang.
Riskkapitalbolaget kräver ingen utdelning skall tjänautan pengar genom

efter antal år sälja aktierna med vinst. finnsDet 25-talatt ett ett
riskkapitalbolag med lite olika profil, versamheten har aldrig fåttmen
den omfattning många hoppats och skulle motiveras densom som av
efterfrågan finns. beror till delDet arbetet medattsom en
riskfinansiering komplicerat och det därför krävs mångårigär att
erfarenhet de skall sköta verksamheten. det berorMenav personer som
också lagstiftningen intepå anpassad till denna verksamhet.äratt typ av

16-05796
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Förbud lånmot

f.n. tillståndRiskkapitalbolag får inte från finansinspektionen lånautan
till de företag där de delägare. olyckligtDet dåärut pengar anses man

ofta behov stödja företaget med lånemedel denhar utöverattav
ursprungliga ägarinsatsen. tillstånd krävs utlåningen "sund"För äratt
dvs. låg risk och låneverksamheten bedrivs med ledninghar att separat
och fristående från övriga delar riskkapitalverksamheten.av

och förmånsreglernaDubbelbeskattningen utdelningarav

företag beskattas i två tidigare beskrivits.Utdelning från Omsteg som
företaget kan de s.k. fåmansreglerna bli tillämp-arbetar aktivt iägaren

utdelningen beskattas utdelninginnebär endast halvaliga. De att som
medföraandra halvan beskattas lön, vilket kanprocent medan30 som

tillskattesatserna 55 procent.upp

riskkapitalbolagBeskattning av

företag. hartillhandahåller ägarkapital för mindreRiskkapitalbolag De
beroende huvudäga-ägarandel undervanligen 50 procent, atten

majoriteten i sitt företag. Utdelning blir dåvill behållaren/entreprenören
rörelsedrivande företagetförst hos det 28 procent,beskattad gånger,tre

och slutligen hos tillriskkapitalbolaget 28 procentsedan hos ägaren
procent.riskkapitalbolaget 30

komplicerade.för riskkapitalbolag mycketBeskattningsreglerna är
förvaltnings-bl.a. med företaget klassassammanhängerDet om som

klassificering beror bl.a.rörelsedrivande bolag. påbolag eller Denna
andelar och kan således varierariskkapitalbolagetvilka företag äger

tiden.över
riskkapital för mindre företag det angelägetöka utbudetFör äratt av

skattemässigt får ställning de börs-riskkapitalbolagenatt samma som
bolag, liksom aktiefonder,investmentbolagen.noterade Dessa senare

utdelning de erhållit och delarbetala skattbehöver inte utsom
befriade från reavinstskatt.ocksåvidare. De är



SOU 1996:69 Kompetens och kapital 141

Aktuella för öka utbudet riskkapitalpåinsatser att

Under harår antal initiativ tagits och reformer genomförts förettsenare
öka utbudet riskkapital.att av

iSedan augusti 1991 har svenska banker möjligheter tilltre nya
instrument för riskkapitalfmansiering. infördesDe anpassning tillsom en

regelverk. Bankerna får sålundaEUs aktier i företag till samlatäga ett
belopp till bankens30 kapitalbas. Vidare får bankernaprocentav upp av
låna kapital vinstandel i stället för och lånräntaut mot ut motge
efterställd betalning. Bankerna har hittills endast i mindre grad utnyttjat
denna möjlighet. SE-Banken har bildat särskild enhet för ägar-en

SE-Banken Företagsinvest. Några de övriga bankernaengagemang, av
har köpt sig i existerande riskkapitalbolag verksamheten harmen
hittills mycket liten omfattning.

samband med löntagarfondema avvecklades omfördeladesI 6,5att
löntagarfondernasmiljarder kronor kapital till antal riskkapital-ettav

bolag. Moderbolagen Atle och bildadesBure och tillfördes aktier i ett
antal existerande riskkapitalbolag. Därefter delades aktierna i Atle och

i riskkapitalbolagen till de företagBure betalat tillsamt ut som
löntagarfondema varefter Atle och börsintroducerades.Bure Atle och

har fått karaktär vanliga investmentbolagBure och har endastavmer
delvis avsedda inriktningen försörjningden riskkapital till mindreav
företag.

IM-marknaden privat initiativ för ställa riskkapital tillär ett att
förfogande.mindre uppfmnarföretags Innovationsmäklarna AB är ett

företag utvärderar innovationsprojekt och erbjuder aktieägarnasom
aktierIM-markanden teckna i accepterade projekt. Privatpersoner kanatt

köpa aktier i IM-marknaden får därigenomoch möjlighet köpaatt
aktier i de företag lanseras Innovationsmäklarna AB.som av
Verksamheten startade och fram till1994 våren 1996 har tio företag
introducerats IM-marknaden.

City initiativ från Samhällsrådet i samarbeteBörsen AB medär ett
och StockholmsSAF Fondbörs. Avsikten bilda antal regionalaär att ett

börser privatinvesterare småföretagaredär och kan Kraven förmötas.
notering City skallpå Börsen lägre vad gälleravsevärt änvara som
Stockholmsbörsens O-lista. Avsikten verksamheten underär att starta

Stiftelsen för1996. regional riskkapitalförsörjning exempelär ännu ett
initiativ.på privata

Regeringen har föreslagit riksdagen inrätta AP-fond6:e medatt en
möjlighet använda miljarder kronor till köp10 aktier i mindreatt av
företag. kan bli ytterligare källa tillDetta ägarkapital för mindreen
företag.
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Industrifonden fick möjlighet sin långivning till hög-1995 utöveratt
teknologiprojekt också gå in med ägarkapital i form minoritets-av
andelar.

EG-kommissionen har tagit initiativ till inrättade europeisktav en
småföretagsbörs enligt modell den amerikanska NASDAQ.samma som

till december finns det möjlighet för privat-Från januari 1996 1997
anskaffnings-avdrag från skatt med 30göraatt procent avpersoner

onoterade aktier, dock maximalt kronorkostnaderna för 100 000 prop.
behållas i fem till avdrag1995/962109. Aktierna måste år. För rätten

bolagens verksamhet ochantal förbehållgäller ytterligare ett om
de förutsätter personlig kontaktlikviditet. Reglerna sådanaär att en
varför i första hand lämparmellan företaget och investeraren, systemet

till småföretagare. Avdragsrättenför släktingar ochsig ärvänner en
avveckling dubbelbeskattning.åtgärd i påtillfällig väntan av

riskkapitalförsörjningFörslag för bättre

rad olika förslag förts fram påunder och 1996debatten har 1995I en
riskkapital.småföretagens tillgångför förbättravad kan göras attsom

Arbetsgivareföreningen SAFSvenska

föreslagitfrån amerikansktutgångspunkthar medSAF system attett
med lånegarantier. Lånentillmedverkar ett systemstaten avses vara en
och ägarkapital.vanliga lånmellanform mellan

etableras medkoncession för kreditförsäkringbolag medsärskiltEtt
kapital.tillskjutetett statenav

får säkerhet i kredit-standardiserade lån ochbeviljarBankerna
varitbättre villkorkan beviljasgarantin. Lånen än som annars

lånesumman.skall 90 RestenGarantinmöjligt. procent avavse max
normala villkor.låna påskall banken ut

lån-garantipremie, betalasavgift,garantin utgårFör avsomen
betala lånen träder garantin in. Deninte kanlåntagarenOmtagaren.

uteblivna räntebetalningar.lånebeloppet, inteendast täckaskall dock
särlagstift-avskaffandefört fram förslagdärutöverharSAF om av

förmögenhetsskatten och bort-avskaffandefåmansföretag,ningen för av
aktieutdelningar.pådubbelbeskattningentagande av
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Företagarnas Riksorganisation

Företagarna har framfört antal förslag för förbättra försörjningenett att
med riskkapital:

Riskkapitalavdrag för privatpersoner och institutioner för invest-
eringar i riskkapitalfonder.

Riskkapitalavdrag för nyemissioner i onoterade företag

Införande för företag återköpa aktier i deträtt bolaget.attav egna
Skall möjliggöra för företagare återta full kontroll sitt företagatt över

vinstutvecklingen möjlighet till det.om ger

Borttagande dubbelbeskattning utdelningarav av

Inkomstskattebefriat sparande för företag.start egetav

Svenska industritjänstemannaförbundet SIF

harSIF under fört fram följande1995 förslag:

Ökade möjligheter till vinstreserveringar i mindre företag. Vinst-
reserveringsmöjligheten bör relateras till lönesumman företaget.i

Kreditförsäkring. Möjligheter för mindre företag köpaatt en
kreditgarantiförsäkring för öka lånemöjligheterna och kommaatt
ifrån problemet med personlig borgen.

Medriskaktier. Införande slags aktier kallade medrisk-ett nyttav
aktier. Aktierna emitteras förbehålletmed företaget efter visstatt
antal år kan återköpa dem. fårFöretaget avsättningarrätt göraatt
före skatt till fond med hjälp företaget kan återköpaen vars
medriskaktierna.

Skattegynnade riskkapitalfonder. Allmänheten skall kunna få
skatteavdrag för kapital investeras i fonder enbart placerarsom som
i små, onoterade företag.

Centerpartiet

Centerpartiet har i Politik för Hållbar Tillväxt lagt fram radrapporten en
förslag för förbättra riskkapitaltillförseln för mindre företag.att
Förslagen omfattar kvitta underskott i nystartad rörelserätt att mot
löneinkomst. Vidare bör den kapital i aktier få avdrag frånsatsarsom
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inkomstskatten med 30 procent.
vill centerpartiet avskaffa dubbelbeskattningenDärutöver onoter-av

ade aktier.
har också fört fram förslag kallat företagsgaranti.Centern Detett

där kan företag medbestår hjälpentreprenörerett system starta avav
holdingbolag. Holdingbolagetstatliga regionala företagetsgaranterar
det första året aktieägande lån.finansiering under 91 ochprocentgenom

möjlighet efterDärefter får det lånen betalats medentreprenören att, att
aktierna till nominellt pris.köparänta,

Industrifärbundet

fram följande förslag:Industriförbundet har fört

aktieutdelningar bör bort.Dubbelbeskattningen tasav-
förskatteavdrag för privatpersoner och institutionertillRätt-

speciella projektkapitalfonder. fonder får endastplaceringar i Dessa
i fristående, onoterade företag. Projekt-placera sina tillgångar unga

skall och förvaltas särskilda projketkapital-kapitalfonderna startas av
bolag.

aktieägandeförIntresset

har vuxitför aktieägande i Sverige mycket utbrett. DetIntresset är
från1980-talet, bl.a. till följd särskilda åtgärderkraftigt under statensav

gynnadallemansfonder har skapat skattemässigtsida. Införandet av en
aktierlättillgänglig för alla. har också sålt isparform Statenär utsom

åtgärdertill allmänheten förmånliga villkor.statligt ägda bolag Dessa
mindre företagen.emellertid inte deberör

införde börsnoterade företag s.k. konvertiblaUnder 1980-talet många
erbjuda de anställda möjlighetlån. Systemet sätt att attettvar

förmånliga villkor förvärva aktier i det företag de arbetar.
också särskilda organisationer såAktieägandet har uppmuntrats av

Sveriges Aktiesparares Riksförbund.Aktiefrämjandet ochsom
undersökning utförd på uppdrag AktiefrämjandetEnligt ägeren av

eller befolkningen aktier i någon form.milj. svenskar, 443,8 procent av
direktägandet endast den totaladetta det privata 15Trots är procent av
minskar.aktiestocken och andelen
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ejterjiåganUtbud och ägarkapitalpå

god total tillgång betyder inte nödvändigtvisEn dessaattpengar
småföretagen.hittar fram till har konkurrera storföretagenDessa medatt

och den statliga upplåningen och i det sammanhanget har småföretagen
många nackdelar jämfört med andra aktörer.

roll riskkapitalförsörjningenNuteks utredning Statens Nutek Bi
det svenska marknaden för1995:9 beskriver riskkapital for småföretag

och också beräkning utbudet samlade utbudet1994. Detgör en av var
miljarder kronor den offentliga sektorns bidrag64 2,3varav var

riskkapitalbolagenmiljarder och de privata 2,2 miljarder
.

publicerade iFinansinspektionen 1995 utredning rörandemars en
bankernas kreditgivning till små och medelstora företag. Utredningen
föranleddes återkommande påstående bankerna alltförattav var

sin utlåning till små och medelstora företag. Finansinspek-restriktiva i
konstaterade inlåningen till bankerna varit stabil och ökandetionen att

och bankerna därför har god kapacitet för utlåning.under år attsenare
in-Differensen mellan bankerna och utlåningsräntor har successivt

konkurrensenminskat vilket tyder mellan bankerna ökat.att
Bankföreningen har undersökt orsaken till avslag kredit-Svenska på
från företag i Stockholmsregionen under månader vidansökningar tre

Andelen avslagårsskiftet 1994/95. 16 huvudsakligaDeprocent.var an-
bedömd dåligavslag betalningsförmågan,ledningen till 19 procent,var

säkerheterotillräckligaför lågt kapital 28 21procent, procent,eget svag
ledning och övriga skälaffärsidé 7 817 procent procent.procent, svag

Småföretagensstudien RiskkapitalförsörjningI
Näringsdepartementet 1994:52 enkätundersökningDs presenteras en

riskkapitalförsörjningen. desmåföretagens Inte någon 285påsyn avav
tycker kapitalförsörjningen fungerar bra.respondenterna Mångaatt

småföretagare, framför tillverkningsindustrin vill inte ha inallt inom en
i sitt företag. Cirka hälften det bättre låna iägare äratt attanserny

banken få in och nackdelarna med ägareän ägare attatt enen nya ny
överstiger fördelarna.

beräkna behovet ägarkapital för små och medelstora företagAtt av
och kan olika utredningen Småföretagenssvårt många Iär göras sätt.

Riskkapitalförsörjning hur tillskott skulle behövtsberäknades stort som
småföretagen få1992 för skulle soliditet de storaatt samma som

företagen höjning från 25 till 31 procent. detta skulle krävasen För ett
kapitaltillskott 105 miljarder kronor.

gjort försökRiksorganisation har beräknaFöretagarnas ett att
småföretagen skulleinvesteringsbehovet expandera så 400 000attom

skulle tillkomma framarbetstillfällen till år 2000. årligaDetnya
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kapitalbehovet beräknas till miljarder kronor.77

Slutsatser

totala utbudet kapital omfattande.Det Problemet hurär är närmastav
de små och medelstora företagen skall kunna hävda sig i konkurrensen
med övriga aktörer.

grundläggande problem småföretagens låga soliditet. harEtt Detär
uppenbarligen samband med de oförmånliga skattereglerna förett

investeras ägarkapital. Problemet har frånpåtalatspengar som som
många håll och regeringen har tilläggsdirketiv 1995 uppdragit åtgenom
Företagsskatteutredningen behandla frågan. angelägetDet äratt att
frågan löses.

förslag företagsgarantiCenterpartiets sikte på lösa finansi-tar attom
för nyföretagare under första verksamhetsåret.eringsproblem Förslaget

innebär det nystartade företaget till och91ägeratt staten procent tar
för den löpande finansieringen. Kapitaltillskott aktie-utöveransvar

med medan aktieinsatsen kaninsatsen ränta övertasersätts entre-av
till nominellt värde. ovisst hur mångaDet ärprenören entreprenörer som

beredda under de villkor förslaget innebär. förutsättsStatenär att starta
företagetnämligen i vissa situationer kunna och skiljaöverta entre-

affärsidé.från hansprenören
del kan förslaget emellertid bli dyrt. får förStaten ståFör statens

eller kostnaderna för de företag går i konkurs90 procent mer av som
lyckade projekten får andra sidan endasteller läggs de åFör statenner.

satsade ägarkapitalet.nominell återbetalning det Förslaget vidareärav
utformat för företag kapitaltillskott koncentrerat till det förstaärvars

emellertid företagåret. normala med mindreDet är att startar ett
infinnerkapitalbehov och det behoven sig fyra till åtta år efteratt stora

marknaden.då hunnit etablera sig påstarten man
riskkapitalförsörjning där huvudägaren villig släppaFör är att

antal initiativ, refereratsandra har tagits ochägare ett som ovan som ger
anledning hoppas problemen med små och medelstora företagensatt att
riskkapitalförsörjning successivt kommer minska. allmänhetenOmatt

väsentligt till företagensskall kunna bidra på något riskkapital-sätt
ske indirektförsörjning måste det i form fonder elleräven genom

förriskkapitalbolag. finns anledning samhället villkorenDet överatt se
riskkapitalbolag vad låneförbudet och beskattningen utdel-för avser av

realisationsvinster så privata riskkapialbolag fårningar och att samma
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investmentbolag.börsnoteradevillkor som
inflytandet i företagetinte vill delaföretag därproblemEtt ägarenär

kassaflöde i början utveck-där företagetsochmed andra ettägare av
löpande kostnader i formkrediter medså litetlingsarbete räntorär att av

det finnas anledningsådana företag kanlämpligt.inte För över-attär
ägarkapital. sådanåterbetalningsbart Enmedinföraväga ett systematt

ochflera debattörer, bl.a. SIF Företag-efterlystskapital harform för av
Tyskland.bl.a. ifinns utomlands,ocharna

aktiebolag vid-alternativethands liggandetill ärDet attnärmast ge
möjlighet förkanåterköpa aktier. Detgade möjlighet ägaren attatt ge

tillfälleför viddelägaretid släppabegränsad att ett senareen nyen
Aktiebolagsutred-återlösa aktier.vinster tillackumuleradeutnyttja att

förslag tillkomma medfråga ochdennaningen ettattöverväger avser
det viktigtFöretagsstödsutredningen1996. ärutgången attattanserav

lösning.finnerdenna fråga en
privata ochsig de mångaanledning förväntadetövrigt finnsI attatt

ägarkapitalförsörjningen medunderlättaförstatliga initiativ att som
under deErfarenheternalösa problemen.redovisats kommer attovan

ytterligareanledning tillvisa det finnskommeråren attnärmaste om
inteför närvarandemening finns detutredningensEnligtåtgärder.

initiativ.ytterligareanledning att ta
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stödFinansiellt6

synpunkterInledande6.1

förslag:Utredningens

möjligt finnas tillgängligtstöd bör så långtFinansiella som
djup och bred kompetens vidStöd kräverföretagen.nära som

fortsättningen hanteras i fåtalbör ihandläggningen även ett
möjlighet utveckla sådan kompe-harorganisationer attsom

tens.

kreditgivning till företag bank-småunderlättaFör utanatt
medAlmi få i uppdrag i samrådsäkerheter börmässiga att

undersöka förutsättningarna förBankföreningen ett nytt
för Almisbanklån, finansierat inomförgarantisystem ramen

verksamhet.nuvarande

de lokala/regionala aktörerna marknadsförviktigtDet är att
känner tillmedelstora företag så dessaochsig till små att

kanoch vilken service de olika aktörernaderas existens ge.

Inledning

inödvändighet för företagenfinansieringsmöjligheterGoda är atten
spelarstatliga insatsernakonkurrenskraftiga.skall bli DeSverige en

tidigareutredningenbegränsad roll sammanhanget. Somviktig imen
företagsledarekompetensutveckling anställda ochdetkonstaterade är av

inför. Finansielltnäringspolitiska utmaning vi stården störstaärsom
föravgörandekommer sannoliktenbart investeringarstöd till att vara

det utredningensnäringslivet helhet. Däremotutveckling i ärsom
tillföra företagetfinansiering kanrådgivning i samband medmening att

avgörande kunskap.viktig och
finns till-och rådgivningsinsatserinformations-viktigtDet är att

företagen kan nåviktigt de mångaföretagen. Likagängliga är attnära
Finansieringregional och lokal nivå.finansiella påaktörer med resurser

mervärderådgivning till företagkvalificeradkompletterad med ett ger
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jämfört med enbart finansiellt stöd På regional och lokal nivåom ges.
samverkar i dag statliga aktörer inom områden nyetablering, teknik-som
utveckling, samverkanDenna bör utvecklas vidare.export etc.

framgångsrikEn nationell näringspolitik måste beakta de specifika
förhållandena på regional och lokal nivå. Det viktigt detär att ges

för statliga aktörer lokal/regionalpå nivå sinautrymme att anpassa
verksamheter efter rådande förhållanden. Utredningen föreslår bland

de regionalpolitiska stöden skall kunna flexibeltannat att sättettges
och med ökad frihet för den regionala nivån i valet insatser.en av

Små företag under decennier ha missgynnats. Olika regels-anses
har företag med reala Bankernasystem gynnat stora stora resurser. anses

prioritera företag med säkerheter och gamla företag med välkända
verksamheter. Skattesystemets utformning har gjort små företagatt
betalat högre andel vinsten i skatt, på grund avskriv-sämreen av av
ningsmöjligheter, de företagen.än stora

vi kan utvecklaDet där företagsmå kan konkurreraär när påsystem
villkor de företagen näringslivet verkligen kanstorasamma som som

förnyas och utvecklas. Ur näringspolitiskt perspektiv det i förstaett är
hand företag har utvecklingspotential och kan och vill växasom som

bör stödjas.som

Stöd för utveckling och tillväxt

Utveckling innebär inte uteslutande expansion företag, kan ävenutanav
innebära förändring produkter/processer/organisationer möjliggörav som
fortsatt existens på marknaden. Förmågan kunna produkternaatt anpassa
till varje enskild kunds behov blir allt viktigare. kommerInnovationer

och viktiga konkurrensmedel. De statliga företags-attmer mer vara
stöden inom näringspolitiken i hög grad inriktade på stödja fram-är att
tagning teknik, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverk-av ny
samhet. beskrivsDetta därför samlat i särskilt avsnitt 6.4.ett

Vidare företag viktiga för förnyelse och utvecklingär nya av
näringslivet. stödja tillkomstenAtt företag har blivit politisktettav nya
prioriterat område. företag viktiga i sinNya mångfald och för ökaär att
sysselsättningen, vi skall komma ihåg det betydligt lättareäratt attmen
utveckla redan befintliga företag helt områdetInomän att starta ett nytt.
nyföretagande aktörer från de politikområden utredningentreagerar som

Övervägandenhar behandla. och förslag finansiellt stöd tillatt om nya
företag återfinns därför samlat i avsnitt 6.3.
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beroende lokala marknader ochföretagsmåflestaDe är av
och företagarföreningarkontaktnät där banker, revisorerlokala/regionala
näringslivssekreterare,också kommunensdel företag haroftast ingår. En

flerakonsulter medAlmihandläggare, Företagspartnerslänsstyrelsens
sina nätverk.i

viktigt medtill företagen detskall nåstatliga insatser ärFör utatt en
Alminivå spelar länsstyrelserna,lokal/regionalförankring. Pålokal

arbetsförmedlingarna statligaochföretagspartner representantersom
funktionerregionala näringslivet. Derasutveckla detroller förviktiga att

näringspolitiskaolika. Almi denoch rollernalänvarierar i olika ärär
tillväxtmed företag ochuppgift arbetaiharaktören att avnyasom
perspektiv,regionalpolitisktLänsstyrelsen harföretag.småbefintliga ett
sysselsätt-förnyelse samtidigtochockså tillväxtprioriterar sommen

rollhar viktigArbetsförmedlingamabetydelse.harningsfrågorna stor en
ideras insatsernäringslivet,kompetensförsörjningenför även omav

Utifrånsysselsättning.enskilda individersinriktadeförsta hand är
företags-regionalpolitiskalänsstyrelsemasperspektiv börutredningens

särskilt viktigLänsstyrelsen harutvecklingsinriktat.stöd bli än enmer
regionalpolitskaregionalpolitiskt stöd lämnas. Detregioner därroll i de

näringspolitiska. Utred-detregioneri vissastödet avsevärt större änär
medlen tillregionalpolitiskainställning degrundläggandeningens är att

samspelnäringspolitiskt syfte ochimedanvändasskallsin huvuddel ett
utvecklingen.medel för den regionalatillgängligamed andra

struktur-ytterligare förstärkts EGsroll harLänsstyrelsemas genom
dessa.har tillkommit Läns-Betydandefondsprogram. genomresurser

för flerasekretariatsfunktionenansvariga förregionaltstyrelserna är
i andraochförlänsarbetsnämnden något programmenavprogram,

blandflera olikamellanpå samverkansorganligger parter,ansvaret
Överhuvudtaget finnsarbetsmarknadens organisationer. strävanannat en

och regionaladen lokalamycket väl påförankra EG-programmenatt
medfinansiering.och krav påregionala beslutsgruppernivån genom

Överväganden regionalpolitiska stödendeangåendeoch förslag som
lavsnitt lutvecklas i 6.2.hanterarlänsstyrelsen än styre sen gers

länet.näringslivet i Denutvecklaföretag föromfattande stöd till att
dock Almiföretag Företagspartner.för småstatliga aktörenuttalade är

särskilt avsnittbehandlas ivarje län ochutvecklingsbolag iAlmi har ett
nedan.
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Vilka finansiella stöd känner små företag till

SCB-enkätentidigareDen refererade konstaterar det kändaatt mest
statliga stödet rekryteringsstödet,är 34 alla små företagprocentsom av
känner till. Landsbygdsstödet, det regionalpolitiska stödet och riktat
anställningsstöd ÖvrigaRAS känner 27, 24 respektive 23 till.procent
stöd med i enkäten tillfälligt småföretagsstöd, nedsättningsom var av-
sociala avgifter, stöd från Nutek och lån från Almi kände färre 20än-

till.procent
Rekryteringsstödet det stöd söks iär utsträckning. destörst Avsom

kände till stödet sökte 31 detta stöd. Nedsättning socialaprocentsom av
avgifter, lån från Almi och RAS söktes 20 demprocentav ca av som
kände till stödformema.

Högst "beviljandefrekvens" andel företag har beviljats stödsom av
dem sökte stöd har rekryteringsstödet och nedsättningen socialasom av

Överlagavgifter. beviljandefrekvensen hög.är skall dockDet påpekas
det relativt få hade sökt stöd.att var som

Finansiellt stöd till kompetensutveckling

deI statliga insatserna till företag med tillväxtpotential detutgör
finansiella stödet till kompetensutveckling viktig komponent. kanDeten
till exempel gälla lyfta fram det tillväxtbefrämjande beteendet hosatt
företagaren eller utveckla arbetsformer tillväxt. Nutek ochsom gynnar
Almi tillhandahåller sådant kapital företagen i denna kategori iärsom
behov har visat sigDet de högteknologiska företagensmåattav.
upplever brist på riskkapital andra små företagstörre 17än procent mot

procent2.snittet 6
Även det stöd de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernasom ges genom

betydelse för deär små och medelstora företagen.stor De arbets-av
marknadspolitiska åtgärderna har viktig funktion i på breddenatten
medverka i näringslivets kompetensförsörjning. Där så möjligt börär
också specifika behov tillgodoses. Det kommer alltid finnasattmer
arbetslösa med nyckelkompetens för näringslivets utveckling och
tillväxt. Arbetsmarknadsutbildningen har traditionellt haft uppgiften att

l SCB-enkät. Småföretagens villkor och verklighet. prel.data 1996.

2 Småföretagsbarometem 1996.
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yrkesområden.tillkrympande sektorerfrånarbetskraftföra över nya
infla-motverkainriktatshar ocksåArbetsmarknadsutbildning mot att

utbilda verk-flaskhalsar i produktionentionsdrivande att t.ex.genom
behov.industrinsförstadsarbetare

gjorts draförsökolika projekt harför nyttaattInom avramen
marknadsförares kompetens.respektivecivilingenjörersinvandrares,

tiden. Detaktuella kan varierakategorier ärspecifika överVilka ärsom
Arbetsmarknadsverket kanmycketresursfråga hur ägnanaturligtvis en

i detHelst bör insatsernaslag.detta görasnyckelkategoriersig av
projektsärskildaberoendeoch inte startas.arbetetlöpande attavvara

utgångs-arbetsmarknadspolitiskagenomförda frånSådana insatser -
sinapånäringspolitiskaintegivetvishindrarpunkter att egnaorgan-

inomkompetensbehovnäringslivetstillgodoseförarbetarpremisser att
områden.samma

förocksåmålstrukturfondemas 3-programfrån ärMedlen en resurs
riktarsamhället.i Programmetsärskildakompetensutvecklaatt grupper

uteslutasriskeraroch demungdomarlångtidsarbetslösa, attsig till som
fåutvecklingsområden kanantalProjekt inomarbetsmarknaden.från ett

skallresterandeEG-kommissionen, 55från procentstöd till 45 procent
Utvecklingsområden i dennationella aktörer. senastefinansieras av

rådgiv-kompetensutveckling,specificerade till:ansökningsomgången var
arbetsmarknadsdel,Datortekensutvecklingvägledning,ochning av

eget-verksamhet.vidrådgivning Startaochutbildningsinsatser
möjligheterfinnasdetkommerårenUnder de även att storanärmaste

utveckla sin kompetensstöd till ettfåföretagför mindre attatt genom
Växtkraft mål 4strukturfondsprogram.EGsmålområde inomett annat

samband medianställdakompetensutvecklingfrämjatillsyftar att av
medhand företagförstaföretag, ismåarbetsorganisationsförändring ien

till ochsträcker sigprogramperioden,Underanställda.till 50 somupp
till för-kronormiljarder1,4EG-kommissionenställermed 1999, ca

mycket ochlikasvenska attförutsättningunderfogande staten satsaratt
denmycketlikaskjuter tillkompetensutvecklavillföretagen somsom

uppskattad budget 5,5Medfinansieringen.offentligatotala en
omfattandedet4-aktivitetemamålför periodenkronor mestmiljarder är

företag,Uppskattningsvis kan 30 000kompetensutveckling.tillstödet
medlen.få delanställda,000och 250 avca.

kompetens,hans/hennesberoendesjälvtillit, ärFöretagares avsom
hatillväxt. Attföretagetsbetydelse föravgörandevisat sighar vara av

haochutveckla företagareexempel kantilltillgång till mentor enen
mindreviktigtdetVidareverksamheten.inverkan på är attpositiv

utveckla företaget. Enförkompetensföretag attextern nytar
föreslårUtredningenkunskap.värdefulltillförakanstyrelserepresentant
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därför vid statlig stödgivning skall ledningsfunktionenatt hos det stöd-
mottagande företaget beaktas och vid behov skall åtgärder diskuteras för

stärka styrelsen. Almi bör därför i varje länatt arbeta med mentor-
för hjälpa företag förstärkasamt att styrelser och utvecklaattprogram

styrelsearbetet.

Kapitalfrågor regionalti perspektivett

Almi Företagspartner AB

Almi med sin regionala representation den statliga organisationär som
på regional nivå har till uppgift stödja och små företag fram tillatt nya
utveckling och tillväxt. Almi skall utvecklas till för Småföretags-ett nav
samheten i varje län prop. 1994/95: 100, bilaga 13. Organisationen kan
tillhandahålla både kompetens och kapital. Genom sitt samarbete med
andra lokala, regionala och centrala aktören alla främjar små ochsom
medelstora företag har Almi brett kontaktnät.ett

Hos Almi kan företagsmå hitta information vilka stödmöjligheterom
finns. Almi har till sin hjälp datorbaserat informationsverktygettsom

Nutek uppdaterar varje månadett med informationsystem som om- -
tillgängliga stödformer i Sverige och inom EU. Almi i dagär represen-

i varje län med totalt 50 kontor Sverige.terat Under 1996 kommeröver
Almi i samtliga kommuner inleda samarbete för kunnaatt nå tillatt ut
små företag på lokal nivå. Personal från Almi kommer finnas till-att
gängliga kommunenspå näringslivssekretariat antal dagar månad.ett per
Utredningen stödjer det initiativet.tagna

betänkandetI Strategi för småföretagsutveckling SOU 1993:70
pekade behovetpå statliga rådgivnings- och finansieringstjänsterman av
för företagsmå för komplettera och effektivisera marknaderna.att
Svensk och internationell forskning har visat det främst vidäratt
etableringen företag och utveckling företagsmåav statennya av som
bör komplettera marknaden med kapital. Vidare statligasyntes
kompletteringar vad gäller viss information och strategisk rådgivning

efterfrågade. Med utgångspunkt i bland dettaannat ersättesvara
utvecklingsfondema med den organisationen Almi Företagspartnernya
AB 1994.

Utredningen bedömer det finns kvarstående behovatt statligav
Ävenmedverkan det gäller krediter med hög risk.när flertaleti våraav

konkurrentländer drivs sådan verksamhet i statlig eller delvis statlig regi.
Förutsättningarna för Almi varierar i olika delar landet. Utbudetav
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efterfrågan påNorrland begränsarregionalpolitiskt stöd ioffentligav
dock inomkonsulttjänsterAlmisEfterfrågan pålånemedel. ärAlmis

konsulterprivatatillgången påberoende på ärområde attstorsamma
storstadsregionernaresidensstädema.utanför Isärskilt görbegränsad -

konkurrensheltförAlmikonsulttjänsterutbudet utsättsatt en annanav
sigAlmi i varje ländärför viktigtlandsorten. Detpå är attän anpassar

såvälkompletterainriktar sig påförhållandena ochregionalatill de att
Utredningensmåföretagsstöd.offentliga sektornsdenmarknaden som

serviceutbud iupprätthållerAlmiviktigtdetockså ettär attattmenar
statligtmedAlmi,angelägetSamtidigt detSverige.alla delar är attav

konsultbolag.privatamedkonkurrerarotillbörligtpåstöd, inte sättett
inomsina insatsermål förfår tydligaAlmiangelägetDet attär

inriktasi övrigtverksamhetenochanslagetstatliga motför det attramen
medförakommerfinns.efterfrågan Det attden attmotatt somsvara

i samrådAlmi får skeInriktningentill län.från länvarierarAlmi av
det totalaövervakauppgiftföreslås få ilänsstyrelsernamed attsom

småföretagen.tilltjänsterutbudet av
svåramålAlmi i dag harbedömning ärutredningens attDet är som

Å mindre företagochAlmi främjaskallsidanförena. genomatt nyaena
skall desidanoch å andrarådgivninginformation ochkostnadsfriatt ge

Almi harlånefmansiering.konsultverksamhet ochaffärsmässigbedriva
kapitaletstatligaförvaltadekapital.sitt Detpåavkastningskravinget

betydandemedgervilkettiden,nominelltbehållasendast överskall
underrimligtvilketmed vinst,gick Almi är1995Under årrisktagande.

högkonjunkturår.
givnastatsmakternautnyttjar denAlmiviktigtdockDet attär av

inteprojektmöjligheterrisker ochhögamöjligheten att ta somge
finansiering.fårannars

utveckling. Denoch underfortfarandeverksamhetAlmis är ny
verksamhetsområden:uppdelningen iorganisatoriskapågående tre

meningutredningensenligtfinansieringochkonsultation ärservice,
kontinuerligtverksamhetenviktenbetonarUtredningen attriktig. av

redovisasochföljaslånegivning börAlmisochutvärderas uppanpassas.
tydligheten.för ökalåneformrespektivepå att

lånegarantisystemEtt nytt

deframför alltgällermed krediterproblem attföretagensmindreDe
komplett-risklånAlmissäkerheter. ärbankmässigaställainte kan en

topplånochtillväxtambitioner närmedtill företagkrediterande ges som
dyrareföretagetförFinansieringen änrisken.hela ärkanintebanken ta



156 Finansiellt stöd SOU 1996:69

vanligt banklån, eftersom riskenett Efterfråganär på Almisstörre. låne-
produkter växande och förär nyutlåningen år 1996 beräknasprognosen
till 1 300 miljoner kronor. Almi emellertid inte kändär så bland små
företag med mindre 20 anställda, enligtän nämnda SCB-enkät.ovan
Bankerna naturligen den kändaär aktören och harmest avsevärtett

kontorsnät jämfört medstörre Almi.
För förenkla lånefrnansieringen småtöretagetsatt synpunkt föreslårur

utredningen lånegaranti, skulleatt administrerastypen ny av som av
bankerna, Utredningen kornövervägs. under sitt besök i Nederländerna
i kontakt med intressantett system.

Garantisystemet i Nederländerna innebär varje år ställeratt staten en
garantiram till bankers förfogande. årFör 1995 uppgick beloppet till 3,5
miljarder kronor. fördelasRamen mellan de banker vill användasom
garantin och finansiera företag med bra affärsidéer och små företagnya
färre 100 anställda, saknar fullgodaän säkerheter. Garantin täckersom
enbart 50 lånebeloppet. Risken för de övrigaprocent 50 procenten tarav
banken, kräver för detta belopp normala säkerheter. Om garantinmen
faller kompenseras banken enbart för 90ut kostnaden. Dettaprocent av
innebär banken tio riskatt även det garanteradetar procentsen av
beloppet. Banken får betala kommission för garantin på 3 procent,en

i sin företaget. betalarFöretaget helatur tas ut på låneträntasom av en
den banken skulle på lågriskkredit,motsvarar det villsatt sägasom en

lån med fullgoda säkerheter.ett
Då tidigare erfarenheter garantisystem påvisat komplikationerav

utredningen förslag kräver analysatt ett ett nytt systemanser om mer
vad varit möjligt under untredningensän begränsade tid. Almi börsom

därför i samråd med bankföreningen få i uppdrag undersöka förut-att
sättningarna för hur detta skulle kunna fungera i Sverige. Garantigiv-
ningen bör ske inom Almis befintliga ramar.
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ochutvecklingstöd förRegionalpolitiskt6.2

tillväxt

förslag:Utredningens

stödRegionalpolitiska

inriktningtydligareföretagsstödetregionalpolitiskaDet enges
Ökad stödjavidläggsviktföretagen.utveckling attmot av

ochmarknadsinvesteringarproduktutveckling,iinvesteringar
investeringar.mjukaandra

ochföretagutvecklingsstöd tillregionalpolitisktstöd,Två
nuvarandedesmåföretagsstöd, ersätterregionalpolitiskt

utvecklingsbidraglokaliseringsstöd,stödenregionalpolitiska
individuellefterbeslutasstödenBådalandsbygdsstöd.och

regionalpolitisktendast ikanUtvecklingsstödetprövning. ges
ikansmåföretagsstödetmedanstödområdenprioriterade ges

ochbidraghandförstaiUtvecklingsstöd lämnaslän.alla som
bidrag.främstsmåföretagsstödlån, som

iavvecklasföreslåssocialavgifternedsättningviaStödet av
förstaioch med år 1997frånhalveringmedtvå ensteg, en

medbehållssysselsättningsbidragetTransportstödet ochetapp.
blirflyglastfartyg ochmedTransporterförändringar.vissa

och jämvägs-landsvägs-medjämställsochbidragsberättigade
fem tillfrånavkortasSysselsättningsbidraget tretransporter.

område.geografisktbegränsatinomlämnasochår ett mer
sysselsättnings-socialavgiftemanedsättningenLiksom gesav

individuelltidigaretransportstödoch utanbidrag som
uppdragiNutekuppfylls. attvissa villkorprövning gesom

ochSysselsättningsbidragetförvillkorenförändringar iföreslå
främjarutsträckningidetransportsödet så störreävenatt
social-nedsättningiBesparingarnautveckling.företagens av

tillför 1997uppgår årsysselsättningsbidragenavgifter och
kronor.miljonerrespektive 20230

kronoriaágmiljoner50NutekföreslårUtredningen att ges
utvecklingskonsortierregionala utöverytterligareför startaatt

kommit igång.redantjugotaldrygadet som

sida.påfortsätter nästaOBS rutan
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Den nuvarande nationella stödområdesstrukturen stödområde-
l och 2 tillfälliga stödområdensamt ändras till två stöd--
områden, A och B. Stödområde A sammanfaller med mål-
området för EGs strukturfondsprogram för utveckladesvagt
regioner mål 6.

Stödområde omfattarB den del de nuvarande stödom-av
rådena faller utanför stödområde A, eventuellt med kom-som
plettering några ytterligare områden.av

föreslagnaDe förändringarna förenklar den stödområdes-
struktur blivit komplicerad tillkomsten EGssom genom av
strukturfondsprogram. En ytterligare förenkling bör efter-

i anslutning till förhandlingarsträvas med EG-kommissionen
inför period för strukturfondsprogrammen.en ny

Målstyrning och utvärdering

Länsstyrelserna frihet självastörre besluta deattges om reg-
ionalpolitiska medlen. Nutek i uppdrag i samverkanattges
med länsstyrelserna utforma tydligare mål för det regional-
politiska företagsstödet och bättre metoder för uppföljning och
utvärdering verksamheten.av

6.2.1 Några inledande och principiella överväganden

I avsnittet 3.4 Regionalpolitiska stöd har regionalpolitikens omfattning,
mål och aktörer behandlats. Särskilt diskuterades målfrågorna och utred-
ningen framhöll målen behöver tydligareatt göras och stringentare.
Detta skulle möjliggöra bättre uppföljning och utvärderingen av
insatserna. Några citat från riksdagens revisorers granskning anslagetav
för regionala utvecklingsinsatser, det s.k. länsanslaget, understryker be-
hovet. Revisorerna "att det saknas tydligt och användbartettanser
huvudmål för verksamheten" och det svårt "attatt är målupp-mäta
fyllelsen i verksamhet, där det inte finns några klara och tydliga målen

relatera resultaten till". Ettatt motsvarande behov på bättreatt ett sättav
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andrainomfinnsverksamhetenoch följamålenformulera upp
delåtgärdernasarbetsmarknadspolitiskaför devilketpolitikområden,

avlämnadenyligenkommitténsArbetsmarknadspolitiskaframgår av
Utredningenarbetsmarknadspolitik.AktivSOU:1996:34betänkande

mål-,specifikt tillbetänkandetavsnittiåterkommer ett avsenare
utvärderingsfrågoma.ochuppföljnings-

medFöretagsstödsutredningentidigareutvecklatsSom närmare avser
statsbudgeteniregionalpolitikenlillas.k.denregionalpolitik som

utvecklinganslag försärskilttillhänföraskanhuvudsakligen ett geo-av
omfattandedärutöverfinnsområden. Detavgränsadegrafiskt meren

denhandlarregionalpolitikendenregionalpolitik stora omsom--
politikområden.andramångaåtgärder inomstatligaeffektensamlade av

arbetsmarknads-ochnärings-tvåinnefattasområdenandradessaAv -
uppdrag.utredningensipolitik - regionertillgårregionalpolitiska medlenÄven dehuvuddelen avom

deliregionalpolitikenlilladenomfattarproblemsärskildamed en
medelregionalpolitiskaändamål kanvissalandet. Förhelaavseenden

nationellaprioriteradesärskiltlänsstyrelser. Desamtligafördelas av
befolkninglandets när20knapptomfattar procentstödområdena manav

EGstillkomstenMedtransportstödsområdet.särskildadetinkluderar av
ökatområdenaprioriteraderegionalpolitisktdeharstrukturfondsprogram

prioriteringarSåvälbefolkningen.omfatta 25 somtill procent nyaatt av
EG-programmen.tillkommitharökade genomresurser

regional-detillorsakernaEG-stödet attärTillkomsten en avav
med EG-pro-samspelstödsDessabehöverstöden över.politiska ses

arbetsmarknadspolitiskastöd ochnäringspolitiskamedsamtgrammen
behöverstödstrukturenregionalpolitiskafråga. Denviktigåtgärder är en

såväl ibehövsFörenklingarminska.stöd börAntaletenklare.göras
de kanvilkaområden ideavgränsningeniutformningstödens avsom

lämnas.
reginalpolitiken.förlänrespektivei sina ansvaretharLänsstyrelserna

sinaoch harlandethelatäckerarbetsmarknadspolitikenochNäringslivs-
medökararbetsmarknadspolitiska insatsernaregionala Deorgan.egna

eftersomfunktionregionalpolitiskviktigfår dådeocharbetslösheten en
problemregion. Det ärpåkännetecknenarbetslöshet enhög är ett enav

måsteregionalpolitikenocharbetsmarknads-närings-,självklarhet att
måstepolitikområdendessadärförregionerna. Just attisamverka

principiellatill denställningbehövervarandramed tassamspela så nära
perspektiv.regionaltidemmellanboskillnaden ett

gäller denvadregionalpolitikenFöretagsstödsutredningen attanser -
skallhuvudsakinäringslivettillsigriktarpolitikdennadel som -av
medlinjehelt iliggernäringspolitik. Dettaorienteradregionaltenavse
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den betoning ekonomisk tillväxt redan finns i förordningenav som
1990:642 regionalpolitiskt företagsstöd. dennaI förordningom anges
villkoren för lokaliseringsstöd,när utvecklingsbidrag och sysselsättnings-

Ävenbidrag kan lämnas till företag. med betoning på utveckling ochen
tillväxt kvarstår givetvis de regionalpolitiska prioriteringarna, bland

i åstadkomma inomregionalannat att balans i näringslivet.en
deI regioner där de regionalpolitiska insatserna finansielltär om-

fattande överskuggar dessa den generella för hela landet gällande
näringspolitiken. Detta gäller i synnerhet för företagsstödet eftersom det
regionalpolitiska stödet till företag ofta bidragutgörs och därmed ärav
förmånligare det näringspolitiskaän stödet vanligen lämnas formisom

lån. Det denna bakgrundär viktigtmot i varje region fåav tillatt stånd
samverkan och tydlig rollfördelning mellan deen närings- ochen

regionalpolitiska Eftersom förhållandena skiljer sig mycketorganen.
mellan olika regioner kan arbetsfördelningen mellan politikområdena
variera från region tillavsevärt region, beroende på såväl finansierings-

kompetens hos de statliga aktörerna i respektiveresurser region.som
Näringslivsinriktade stöd till företag bör inte lämnas inom arbets-

marknadspolitikens förbehållas närings-utan och regionalpolitiken.ram
Däremot finns inom arbetsmarknadspolitiken antal åtgärder syfteett vars

stärka individersär situationatt på arbetsmarknaden däri-men som
också bieffekt kan innebära ekonomiska förmånergenom försom en- -

berörda företag. Utredningen har i tidigare avsnitt beskrivitett de arbets-
marknadspolitiska åtgärderna och redovisat sinäven på vilkasyn av
dem med hänsyn till sådana förmåner kan företagsstöd.som anses vara

Utöver ekonomisk tillväxt regional balans, kunskapsbildningär och
hög sysselsättning viktiga målsättningar i regionalpolitiken. Att skapa
förutsättningar för sysselsättning i första handär fråga för denen
allmänna ekonomiska politiken. Därutöver faller särskilt påett ansvar
arbetsmarknadsmyndighetema. Dessa myndigheter viktiga aktörerär
också i stödja kunskapsbildningenatt i näringslivet. En del destor av
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna sikte på detta. Också detar närings-
och regionalpolitiska har viktiga roller det gällernärorganen
kompetens- och kunskapsfrågoma.

Med EGs strukturfondsprogram har det tillkommit antalett stort nya
organisationsformer, regionala beslutsgrupper och s.k. regionalasom
partnerskap, i vilka lokala och regionala aktörer samverkar. Dessa nya
organisationer arbetar med tillväxt-, utvecklings- och kompetensfrågor.
Denna utökning antalet ställer ytterligare krav på tydligav organ en
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iåterkommerUtredningen ettsamordning.förstärktochrollfördelning
samverkansfrågorna.tillavsnittsenare

stödregionalpolitiskautformningpåsynpunkterPrincipiella av

behöverföretageninfrastrukturersådanauppbyggnadStöd till somav
stödfinansielltframförprioriterasgenerelltbörsiganvänderoch av

företagfleråtgärder kommerInfrastrukturellaenskilda företag.tilldirekt
ochUtvecklingringa.konkurrensproblemför ärriskenochtill del

förutsättningarregionemaspåbyggabörinfrastruktureruppbyggnad av
näringslivet.inomtillgängligafinnsredanstrukturerutnyttja deoch som

tolkning. DetvidinfrastrukturbegreppethärUtredningen enger
information,ochrådgivningutbildning,för sam-innefattar t.ex. organ
kunskapsinhämt-förslagolikaIT-lösningarverkansorganisationer, av

företagenförkollektivakommunikation,och m.m.ning resurser
infra-åtgärderhuvudsakinnehåller istrukturfondsprogram avEGs

direktadetdockdominerarnågotkaraktär. Istrukturell programmenav
del. Enviktigstödsådantandraflera utgöroch iföretagsstödet en
medlenregionalpolitiskatillgängliganationelltdeandelbetydande av

strukturfonds-EGsmedfinansieringanvändaskommer avatt som
övergripandei denuppenbartbakgrunddenna attDet är motprogram.

åtgärderinfrastrukturellatillstödmellanregionvarjeinomavvägningen
beaktas.strukturfondsprogrammenmåsteföretagenskildatilloch

geografisktdeföransvarigaregionaltharLänsstyrelserna som
koordinerings-roll icentralstrukturfondsprogrammenavgränsade en

arbetet.
påinriktashand attförstaibörstödetregionalpolitiskaDet

finnsfördelarkomparativai deutgångspunktsinoch somidentifiera ta
blitillregionenutveckla atttillsyftadvs. attregion, närmasti en

helt synsätt är attlandet. Ett annatdelarandra manannorlunda än av
ochregionenifinnsnackdelardeelimineraförsökerstödetmed som

Självklartövrigt.landet ilikaregionenefterdärmed göraattsträvar mer
siktpånäringsliv ärregionaltutvecklaförpotentialen ett somattär

andradetIförstnämnda synsättet.detvidstödoberoende störreav
denkonserverastödetregionalpolitska attdettenderaralternativet

kontinuerligtetableraellerfinnsredan attnäringslivsstruktur nysom
regionen.aktuelladenverksamhet istödberoende

åter-olika formerkanutvecklingstöd tillfinansiellt avEtt genom
tillsyftar atträttvisare än ettkonstruerasbetalningsmekanismer som

analysfordrasfalletdetnackdelar. I avenkompensera senare
"rättvist"skapaförnackdelarna ettbetydande attdeåtminstone mest
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Flera skilda faktorersystem. avstånd, kyla kan åberopassom rn m som
skäl för regionalpolitiskt stöd.ett För vissa enskilda verksamheter kan
sådana faktorer avgörande betydelse i mycket varierandevara av men
kombinationer för olika företag. Det skulle inte framkomlig vägvara en

med analyseratt regionala nackdelars kostnadskonsekvenserav som
grundval med avdrag för eventuella regionala kostnadsfördelar- -utforma kompensatorisktett stödsystem.

Det grundläggande regionalpolitiska problemet ligger framför allt i
näringsliv och arbetsmarknadatt inte tillräckligär storlek ochav

tillräckligt differentierade. Det regionala stödet bör direktså möjligtsom
sikte på förbättra dennata situation.att EG-stödet kan i princip hasägas
sådan inriktning med tyngdpunkten på utveckling, ien synnerhet av

infrastrukturen.
Trots det sagda kan företagsstöd syftar till undanröjanyss attsom

specifika nackdelar inte uteslutas regionalpolitiken. kontinuerligtEttur
stöd med sådant syfte kan iblandett motiverat för behålla förattvara
regionen viktig verksamhet slås Stöd detta slag börut.som annars av

begränsad omfattning och medel i första hand tilldelasvara av efter
beslut för varje enskilt företag och inte mindre träffsäkrastyras av
generellt verkande regler. Om stödet omfattandeär medgermer
åtgången administrativa dock knappast ställning i deav attresurser tas
enskilda fallen någon form generelltutan stöd behövs.av

Det regionalpolitiska företagsstödet bör i så omfattningstor som
möjligt och så direkt möjligt sikte på det önskvärdata målet isom -allmänhet utveckling och tillväxt och incitament till företagen attge-
utvecklas och växa.

De regionalpolitiska och företagsekonomiska målen överensstämmer
inte alltid. Det kan därför finnas skäl vissa villkoratt ange som
förutsättning för stöd, i första hand beträffande krav syssel-
sättningsökning. En viss försiktighet bör dock iakttas med sådana villkor
eftersom de inskränker de inom vilka företaget skall bedriva sinramar
affärsverksamhet. De regionalpolitiska målen bör hellre uppnås genom
urvalet vilka projekt får stöd viaän villkorav attsom styragenom
enskilda projekt dessa mål.mot

När det gäller kompetensen kan det dock finnas skäl ställa krav.att
Kompetensstöd kan eller förmedlas till företaget i anslutning tillges att
stöd lämnas, alternativt kan företaget särskilt stöd utveckla sinattges
kompetens innan det får ytterligare stöd.

Man kan lägga vissa principiella synpunkter på vilken typ av
avgränsning bör vid regionalpolitisktgöras stöd. Den geografiskasom
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föreställningengrundläggandegiven. ärDen attavgränsningen är
områden inomvissalandet eller ii vissa delarfinnssärskilda behov av

storlekunder vissföretagavgränsning tillbörregion. Därnäst enenen
förgenerellt gällerdesammaMotiven attifråga.komma är som

ställen iutvecklas på andraochföretagenmindredeprioritera som
möjligt undvikaså långt avgränsabör attbetänkandet. Däremot man

företagUtvecklingspotentialen hosstöd. ärfrån ettnäringsgrenarvissa
näringsgrenstillhörighet.till dessbundenprimärtinte

Stödenregionalpolitiskapå deKrav

börkrav.ställs många DenstödstrukturregionalpolitiskPå braen
enkel. Denövrigtoch imöjligtstödslags ävenfåinnehålla så varasom

överlappainte hellerStöden börtiden.stabilbör helst övervara
sådantutvecklingssyfte. Ettspecifkaha sittochvarandra ettvartutan

det, detsig iorienteraföretagenförmöjligtdetstöd attgörsystern av
därmedminskarochkontrollenunderlättarenklare,handläggningengör

lättareocksåblirDetöverutnyttjande atttill systemet.möjligheten av
förenklasVidarekonsistentpåvillkor sätt.ochreglerutforma ett

utvärderingochuppföljning avsevärt.
syftenautpekadedeinriktasmöjligtselektivtså motbörStöden som
framförföredrastödTidsbegränsade är attvalda målgrupperna.och de

Stödförhållanden.ändradetillkanlättaredå dekontinuerliga anpassas
tids-ochselektivtbådeprojektspecifiktför ärföretagtill ettett

sidanandrastöd ågenerelltutgående, årautomatisktEttbegränsat.
enskildadetbedömningbaseras påadministreralättare än ett avatt som

projektet.
regional-iönskemål förenasdessainte allakanlätt insesSom en

dåkompromiss blir Företags-rimligstödstruktur. Attpolitisk göra en
uppgift.stödsutredningens

kon-eventuellastöden. DeraskravnågraytterligareställsDet
statsstödreglerbeaktas. EGsmåstekurrenssnedvridande effekter gerom

mellan skildagäller konkurrensenvillkor. Dessaavseende vissai detta
konkurrens-dock ocksåbehöver görasbedömningländer. En av

perspektiv.och lokaltregionaltnationellt,effekterna i ett
kunnaocksåregionalpolitiska stödetdetframgått måsteredanSom
gällerstrukturfondsprogram. Detsammamed EGstillsammansfungera

åtgärder.arbetsmarknadspolitiskastöd ochnäringspolitiskagentemot
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En grundmodell för regionalpolitiskt stöd

Det regionala finansiella stödet kan delas i kategorier, delsgrovt tre
stöd infrastrukturell karaktär inte riktar sig till enskilda företag,av som
dels stöd till företag efter beslut i varje enskilt fall, dels stöd som ges

företaget uppfyller vissa förhandpå givna villkor.om
Länsstyrelsens projektmedel och stödet via EGsmerparten av

strukturfondsprogram har karaktären infrastrukturellt stöd. skulleDetav
i och för sig för dessaäven stöd kunna föras diskussion för-en om
delning efter enskilda beslut eller schablonmässigt efter givnamer
regler. Den diskussionen dock inte här ochtas infrastrukturellt stödupp
diskuteras överhuvud inte Som framgått det föregående berormer. av
detta inte på utredningen stöd till infrastrukturellatt utvecklinganser

underordnad betydelse. Stödet till företag emellertidvara av utgör
utredningens huvuduppgift.

De nuvarande regionalpolitiska stöd lämnas efter beslut i varjesom
enskilt fall lokaliseringsstöd,är utvecklingsbidrag och landsbygdsstöd.
Detta slag stöd benämns i fortsättningen individuellt prövadeav
regionalpolitiska stöd. framgårSom det följande avsnittet föreslårav
utredningen de nuvarande stödenatt omvandlas tilltre två, vad gäller
reglerna väl samordnade regionalpolitiska stöd med huvudsakligen
inriktning på främja utveckling och tillväxt.att Det dessa tvåena av
benämns regionalpolitiskt småföretagsstöd, det andra regionalpolitiskt
utvecklingsstöd till företag. förraDet kan i alla län medanges
utvecklingsstödet kan lämnas endast i särskilt utpekade stödområden.

Utvecklingsstödet i principär sammanslagning nuvarandeen av
lokaliseringsstöd och utvecklingsbidrag medan småföretagsstödet när-

kan utvidgat landsbygdsstöd.mast sägas ettvara
De nuvarande regionalpolitiska stöd lämnas företagetsom om

uppfyller på förhand givna villkor transportstödet,är sysselsättnings-
bidraget och de nedsatta socialavgifterna. Stöd detta slag benämns iav
fortsättningen generella regionalpolitiska stöd. Som framgår ettav

avsnitt föreslår utredningen de nuvarande stöden,att ned-senare ett av
sättningen socialavgifterna, avvecklas i två övrigaDe två stödenav steg.
föreslås med vissa förändringar kvar.vara

En enkel och klar modell för det regionalpolitiska företagsstödet vore
ha individuelltatt ochett prövat generellt stöd. Som framgårett av

diskussionen i de följande avsnitten så enkelär modell svår atten
realisera. Företagsstödsutredningens förslag innebär dock antalet stödatt
i vardera kategorin reduceras från nuvarande till två.tre
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karaktärstödregionalpolitiskanågra änfinns ärDet som av annan
Övriga regional-rubrikenbehandlas underDessade nämnts ovan.som

stöd.politiska
väckts helthar fråganFöretagsstödsutredningens arbeteUnder om en

områ-prioriteraderegionalpolitisktnäringslivet istöd tilltypannan av
viss tids-ochvissa villkormöjligheten under övergällerden. Det att en

för demstudielåneteller delarhelaskriva tarperiod somavav
fråga har diskuteratssådana områden. Dennainomi företaganställning

propositionregionalpolitisktidigareinforregeringskansliet utaninom en
finnslåneavskrivningmöjlighet tillsådanlas.förslag dock Ennågotatt

prioritering vissamedblandregionalpolitikennorskai den annat
svensktskulle formotsvarandePå sättsärskilda yrkesgrupper. ett

näringslivetnyckelkategoriersådanaprioritetvidkommande somges
behöver.specifiktstödområdenai

kostnads-förmodligen inteskulleslagåtgärdEn nämnt varaav
hafthar inteUtredningenadministrera.svårinte hellerkrävande och att

regional-irekryteringsproblemengranska hur ärmöjlighet storaatt
effekterna kanvilkaockså osäkertområden. Detprioriteradepolitiskt är

incitamentenskilde inriktadedenAndra, påslag.stöd dettabli ett avav
skulle för Företags-sammanhanget.i Detbehövaskulle också övervägas

stöd.dennain pågåför långtförastödsutredningen närmare typatt av
företagsstöd.karakteriserasknappastStödet kan som

stödregionalpolitiskaprövadeIndividuellt6.2.2

utvecklingsstödRegionalpolitiskt

Utvecklingstempotnäringslivet.i ärförnyelsenställshögre kravAllt
sökaprodukter,framdet gällertidigarehögre när att taän nyanya

ibetonatssedan längehar ocksåUtvecklingsfrågornamarknader m.m.
infördes 1990.utvecklingsbidragsärskiltregionalpolitiska stödet. Ettdet

möjlighetÄven motsvarandeharlandsbygdsstödetförinom enramen
bakgrund bördennautvecklingsprojekt. Motstödja stegetskapats nuatt

inriktningtydligstödetregionalpolitiskadet mot attfullt ut atttas enge
och tillväxt.utvecklingfrämja

möjlighet tilltill företagstödetregionalpolitiskanuvarandeDet ger
förmånligareför företagenMed sinalånefinansiering.ochbåde bidrags-

till betydandeforetagsstödetregionalpolitiskadärmed detvillkor ersätter
rikstäckande närings-inom denkanlånefinansieringdel den gessom

utvecklings-uttalatblirförhållandepolitiken. ännuDetta ommer
kanytterligare. Inombetonasregionalpolitiken parentesiaspekterna
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detta förhållande kan beronoteras att på det svenska näringspolitiskaatt
stödet "affärsmässigt"är och dyrare i många andra länderän därmer
företagen ekonomiska förmånerstörre i det näringspolitiska stödet.ges

Som redan föreslår utredningennämnts lokaliseringsstödet ochatt
utvecklingsbidraget slås till utvecklingsstöd. Detta lämnasettsamman
i huvudsak bidrag och lån. Vidare föreslår utredningen lands-som att
bygdstödet breddas till rikstäckande regionalpolitisktett småföretagsstöd.
Detta stöd främst bidrag.ges som

Utredningen har diskuterat alternativet sammanföra utvecklings-att
och småföretagsstödet till enda stöd. Valet mellan alternativenett ett
eller två stöd hänger mednärmast EGs statstödsregler. Somsamman
framgår det följande tanken småföretagsstödetär skall fallaatt inomav

för EGs nivå för de minimis-stöd 800 000 kronor underramen en
treârsperiod och därmed inte behöva godkännas kommissionen. Enav
sammanslagning till enda stöd skulle däremot innebäraett krav på
sådant godkännande. Då det oklart vad detta skulleär föra med sig har
utredningen valt alternativet med två stöd.

Sammanläggningen lokaliseringsstödet och utvecklingsbidragetav
båda redan godkända EG-kommissionenär torde inte beredasom av

några problem i förhållande till kommissionen.
Utvecklingsstödet och småföretagsstödet bör tillgodosesammantaget

det behov finns individuellt regionalpolitisktatt prövatsom av ge
företagsstöd. Omfattning och inriktning kan de budgetarstyras genom

tilldelas de olika länen och särskilda direktiv i reglerings-som genom
brevet. bådaDe stöden skulle också kunna hand sådant stödta om som

inom för det tillfälliga småföretagsstödet. Dettanu ges ärramen ett
rikstäckande, EG-kommissionen till slutet år godkänt1996 stödav av
till företag med högst 50 anställda med högst 15 procentsom ges av en
investeringskostnad högst 20 miljoner kronor. Den maximalaom
bidragsnivån blir då miljoner kronor och stöd dennatre nivå skulle
med utredningens förslag till stödstruktur kunna lämnas endast iny
stödområdena utvecklingsstödet. övrigaI delar landet skullegenom av
småföretagsstödets begränsning till 800 000 kronor gälla. I praktiken
skulle denna begränsning mycket ringa betydelse eftersom detvara av
genomsnittliga investeringsbidraget i det tillfälliga småföretagsstödet
enligt uppgifter från Nutek mindre 200 kronor.är 000 lågaän Denna
genomsnittsnivå inte förvånande med hänsynär till det sigröratt om
småföretag med begränsade investeringsbehov.

Det naturligtvis fördelaktigt det tillfälligaär småföretagsstödet förom
Sveriges del också fortsättningsvis godkänt EG-kommissionen.är av
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kanstödet vid behov.möjligheten använda InomDetta parentesattger
behålla detredan har avtalatsmed kommissionendet attnämnas att

strukturfondsprogram.vissa EGssmåföretagsstödet inomtillfälliga av
Även samordnasslag bör så långt möjligtstöd dettavillkoren för ett av

småföretagsstödet.utvecklings- ochgälla förskallmed vad som

till enskildaregionalpolitiskt utvecklingsstödUtformning ettav
företag

"produktutveckling,landsbygdstödet lämnas stöd tillnuvarandedetInom
ändamål".andra liknande Sammautbildning ellermarknadsföring,

har tillkommitutvecklingsbidraget därföråterfinnsmålbeskrivning men
stöden fåroch licenser.stöd för Ingetmöjligheten patentatt avseavge
utveckling kanstödet tillregionalpolitiskadrift.normala Detföretagets

kvalificeradalltifrånspännvidd,medprojektför storges
företagen intestöd därförprojekt fårtillproduktutveckling attsom

utvecklingsbehovnormalafinansiera sinaförmåroch hålletsjälva helt
tekniska ellerinnebärutvecklingsarbetet inte någrafall störrei deäven

risker.ekonomiska
hanteras iutvecklingsstödet bör kunnaföreslagna stort settDet som

stödetanvändningenutvecklingsbidraget. Frågannuvarandedet avom
byggnader, maskineriför investeringardvs.investeringarför hårda

nuvarande lokali-för detföljande avsnittet. Somdetbehandlas im.m.
det kanutvecklingsstödetföreslagnaför detgällerseringsstödet att ges

bidrag och lån.kombination avsom en
huvudsak bidrag,utvecklingsbidraget inuvarandeDet mensomges

i formdet dockalltidSåi andra former.lämnaskan gottäven gessom
stöd givnaregionalpolitisktförordningenenligtbidrag. De omav

återbetalning imedelstillskottochvillkorslånalternativa formerna mot
handläggningenkelfå såanvänds knappast. Förroyaltyform att enav

undan-fortsättningen baraistödformerbör dessamöjligt ävensom
stödet.regionalpolitiska Avväg-i dettill användningkommatagsvis

ochbidragetstorleken påskestället huvudsakligeniningen bör genom
stödet. Eftersomlånedelen iochmellan bidrags-relationen engenom

anledningfinns det intebidragalltid kandel stödet att gesomgesav
stället liggabör ilågt Räntanocksåbidrag ränta.sattett extra genom en

tillämpar.bankernaden nivåhögre än som
medels-villkorslån ellerkomplicerade stödformemadeDå mer

viktigtbehövs detoundgängligenroyalty ärtillskott attmot man
konsekventbehövs för påkompetenssig denförsäkrar att ettsomom

regionalpolitiskadär denstöd. de länIformerdessahanterasätt av
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stödverksamheten omfattande kanär bygga kompetens.man upp egen
andraI fall kan länsstyrelserna anlita Nutek, Almi eller expertis.annan

I det underlagsmaterial utredningen har tagit fram finnssom ett
mycket starkt stöd för slopa sysselsättningskravet föratt enskilda
projekt. Utredningen har också denna uppfattning och ingetattanser
strikt krav på sysselsättningsökning normalt bör ställas på det enskilda
företaget villkor vid utvecklingsstöd. Rationaliseringsmöjligheter isom

investering måste få tillvara fullt Om investeringentas leder tillut.en
företaget utvecklas förutsättningartordeatt ändå finnas för antaletatt

anställda i företaget ökar, i varje fall litepå sikt. Länsstyrelserna bör
dock ha frihet ställa de villkor önskar vid beslutatt utveck-man om
lingsstöd, inklusive krav på sysselsättning, med villkoräven om
återbetalning medel sysselsättningen inte kommer till stånd.av om

För det nuvarande utvecklingsbidraget finns mjuk reglering i för-en
ordning vad gäller sysselsättningen, nämligen möjligheten tillatt nya
arbetstillfällen för såväl kvinnor skall beaktas särskilt.män Dennasom
formulering föreslås användas också för det utvecklingsstödet. Dettanya
innebär investeringar i kapitalintensiv verksamhetatt intetunga heller
i fortsättningen kommer prioriteras i det regionalpolitiska företags-att
stödet. Med den föreslagna formuleringen får sysselsättningsaspekterna

fortsatt roll i projektbedömningen. Detta kan viktigt fören attvara ge
den nödvändiga legitimiteten de regionalpolitiska insatserna. Den
förväntade sysselsättningsökningen bör således viktig prioriter-vara en
ingsgrund vid valet vilka projekt får stöd.av som

Om statsmakterna frångår kravet viss sysselsättningsökning iom
varje enskilt projekt bör i stället länsstyrelserna riktas syssel-gentemot
sättningskrav inklusive fördelningen den tillkommande sysselsätt-av
ningen könpå på övergripande programnivå. Erfarenheter finnsen mer
i detta hänseende hämta från det tillfälliga småföretagsstödet däratt
detta slag krav har ställts.av

övrigtI bör regleringen stödet sådan den regionalaattav vara
stödgivaren friheter i det enskilda fallet utforma stödetstora attges
lämpligt Eftersom stöd erfarenhetsmässigt oftasätt. utnyttjas maximalt
inom givna de regionala aktörerna kan det dock viktigtramar av vara

i stödförordningen tydligt begränsningarnaatt i utnyttjandet ettange av
stöd, bland avseende högsta tillåtna stödnivåer i absolutaannat tal och
i investeringskostnaden.procent av

De maximala procentuella stödnivåerna bestäms i utsträckningstor
de överenskommelser gjorts med EFTAs övervakningsmyndig-av som

het i anslutning till denna godkänt det nuvarande lokaliseringsstödetatt
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föreslår vad gällerFöretagsstödsutredningenoch utvecklingsbidraget.
andra ändringar sådanautvecklingsstödet ingastödnivåerna för än som

stödområdesindelningen. härom ii Seföljer förändringar närmareav
Beträffande nivåstöd. valetOmråden för regionalpolitisktavsnittet av

för länsstyrelsernaNutek i ställetmedel skall fattasbeslutnär avom
lokali-ändringar. sammanslagningenheller ingautredningenföreslår av

enda utvecklingsstöd inne-tillutvecklingsbidragetseringsstödet och ett
totalgenerellt få besluta tillföreslåslänsstyrelsernabär dock att enupp

nivånnärvarande gäller denmiljoner kronor.projektkostnad För20om
för utvecklingsbidragetmedan nivånlokaliseringsbidraget avsevärtför är

ärendenfortsättningen besluta igivetvis ibörlägre. Nutek även som
berör flera län.

skallhur stödmedleninflytande påsjälvt få habörFöretaget ett stort
projektet väl bedömtskostnaderfördelas på olika värtnärtyper varaav

intefinansieringen klargällerprojektplanden ärpå. I näratt satsa som -
givetvisföretagettidpunkten för ansökan måstevidgälldeden som -

Uppföljningen skallanvända medlen.hur görasman avsernoga ange
beviljandetstödgivaren vidockså viktigtplan.denna Det är attgentemot

vilka fallbland ibehövs,de villkormedel ställer annat omsomav
återbetalas.skallmedel

byggnader, maskinerStöd till iinvesteringar m m

lokaliserings-nuvarande regionalpolitiska stödeti dethörnpelare ärEn
ihårda dvs. investeringarinvesteringar,samband medistödet gessom

samband medInvesteringar iandra inventarier.ochmaskinerbyggnader,
lokaliseringsstödet.medtäckastjänsteföretag ocksåkanlokalisering av

de hårdalokaliseringsstöd förprojekt bådeIbland till sammages
finns emeller-de mjuka. Oftautvecklingsbidrag förochinvesteringarna

verksamhetutveckling sinvidtidsföljd i företagtid naturlig att ett aven
därefter de mjuka.ochhårda investeringarnadeförst behöver göra

dvs.investeringarna,de mjukariktningengår i denUtvecklingen att
alltblirkompetensutvecklingprodukt- ochiinvesteringar m m,

gjorda utvärde-starkt stöd frånutomordentligtfinnsviktigare. Det ett
mjuka investering-bedömningar deochandra erfarenheterringar och att

uttalandetmedockså i linjeliggerhög prioritet. Dettabörarna ges en
utformas med hänsyn"företagsstöden måstedirektivutredningensi att

desysselsättningen minskar inommedförden omvandlingtill attsom
tjänstenäringarmedan olikanäringsgrenarnavaruproducerande expan-

derar".
sammanhangplaneras iinvesteringar måsteoch mjuka ävenHårda ett
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de respektive kostnaderna kan ligga olika i tiden. Utredningensom
förslag införa enda utvecklingsstöd för både hårdaatt och mjukaett
investeringar uttryck för projektetär helhet skall bedömas,ett att som
inte de kostnadsposter behövs för dess genomförande. Det ärsom
projektets utvecklingspotential finansiären skall ställning till. Itasom
huvudsak bör sedan förhålla sig neutral till vilka medel företagetstaten
behöver använda för nå det projektmål finner angelägetatt statensom

stödja. behovFöretagets måste få styrande.att vara
finns dock vissaDet för roll viktigare vid deargument äratt statens

riskfyllda mjuka investeringarna. Den normala kreditmarknaden börmer
i utsträckning kunna lån till de hårda investeringarna.stor Inomge
stödområdet kan dock möjligheterna till alternativ användning lokalerav
och utrustning små och det kan svårt få lån med hänsyn tillattvara vara
den begränsade säkerhet kommer ligga i investeringen. kanDetattsom
då finnas skäl möjlighet till lån.att staten ger

bidragDet givits inom för lokaliseringsstödet har delvissom ramen
bestämts hur många nyanställningar kunde räkna med följdtillav man

investeringen. dettaPå har velat undvika stödjasätt attav man
kapitalintensiva investeringar med begränsad sysselsättningseffekt. Som
redan bör vikt läggas vid sysselsättningsaspektennämnts också istor
utvecklingsstödet främst i urvalet projekt och på över-men av en
gripande programnivå.

kvalitetskravHöga handläggningeni

mycket allmänna villkoren förDe vad kan stödjas med detsom
föreslagna utvecklingsstödet ställer krav på beslutsunderlag ochstora
beslutsprocess. Beslutsunderlaget måste bland innefatta analysannat en

företagets ledning, ekonomi och affärsplanen förhållandetDet attav
stödet till betydande del lämnas bidrag understryker behovetsom av

bedömningar.noggranna
handläggningenKraven på företagsstödet kommer således attav vara

höga. Samtidigt har arbetsuppgifterna för många länsstyrelserna ökatav
under tid tillkomsten strukturfonds-avsevärt EGssenare genom av
Stora krav ställs då på prioritera handläggningsinsatserna.attprogram.

måste främst förbehållasDessa projekt ekonomiskastorasom avser
åtaganden eller utvecklingsprojekt innefattande kvalificerade teknik-,
marknads- och företagsbedömningar. stöd mindreFör omfattning,av
bland det småföretagsstöd behandlas i följande avsnitt, börannat som
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stöd förhandenligt på givna prioriteringar och kriterier kunna förenkla
handläggningen.

Utredningen inser det resursproblem länsstyrelserna står inför.som
Å sidanandra det fråga mycket viktiga insatser riktar sigär om som
direkt det regionalpolitiska huvudmålet skapa utveckling ochmot att-
tillväxt.

regionalpolitiskt småföretagsstöd förEtt EGs reglerinom ramen om
de minimis-stöd

EG medger så kallat de minimis-stöd får anmälan till ochatt utanges
godkännande EG-kommissionen. stöd fårDetta uppgå till högstav

cirka100 000 800 000 kronor under treårsperiod. Detecu en nu-
varande landsbygdsstödet till nivån för detta stöd såär anpassat som
nivån formuleradestidigare högst cirka50 000 450 000 kronorecu-
enligt den valutaomräkning gällde nivåndå för landsbygdsstödet lassom
fast för hårda investeringar och lika mycket för mjuka. propositionI

regionalpolitiska1995:201 frågor har lagts förslagVissa ett attom
fortsättningenlandsbygdsstöd i skall kunna lämnas med 800 000 kronor

under treårsperiod finansiering.oavsett typen av
föreslår utredningenSom det nuvarande landsbygds-nämnts attovan

stödet breddas till regionalpolitiskt småföretagsstöd med frihetett stor
för länsstyrelserna använda stödet. Stödet bör till EGs regleratt anpassas

minimis-stöd.deom
Stödet till kommersiell service regleras i förordningnu samma som

föreslåslandsbygdsstödet med regleras i särskild förordning.en
nuvarande landsbygdsstödet i form avskrivningslån,Det vilketges av

detsamma bidrag. Utredningeni praktiken föreslår stödformenär attsom
avskrivningslån och den normala formenutgår for småföretagsstödetatt
blir bidrag.

bör lämnas främstSmåföretagsstödet i form bidrag. eventuelltEttav
lånebehov bör tillgodoseskompletterande den normala kapital-

undantagsfall detmarknaden. bör dock möjligt inomI stödetsattvara
särskildaockså lån. de stödområdena kanInom småföretags-ram ge

föreslagnastödet kombineras med det utvecklingsstödet. Enligtovan
EGs regler får de minimis-stöd detta kombineraspå medsättettnumera

stöd.annat
Företagsstödsutredningen föreslår länsstyrelsen med småföretags-att

stödet alltid får bidrag till halva projektkostnaden.rätt Föratt ge upp
närvarande i landsbygdsstödet regionalpolitisk prioritering medgörs en
maximala stödnivåer varierar mellan 20 och beroende50 procentsom

7 16-0579
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vilket slag område det gäller. Som utredningen framför fleraiav
andra sammanhang bör det fråga för länsstyrelserna inomattvara en
uppgjorda planer och budgetbegränsningar de nödvändiga priori-göra
teringarna.

Även det till kronor800 000 begränsade småföretagsstödet ger
för kraftfulla satsningar. Vid hälftenfmansiering med stödetutrymme en

kan utvecklingsprojekt på två miljoner kronor stödjas. Normaltnästan
bör medfinansieringen ligga lägre nivå vilket innebär finansiellatten
medverkan kommer ske i investeringar.än störreatt

Utvärdering landsbygdsstödets föregångare, glesbygdsstödet,av
visade det hållpå många saknades strategi för stödet och detatt atten
också fanns små inom länsstyrelsen för arbeta med stödet.attresurser
Sedan tiden för utvärderingen har länsstyrelserna utvecklat sitt strategi-
arbete. Företagsstödsutredningen vill peka viktenpå småföretags-attav
stödet och inom stödområdena också utvecklingsstödet inkluderas i

förstrategin länets utveckling.
har varit svårt för utredningenDet årliga redovisningar ochatt av

genomförda utvärderingar få tydlig bild det sakmässiga innehålleten av
i den verksamhet har givits stöd inom det tidigare glesbygdsstödetsom
och det nuvarande landsbygdsstödet. Företagsstödsutredningen anser
därför särskild uppföljning bör stödet. Vid sådangörasatt en av en
uppföljning bör också undersökas det tillstöd hemarbete kanom som

inom landsbygdsstödets fortfarande behövs. tidigareEnges ram
uppföljning pekade på stödet inte längre fyllde någon funktion.att

förändringar utredningen föreslår behöver inteDe avvakta densom
föreslagna uppföljningen. underlag kommerDet fram kan i ställetsom
tjäna underlag för vidare utveckling länsstyrelsernassom en av
stödgivning och statsmakternas övergripande målstyrning av
verksamheten.

Geografisk för småföretagsstödetavgränsning

nuvarande landsbygdsstödet riksomfattandeDet i varje länär men
landsbygds-begränsat till vissa och glesbygdsområden. För avgräns-

i förordningningen områdena vissa generella riktlinjer. Län-av ges
Glesbygdssverketstyrelserna fastställer områdena. har tillsyn över att

områdena bestäms enligt de givna reglerna.
Landsbygdsstödet och har inte utvärderats. Detär nytt överens-

dock i flera hänseenden med det tidigare glesbygdstödet.stämmer
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Utvärderingen glesbygdsstödets geografiska avgränsning visade påav
variationer mellan länen, beroende dels strukturella skillnaderstora

mellan dem, dels olika bedömningar på grundval desätt göraatt av
reglerna i förordningen. Distinktionen mellan glesbygd ochvaga

landsbygd ansågs konstlad i fall.många slutsatsEn attvara var
länsstyrelserna borde frihet bestämma inom vilka områdenstor attges
stöd skulle lämnas.

Enligt Företagsstödsutredningens mening finns det inte anledning att
på central nivå fastställa vilket slag geografiska avgränsningarav som
skall finnas för småföretagsstödet. Det bör ankomma länsstyrelserna

använda medlen det de villpå inom för den policy ochsättatt ramen
de mål for stödet och de budgeten Degränser sätter.som anges som
enskilda länsstyrelserna kan naturligtvis själva välja definieraatt
särskilda stödområden för stöd. Oavsett detta eller inte fårgörsom
förutsättas inomregional balans väsentlig regionalpolitiskatt som en-
målsättning kommer viktig faktor i styrningen vadatt vara en av-
medlen används till.

Medelsbehovet för småföretagsstödet

för utvecklingsinsatser inomUtrymmet länsanslaget varierar i dag
mellan länen. Anslaget for vissa län mycket begränsat ochäravsevärt

medger endast enstaka insatser i form direkt företagsstöd. kanDetav
länsstyrelserna borde ökat detövervägas ett sättutrymmeom ges

de fått under år det tillfälliga småföretagsstödet. lsom senare genom
rådande budgetläge detta dock tveksamt. Direkt företagsstöd börär som
hittills i första hand förbehållas regioner med särskilda problem.
Länsstyrelserna utanför stödområdena bör koncentrera sig depå
infrastrukturella insatserna. företagsstöd där börDe i förstasom ges
hand strategiskt inriktade för understödja de infrastrukturellaattvara

vilkeninsatserna. utsträckning detta i praktiken kanI ske inom ramen
för litet länsanslag avvägning får länsstyrelsen.är görasett en som av

På tid har tillkommit EGs strukturfonds-senare resurser genom
Målen 3 bekämpning långtids- och ungdomsarbetslöshetprogram. av

och utbildning och4 kompetensutveckling rikstäckande och mål 4är
innefattar i utsträckning till företag.stöd Länsstyrelserna intestor är
regionalt ansvariga for dessa två kommer naturligtvis attprogram men
medverka i arbetet. Vidare kommer EGs geografiskt avgränsade
strukturfondsprogram fler länsstyrelser de tidigareatt änengagera som
i arbetatnågon utsträckning med regionalpolitiska medel. Medstörre
hänsyn till dessa omständigheter finns knappast anledning tillföraatt nu
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ytterligare till länsstyrelserna med hänvisning just till små-resurser
foretagsstödet. Frågan kan åter aktualiseras efter den utvärdering som
under år det tillfälliga1997 småforetagsstödet och börgörs av som
kunna tillföra ytterligare underlag intresse i sammanhanget.av

Generella6.2.3 regionalpolitiska stöd

Några övergripande synpunkter på generella stöd

Stöd utfalletdär bestäms på förhand definierade regler och det iav
enskilda fall inte behövs något beslut eller endast beslut enklareett av
karaktär från utgångspunktermånga föredra. administrativaDetär att
arbetet minskar och utfallet förutsägbart för stödmottagarna. Omär
villkoren desamma lång tid kan potentiella stödmottagare läraär över
känna stödmöjligheterna. Problemet med stöd detta slag delsär attav
kunna tydlig och långsiktigt giltig priortering vad börgöra en av som

fåfå stöd, dels reglerna för stödet tillräckligt selektiva och precisa.att
individuellt beslutade stöden diskuterats i det föregåendeDe som

främja utvecklingsyftar främst till och tillväxt. Fråganatt är om
skall förstärka dessa stöd, dvs. också rikta sig tillgenerella stöd de

företagen.utvecklings- och tillväxtinriktade Alternativt skulle stöden
ha kompenserande syfte for stödja sådana företagkunna tänkas ett att

inte får utvecklingsinriktat stöd. tredje alternativ kanEtt attsom vara
stödet neutralt och stödjer alla företag inom den aktuella regionen,är

med vissa näringsgrensavgränsningar, företagenseventuellt oavsett
utvecklingsmöjligheter, lönsamhet m.m.

Företagsstödsutredningens ståndpunkt generella stöd i högreär att
bör stödja utveckling och tillväxt i företagen. i förhållande tillgrad Ett

stödutvecklingsperspektivet neutralt kommer kosta mycket iatt
förhållande till den tillväxt det utforma generella stöd iAttgenererar.

hålla företag under direkt olämpligt.syfte äratt armarna
Utveckling och tillväxt betingas många variabler och det inteärav

formulera urvalskriterierna för generellt stöd. kanlätt Detatt ett vara
finna form för stödet direkt det primära målet.svårt att att styra moten

målfår i stället söka i någorlunda riktning.Man rättett annat styrsom
företag med kunskapstillväxtstöd prioriterar intresse,Ett som vore av

relaterad till utveckling.med antagandet kunskap Också kunskaps-äratt
Sysselsättningsökningdock svårfângad.variabeln måttär ettsom

möjligt kriterium används i de nuvarandetillväxt är ett annat ettsom av
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stöden.
Generellt bör de geografiska områdena för generella stöd till-

skillnad vad bör gälla för de individuellt prövade stödenmot som vara-
så begränsade möjligt. Om området blir för kommer alltflerstortsom
företag bordeinte höra till målgruppen få stöd. Vid individuelltattsom
prövade stöd blir gränsdragningen inte alls lika känslig beroende den
individuella prövning sker.som

Med underlag i de genomförda utvärderingama de nuvarandeav
generella stöden kan det starkt i fråga dessa stöd överhuvudsättas om

företagens beteende. stöd detta slagEtt belöningutgörstyr av mer en
incitament. behöver därmed inteDet mindre betydelsefullt.än ett vara

längre sikt påverkar stödet ekonomin iPå de företag får stöd ochsom
deras möjligheter till investeringardärmed också och tillväxt. Det är
för generellaknappast unikt de stöden, möjligen utpräglat för dessa,mer

företagen.de har ringa styreffekt betydande utsträckning gällerIatt
detta för individuellt prövade stöd. egentligen något iDetäven är

företagen följer sina planergrunden och utnyttjar deattsunt egna
finns få finansiering för förverkligandetmöjligheter dem.attsom av

administrativa enkelheten i hanteringen självklart tillgångDen är en
regionalpolitisktför de generella stöden. stöd nuvarandeEtt av om-

kunna administrerasfattning skulle knappast med enbart individuell
prövning.

möjligheten integrera administrationenfinns oftaDet att ettav
uppbördsmyndigheternassstöd i hantering skatter ellergenerellt av

i förstonesocialavgifter. kan sig enkelt visar sig iDetta te men
komplicerat. Bidragssystempraktiken bli i allmänhetärsnarast att

stöd.för generella fråga behandlas ingåendeföredra också Denna mer
i Utformning företagsstöd.avsnittet av

statsfinansiell nackdelensynpunkt har generella stöd denFrån att
deras utfall inte kan bestämmas förväg endast eller mindrei utan mer

nackdel vidlådersäkert prognosticeras. Då denna delarstora av
bör heller inte de generella stöden diskvalificeradestatsbudgeten vara

till svårigheten förutsäga utfallet. bör ställasmed hänsyn detMenatt
höga krav på prognoserna.

Sysselsättningsstöd sysselsättningsbidrag och
nedsatta socialavgifter

dag finns två regionalpolitiska stöd knutna direkt till företagetsI ärsom
företagsysselsättning, dels sysselsättningsbidraget till desom ges som

nedsättning socialavgifternaökar antalet anställda, dels den av som
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tillkommer alla företag. Sysselsättningsstödet kan ha särskild betydelse
vid företag eller då små företag kraftigt. Näringsgrens-växernystart av
och områdesbegränsningar finns i båda fallen.

Båda de nämnda stöden i hög grad styrda generellt givna reglerär av
och handläggningen enkel. Beträffande de nedsatta socialavgifternaär
har enkelheten i handläggningen dock fått ske på bekostnad av

följamöjligheterna stödet på bra sätt.att ettupp
haftEG-kommissionen har invändningar båda sysselsättnings-mot

stöden och förhandlingarna dessa stöd inte slutförda. Problemetärom
de har karaktär driftstöd och därmed inte medär överensstämmeratt av

de riktlinjer kommissionen har formulerat för sysselsättningsstöd.som
avkortning den femåriga stödperioden i sysselsättningsbidragetEn av

har diskuterats i detta sammanhang..
finns inga belägg för något de båda stöden direkt skulleDet att av

beteende i det korta perspektivet tillföretagens och leda ökningstyra en
Möjligheten till detta skulleantalet anställda. istörstav vara
andel lönekostnader. undersökningartjänsteföretag med hög harInga

stödens effekter specifikt företag.veterligen gjorts på sådanaav
Förslag till ändringar har funnits skulle öka incitamentet tillsom en

eller mindre omedelbar sysselsättningsökning. forskare iDemer som
slutet 1980-talet utvärderade de nedsatta socialavgifterna framfördeav

skulle alla anställda endasttanken nedsättningen inteatt utanavse
antalet under föregående redovisnings-anställda 80utöver procent av

anledning förslaget.period. åtgärder vidtogs dock med FörInga av
sysselsättningsbidragets del riksdagen under våren beslut1994togs av

inför förhandlingarna med EG-kommiss-höja bidragsnivånatt menom
regionalpolitiska stöden beslutades inteionen de attsenareom

genomföra höjningen. tveksamt ökade incitament dettaDet är om av
förändra bilden. effekt har anledningslag skulle Den attsnarastman

företagensräkna med positiv påverkan på ekonomi och tillväxtär en
potential föroch därmed också sysselsättningsökning.senareen

för sysselsättningen börskulle kunna fåMan argumentera att vara
bivillkor i regionalpolitiken där tillväxten huvudmåletendast ärett - -

och inte har anledning direkt stimulera sysselsättningen.att attman
skulle i stället ske de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.Detta genom

till utredningen inkommen skrivelse har föreslagits syssel-I atten
sättningsbidraget slopas. funktion skulle i utsträckning kunnaDess stor

rekryteringsbidraget. skulle innebära sittDettaövertas att staten styrav
behöver stödjas,sysselsättningsstöd demot mest t.ex.grupper som

långtidsarbetslösa, i stället för premiera de anställningaratt som
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företagen själva väljer grundenI dock dettagöra. heltatt är ett annat
mål gäller för sysselsättningsbidraget.än som

finnsDet inom regionalpolitiken viss överlappning det gällernären
ekonomiska förmåner till de företag ökaratt antalet anställda.ge som

Utvärderingar har visat del de utvecklingsinriktadeatt storen av
företagen inom stödområdena får lokaliserings- eller utvecklingsbidrag,
ofta flera gånger, i samband med investeringar, utvecklingsprojekt m.m.

jämförelseEn mellan data för bedömd sysselsättning till följd av
lokaliseringsbidrag och uppgifter sysselsättningsbidraget pekar ocksåom
i riktning det till delar företagspopulation fårmot äratt samma som
lokaliserings- och sysselsättningsbidrag. bonus företagenDen får genom
sysselsättningsbidraget delvis följd sysselsättningsökningär en av som
delvis har andra regionalpolitiska stöd.genererats av

det föreslagnaI utvecklingsstödet skall till skillnad detmot
nuvarande lokaliseringsbidraget inte finnas några direkta krav ökadpå
sysselsättning. Som tidigare bör förväntad ökning antaletnämnts en av
anställda dock viktig urvalsgrund vid valet projekt förvara en av
utvecklingsstöd. kopplingEn slag mellan utvecklingsstödetnämntav
och sysselsättningsbidraget skulle därmed kvarstå.

Som bör generellt stöd i första hand främja tillväxt.nämnts ettovan
Sysselsättning kan lämpligt kriterium för detta. Om önskarettvara man
stödja företag med inriktning utveckling och tillväxt tordemot man
fånga in demmånga stödja företag ökar sysselsätt-attav genom som
ningen, viss del ökningen kan följden andra statligaäven om av vara av
stöd.

sysselsättningsbidraget talarMot önskvärdheten renodla stöd-attav
floran flera stöd inteså täcker in variabler. varje stöd harOmatt samma

specifikt syfte blir stödsystemet tydligt och effektutvärderingarett
underlättas. fortsatt sysselsättningsbidragEtt kommer i viss utsträckning

innebära förstärkt stöd till de företag får utvecklingsstöd. Detatt ett som
rationellt öka stödet via endera de två stödattvore mer av som

överlappar varandra. valet vilket stöd dåI skulle väljas är svaretav som
givet. individuellt prövade, utvecklingsinriktadeDet stödet bör behållas
och det generella utgå. Med hänsyn till de med EG-kommisionen gjorda
överenskommelserna möjligheten höja bidragsnivåerna för utveckl-är att
ingsstödet dock begränsade.

Utredningen har för sysselsättningsbidraget skall kvarstannat att vara
föreslår förändringar i stödet. I avsnitt föreslårett ettmen par senare

utredningen förändring de nationella stödområdena så detatten av
regionalpolitiskt prioriterade området får sammanfalla med mål-mest
området för strukturfondsprogramEGs för utveckling glest befolkadeav
regioner mål 6. Utredningen sysselsättningsbidrag skallattanser
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lämnas dettaendast i område. innebär företagDetta i den sydligaatt
delen nuvarande stödområde där sysselsättningsbidrag2 kanav nu
lämnas med den lägre de två stödnivåema i sysselsättningsbidragav- -
inte längre kommer kunna få bidrag. Inskränkningen områdetatt av
ligger i linje med utredningens åsikt generella stöd så långt möjligtatt
bör koncentreras till de allra högst prioriterade områdena. Utredningen
följer också prioriteringden de nordligare delarna redan skettav som

fastställandet mål 6-området och området förävengenom av av
nedsättning socialavgiftema.av

föreslårUtredningen vidare tiden för sysselsättningsbidragetatt
avkortas från nuvarande fem år till år någon uppräkning för detre utan
kvarstående avkortning bidragstidenåren. bör underlättaDenna av
attsysselsättningsbidraget kan godkännas EG-kommissionen. Alla deav
företag har fått sysselsättningsbidrag förredan del densom en av
femåriga stödperioden bör givetvis få fortsatt stöd hela perioden ut

de ligger.oavsett var
Utredningen föreslår förändringarna i sysselsättningsbidrag skallatt

ske från den januari 1997. Som utredningen pekat finns dock vissa1
företagoklarheter i hur hög grad får del andra stödtaom samma av

med liknande syften sysselsättningsbidraget. har inte hellerDetsom
tid gjorts ingående uppföljning bidraget.någonsenare mer av

Utredningen föreslår därför särskild uppföljning dettagörsatt en av
sådan uppföljning kan finnasföretagsstöd. På grundval det skälav en

sysselsättningsbidragets utformning.åter överväga närmareatt
Nedsättningen socialavgifterna brett spektrumettav gynnar av

och tenderar bevara den befintliga företagssstrukturen.företag att
får stöd de har ambitioner utvecklas eller inte.Företag oavsett attom

således till skillnad sysselsättningsbidragetföretagsstöd inteDetta är mot
specifikt inriktat på tillväxt. Stödet kostar därmed mycket i förhållande

tillväxteffekter dettill de som ger.
Möjligheten följa stödet dålig. Förhållandena kan förbättrasäratt upp

från med införandet uppbördssystem för skatternågot år 1998 ett nyttav
avgifter. Vissa problem kommer dock kvarstå eftersom stödetoch att

bibehållet syfte knappast kan fås följa skattelagstiftningensmed att
definitioner Utredningen för ställe generellregler, annatm.m. en

den stöd baseras avdrag från avgifter ochdiskussion typom av som
allmänhet olämplig stödform. Företagsstöd bör hellreden i vara enanser

utformas bidragssystem, i första hand med individuell prövning.som
socialavgifterhänsyn till stödet i form nedsatta inteMed äratt av

tillväxtinriktat och därmed kan förmodas dyrt i förhållande tillvara
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utredningeneffekterna föreslår stödet avvecklas. har vidareDetatt en
teknisk utformning.olämplig

har tidigare beslutat socialavgiftema skall nedRiksdagen sättasatt
procentenheter till och med år Med hänsyn till dettamed tio 2000. anser

stödet inte bör avvecklas helt redan den januariutredningen 1 1997att
Utredningen föreslårdetta i två nedsättningen igörs steg. attutan att

minskas till fem procentenheter från den januariden första 1etappen
1997.

utredningen föreslår i sysselsättningsbidraget ochändringarDe som
socialavgifter olika geografiska områden.nedsättningen Ingetavserav

vid arbetsställe drabbas bådaföretag kommer således att samma av
utvecklas i avsnittet Eko-Effekterna för företagenändringarna. närmare

utredningens förslag.konsekvensernomiska av

ransportstödT

transportstödet bör behållasFöretagstödssutredningen attatt menanser
ochkonkurrensneutralt med avseendedet skall transportsättgöras

utvecklingsinriktade företag,hand stödjatill i förstautvecklas t.ex.att
vidareförädling.stödvillkoret avseendeskärpaattgenom

syssel-socialavgiftema ochnedsättningenskillnadTill mot av
EG-kommissionen.transportstödet redan godkäntsättningsbidraget är av

uppfylldavillkor skalldock ställt vissaKommissionen har varasom
år 1996.vid utgångensenast av

tidigaretransportstödet iredovisningenframgåttSom ettavav
transportstödetsuppfattningarfinns olikabetänkandetavsnitt omav

densyfte framgårFöretagsstödsutredningen detsyfte. att som avanser
Syftet därfortsätta gälla.förordningen skallgällande att anges somnu

i övrigt lämpligsamhällsekonomiskt ochskall "främjastödetatt en
stöd tillgivetvis tolkas insyftet måstenäringslivet". Ilokalisering av

själva existensenbefintlig verksamhet.nyetablering och Ibåde av
bedömning näringslivetunderligganderegionalpolitiken finns att aven

bedömningenregioner.skäl bör främjas i vissa Densamhällsekonomiska
transportstödet.helhet och inte specifiktregionalpolitikengäller som

för i viss månursprungligen konstrueratsTransportstödet har att
företag ikostnadsskillnader finns mellankompensera de norrasom

under förut-i andra delar landettänkta företag belägnaSverige och av
längstspridd landet. Områdenakundkretsföretagenssättning är överatt

högre relativregionalpolitiska skäl givitsallmännai har ennorr av
i bidrag.transportkostnadenandelkompensation dvs. större aven

stödetkan inte för givetkonstruktion stödetsådanMed atttasaven
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eliminerar kostnadsskillnader mellan verkliga konkurrenter inom och
transportstödsområdet. För så fallet skulleutom krävasavgöraatt ärom

undersökningar hur i urval viktigamönstret närings-ut ettav ser av
vad gäller geografisk fördelning produktionen ochgrenar av var

företagen har sina leverantörer och kunder. Få uppgifter finns detta,om
de finns pekar på stödet endast undantagsvis har funktionenattmen som

utjämna transportkostnader mellan existerande konkurrenter.att Det
finns enligt Företagsstödsutredningen heller inte anledning undersökaatt
detta Stödets syfte bör inte främjanärmare. lämplig lokaliseringattvara

näringslivet eliminera kostnadsnackdelar kon-att gentemotav genom
kurrenter. Utredningen har tidigare tagit avstånd från kompensa-att ett
tionstänkande skall huvudlinjen i det regionalpolitiska företags-vara
stödet. sådan inriktningEn på stödet kan konservera olämpligen
näringslivsstruktur. Det särskilt viktigt undvika detta i de delarär att av
transportstödsområdet faller utanför de nationella stödområdena ochsom
således inte i övrigt regionalpolitiskt prioriterade. börär Där enligt de
allmänna regionalpolitiska bedömningama finnas möjligheter till en
successiv omvandling och tillväxt i näringslivet konserverande stödsom
kan bromsa.

Transportstödets ekonomiska betydelse begränsad betydelse förär av
del företagen, naturligtvis främst i de regioner där bidragetsstoren av

andel transportkostnaden låg. enskilda företagFör i kan stödetärav norr
dock helt avgörande för verksamhetens långsiktiga fortlevnad.vara

Transportstödet skall enligt utredningens mening så långt möjligt
främja utveckling och tillväxt. kan skeDetta på två sätt, attgenom
stödet i sig självt incitament i denna riktning och ekono-attger man
miskt premierar sådana företag utvecklas eller ha möjlighetsom anses

Ävenutvecklas. det fallet leder till tillväxtatt attsenare genom-
företagen ökade till utveckla sin verksamhet.attges resurser

Företagsstöd i varierande bådegrad incitament och belöning. Detger
vanliga incitamentsandelen överskattas. Som tidigare tordeär att nämnts
den förmindre generella företagsstöd transportstödet vidänvara som
individuellt prövade stöd. uppföljningarDe gjorts specifiktsom av
transportstödet pekar på det inte hur väljer leverantörer ochatt styr man
kunder, i hur hög grad förädlar sin det kortaIman vara m.m.
perspektivet stödet inte företagens lokalisering, möjligenavgör änannat

det gäller fördelningen produktionen inom koncerner.när Däremotav
kan del andra regler i transportstödet företagens beteende,styra t.ex.en
avseende val och detI sammanhanget börtransportväg -sätt. nämnasav

Företagsstödsutredningen uppvaktningar och inkomnaatt genom
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skrivelser har uppmärksammats på det i transportstödet finns regleratt
och avgränsningar omotiverade.som anses vara

transportstödet kan konstrueras och tillämpasdå såFrågan är attom
prioriteras. de nuvarande urvalsgrundernautveckling och tillväxt En av

förädlingsgraden kan indikator påutgörs som anses vara enav
där kraven skulle kunna skärpas. kan också finnasutveckling och Det
för stödet skulle kunna leda i riktning.andra kriterier som samma

från miljösynpunkt oriktig signal, i synnerhetTransportstödet ger en
exkluderat med lastfartyg, med de miljö- ochhar transportersom man

detta kan erbjuda. harsäkerhetsfördelar Dettatransportsättäven som
utredningen i dess betänkande. därSjöfartspolitiskapåpekats Man ärav

bristande konkurrensneutralitet ligger iockså kritisk den attmot som
med lastfartyg. Sjöfartspolitiskatillstöd inte lämnas transporter

frågan till behandling inom Kommunika-har överlämnatutredningen
tionskommittén.

lastfartyg exkluderades från transportstödetmedAtt transporter
fördelvis med samhället stodursprungligenmotiverades att

hamnama. skäl inte längretill de aktuella Dettaisbrytarservice är
avgifter.isbrytarverksamheten finansieras medrelevant då numera

för med flyg.närvarande inte heller IförStöd medges transporter
utvecklingsinriktning,premierautredningenslinje med synsätt attom en

förädling, flyg viktigtkanhögbland transport-ettannat varagenom
tidsavståndethögförädlade produkter, i synnerhetmedel för mycket som

avståndet.viktig nackdel det geografiskaväl såkanibland somenvara
för flygfrakt bör dentransportstöd börjar lämnasanslutning tillI att nu
kilogram till förslagsvisvikt sänkas från 100för lägstagällande gränsen

kilogram.20
aktuell gäller dekonkurrensaspektenfall därYtterligare ärett s.

fattade beslut antaltidigareharbulksågverken. Här ettgenom
sedanutvecklingfrån stöd.sågverk exkluderats Dennamngivna som

de ursprungligainnebäroch andra sågverkskett i dessa att om
Utredningen harurvalet i dagurvalsreglerna skulle gälla blev ett annat.

fråga.skrivelser i dennaoch dessutom fåttuppvaktats
transportstödet bör kon-Företagsstödsutredningen görasattanser

börmöjligt. Bulksågverkenhänseendenkurrensneutralt i så många som
medför stöd.uppfyller villkoren Transporterde i övrigtfå stöd om

det gälleri stödet.vidare inkluderas Närlastfartyg och flyg bör
ocksåkonkurrensaspektenmed lastfartyg tillkommer utövertransporter

vilket sjö- ochförslag tillUtredningen lämnar ingetmiljöskälet. sätt
fortsattdetta får iinkluderasflygtransporter skall prövas ettutan

krav fårEG-kommissionensenligtbörberedningsarbete. Det noteras att
inom landet.endast tillstöd lämnas transporter
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fråga iEn sammanhanget gäller stöd skall kunna lämnas ocksåom
för intemtransporter. skrivelseEn har inkommit till utredningen i denna
fråga. Skälet till exkludera intemtransporter från stöd beror främstatt på
svårigheten på tillfredställande kontrollera kostnadernaatt ett sätt utan
tillgång till fakturor för Utredningen ingen lösning påtransporterna. ser
detta problem med mindre transportstöd lämnasän påatt ett mer
schablonartat Sådana förslag har funnits och bör,sätt. också i
förenklande syfte, i det vidare arbetet medövervägas transportstödet.
För närvarande kan emellertid önskemålet konkurrensneutralitetom
mellan intern- och inte tillgodoses.externtransporter

Tidigare har stöd i viss utsträckning kunnat lämnas också för
och IT-kommunikation. Företagsstödsutredningenpersontransporter

IT-kommunikation inte bör komma ifråga för stöd. Samhälletsattanser
stöd bör här i första hand ske via uppbyggnad god infrastruktur.av en
Dessutom IT-området högt prioriterat såväl nationelltär i vissasom av
EGs strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ. bör såledesDet
finnas goda möjligheter få stöd för utvecklingsinsatser. Person-att

blir allt viktigare för näringslivet, inte minst kunskaps-itransporter
intensiva företag och frågan stöd till-sådana bör kunnatransporterom

i det vidare arbetet med utveckla transportstödet.prövas att
Utredningen föreslår slutligen den lägsta bidragsgrundandeatt tran-

sportkostnaden år höjs från nuvarande 6 000 kronor till 00015per
kronor. Detta indexuppräkning från den tidpunkt förmotsvarar en
femton år sedan då 6 000 kronor las fast. Besparingseffektengränsen av
detta marginell vad gäller minskningen stödbeloppet.är av
Administrativt bör viss besparing möjlig.sett en vara

Utredningen föreslår vissa förändringar sker i transportstödet denatt
januari1 1997. Från den tidpunkten bör stöd kunna lämnas för

med flyg och lastfartyg till bulksågverk. Utredningentransporter samt
dessa förändringar bör ske inom i oförändradeatt stort settanser

ekonomiska för stödet. innebärDetta kostnadsminskandeattramar
ändringar måste i stödet. Exempel på sådana ändringar kangöras vara

höja förädlingskravet, minska bidragsandelen transportkostnad-att att av
införa begränsningar avseende varuslag och näringsgrenar,att attema,

stödet till enbart ochsmå medelstoraavgränsa företag, minskaatt
transportstödsområdet, minska lägsta transportavstånd, införaatt att ett
högsta bidragsgrundande avstånd och stöd endast tillatt uttransporterge

transportstödsområdet. börDet ankomma på Nutek utredanärmareattur
vilketpå anpassning kostnaderna bäst kan ske.sätt en av

det liteI längre perspektivet bör uppföljning transportstödeten av
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transportstödet i riktningunderlag för förändringsyfte fåigöras att av
både incitament till ochutpräglatstöd på sättettmot ett germersom

det aktuelltföretagen. Då kanutveckling istödjer utöver ettattvara -
ocksåförändringsmöjligheter enligtövervägandeytterligare ovanav -

kankonstruktion. alternativstödets Ettgrundligt t.ex. attpröva varamer
framräknade transportkostnader.schablonmässigtefterberäkna stödet

först i dettabörtillstödFrågan prövaspersontransporter mer senareom
sammanhang.

förredogjort för detutredningenavsnitt harföregående ävenI att
utredningsbehov. Utred-långsiktigarefinnssysselsättningbidraget ett

bådasammanhang.bör i Debåda stödende ärningarna göras ettav
utformasoch de börutvecklingsinriktadeskallstödgenerella varasom

Sysselsättnings-kompletterar varandra.möjligtvälde såså att som
tjänsteinnehåll ochverksamheter med högtförviktigastbidraget är

transportstöd lämnas tillmedanlönekostnaderandelhögdärmed
verksamhet.industriell

Övriga stödregionalpolitiska6.2.4

stödet till läns-det gällerförändringaringaföreslårUtredningen när
dessa insatservill viktenbetonaprojektinsatserstyrelsernas attavmen

prioriterade områden. Dettill inomsamlasutsträckningi stor program
fortgår.riktning Förutvecklingen i dennapågåendedenangelägetär att

projektverk-medlen fördelkommerlänsstyrelserflertalet stor aven
strukturfonds-finansiering inom EGsnationellsamheten utgöraatt

tillKopplingen EGssammanhang med dessa.ioch bör ettsesprogram
ökadtillautomatik ledamedverksamhet tordeprogramlagda pro-en

regionala insatserna.graminriktning i de
med bolagenvillkoradeinvestmentbolagregionalatill är attLånen

verksamheter inomstödberättigaderegionalpolitisktendastskall stödja
innebärden begränsningeninteifrågasättaskanstödområdena. Det om

deras lön-investmentbolagenaktuellaför derestriktioner attsådana
anslagsframställansinNutek har inegativt.påverkassamhet senaste

regional-andrahänvisning tillmedavvecklasstödetföreslagit attatt
investment-stödja de företagförnyttjasstöd kanpolitiska att som

invändaFöretagsstödsutredningen har ingetför.skulle verkabolagen att
Med hänsyn tillavvecklas.investmentbolagregionalatillstödetmot att

detriskkapitalstatligtbehovetdiskussionen ärfortlöpandeden avom
sådanaväl dokumenteradock viktigtvinnande ävenför erfarenhets att

underlagtillgängligtväl Omfallit ärinitativ intestatliga ut.som
denuppföljningenklaredetta bör göras,otillräckligt för göraatt aven
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Nutek lät genomföra år 1993.art som
Det nuvarande stödet till kommersiell bör finnas kvar ochservice

lämpligen regleras i författning. Motivet för stödet iseparat är storen
utsträckning konsumentpolitiskt.

Utredningen positivt på Norrlandsfondens verksamhet och denser
bör få fortgå med nuvarande inriktning. Vissa problem vad gäller
överlappning med Almis verksamhet har påtalats. bådaDe
organisationerna bör i överläggningar sinsemellan kunna klara dennaut
fråga. också viktigtDet dessa båda organisationerär Industri-att samt
fonden långtså möjligt försöker koordinera innehållet i och utform-
ningen sina stödvillkor.av

Utredningen har i anslutning till behandlingen i det föregående detav
föreslagna regionalpolitiska småföretagsstödet kommenterat det nu-
varande tillfälliga småföretagsstödet. Behov det slaget stödav senare av
kommer i fortsättningen begränsat. Det vill meduppnåatt vara man
stödet bör normalt kunna hanteras med de utredningen föreslagnaav
regionalpolitiska stöden utvecklingsstöd och småföretagsstöd. Det är-
dock fördel också fortsättningsvis ha godkännande från EG-att etten
kommissionen få använda stöd detta slag. sådantEttatt ettom av
godkännande finns redan för fortsatt användning fram till och meden
år det tillfälliga1999 småföretagsstödet inom strukturfonds-EGsav

för omstrukturering industriregioner och utvecklingprogram av av
landsbygen mål 2 respektive 5b.

Slutligen utredningen mycket positivt de regionalaser
utvecklingsprogram syftar till förbättra överföringen kunskapattsom av
från forskningen till de mindre företagen. Det angelägen uppgiftär en

på sker i utveckla kompetens och teknik i småsättatt som programmen
och medelstora företag nätverksbyggande mellan företagen,genom
högskolan och FoU-institut, allt i syfte angripa för företagenatt

utvecklingsfrågor. Kvalificerade utvecklingsinsatsergemensamma av
detta slag, med god regional förankring, spridningseffekter inomger
regionerna incitament till och stärker den generella inriktningsamt ger

utveckling och tillväxt i de regionala insatserna utredningenmot som
förespråkar. Utredningen föreslår denna bakgrund de 170mot utöveratt
miljoner kronor redan anslagits för ändamålet Nutek ytterligaresom ges

miljoner50 kronor för initiera fler regionala utvecklingskonsortier.att
Härmed stödjer utredningen det förslag med innebörd Nuteksamma som
lämnat i sin anslagsframställning.senaste
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Näringsgrensavgränsning vid regionalpolitiskt6.2.5

stöd

försiktig medutredningen börGenerellt förespråkar attatt varaman
utvecklings- ochfrån stöd, särskilt inäringsgrenarvissa ettavgränsa

alla närings-visar spridningtillväxtperspektiv. Tillväxtföretag överen
grenar.

företagenekonomiska förmåner kanförhållandevisMed de stora som
med avsevärd bidragsandel,regionalpolitiskt stöd, oftafå ärengenom

kan särskiltkonkurrensaspekterna.beakta Dessadet viktigt att vara
det gällermarknad, i synnerhetlokalframträdande på om enen

till dettagiven storlek. Med hänsyneller mindremarknad merav
lokal service och handel.regionalpolitiska stödflertaletexkluderas för
Vid stödgivningen bör iändring härvidlag.föreslår ingenUtredningen

nationell ellerexpandera påkonkurrera ochkanstället företag ensom
marknad prioriteras.internationell

regionalpolitiska stödvid generellaNäringsgrensavgränsningen är
och med stödet,konkurrenssynpunkt.från Ikänsliginte lika att som

alla företaggenerellt tillsocialavgifterna, lämnasnedsättningent.ex. av
denkonkurrensproblem påingetuppträdernäringsgrenvissinom en

dock för dennahuvudprincip börmarknaden. Somlokala även typ av
marknadinternationellnationell ellermedstöd näringsgrenar en

prioriteras.
perspektiv tordei internationelltkonkurrensaspekterFrågan ettom
i dess ställnings-EG-kommissionenhuvudsakligen avgöras avnumera
statsstödsregler.förenligt medföretagsstöd EGstagande till ärettom

stödregionalpolitisktOmråden för6.2.6

utgångspunkterBakgrund och

citeras:direktiv kanFöretagsstödsutredningensUr

regionalpolitiska företags-förknippad med detstarktfråga"En ärsom
övergripandeomfattning.stödområdenas Detnationelladestödet är

till deskall koncentrerasstödetsammanhangmålet i detta mestär att
för EGsinomsvenskaderegionerna. Genomutsatta ramenprogrammen

stödområdes-målområden hargeografiskaolikastrukturfonder och deras
stödområdenmed tillfälligasvåröverskådlig. Systemetblivitindelningen

kommissionenEuropeiskatill de reglermed hänsynbör över somses
föränd-förslag tillskall lämnaKommitténavseende.dettatillämpar i

leder tillvaraktighetderasomfattning ochstödområdenasringar i som
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förenkling indelningen."en av
den beskrivandeI delen betänkandet har redogjorts för delsav

nationella regionalpolitiska stödområden, dels stödområden för de av
EGs strukturfondsprogram geografisktär avgränsade. avsnittenSesom
Regionalpolitiska stöd respektive EG-kommissionens stöd till små och
medelstora företagstöd med tillhörande bilagor. Vad har redovisatssom
där sammanfattas i korthet nedan.

ocksåSe kartbilder i slutet betänkandet, före litteraturförteck-av
ningen. Bildema visar nationella stödområden, transportstödsområdet,
målområden för EGs geografiskt avgränsade strukturfondsprogram, gles-
hetsområde och strukturomvandlingsområden Företagsstödsutred-samt
ningens förslag till nationella stödområden.

stödområdenNationella regionalpolitiska

Nationellt finns stödområde ochl 2 tillfälliga stödområden. Stöd-samt
villkoren förmånligast i område och minst förmånligaär l i de tillfälliga
stödområdena. Vissa delar område kan få förhöjt2 stöd förhållandeiav
till övriga delar detta område. För transportstödet gäller särskildav en
indelning.

landsbygdsstödetFör finns glesbygds- och landsbygdsområden. Dessa
berörs inte diskussionen i detta avsnitt eftersom Företagsstöds-av
utredningen föreslår landsbygdsstödet skall breddas till bliatt att
rikstäckande och till EGs regler de minimis-stöd. Någonanpassas om
koordinering med andra områden blir därmed inte aktuell.

Målområden för EGs geografiskt avgränsade
strukturfondsprogram

Sverige får EG-stöd för geografiskt avgränsade strukturfonds-tre
Målen för dessa är:program.

Mål 2 Omstrukturering regioner med industrier på tillbakagångav

Mål 5b Utveckling landsbygdenav

Mål Utveckling6 glest befolkade regionerav

Mål 6-området sammanhängande medan områdena förär de två andra
består flera olika delområden. Andelen Sverigesprogrammen av av

befolkning totalt ingår i målområdenEGs den delär större änsom som
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stödområdena, 25regionalpolitiskanationellade procentomfattas av
transportstödsområdet räknasockså18,513,5 procentprocentmot om

förområdenaSverigeoch mellerstahand i södraförstaiin. Det är som
omfattande.EG-stödet är mer

målområden har bestämtstillhörandeochStrukturfondsprogrammen
och med år 1999.tillframför tiden

regionalpolitiska stöd-nationelladebildenDen sammantagna av
komplex.strukturfondsprogramför EGsmålområdena ärochområdena

förenklingar.föreslåFöretagsstödsutredningentill ärUppdraget att

EG-kommissionenmedöverenskommelserRamar ges avsom

övervakningsmyndighetfrån EFTAs1994decemberden 30brevI ett
gjortsöverenskommelserdeSverigetillESA omsomsummeras

regionalpolitiskade svenskavissastödområden förochstödnivåer av
efterEG-kommissionenÖverenskommelsen gäller gentemotstöden.

inträde i EU.Sveriges
medmaximala stödnivån 35den6-området procent,målInom är en

övrigtföretag.medelstora Iochför småtill högst 40ökning procent
befolkningencirka 14omfattargleshetsområdet, procentinom avsom

maximaladengällerdel,6-områdetmålinnehålleroch som en
mindreför detill högstökning 35med procentstödnivån 25 procent, en

överenskommelsengjorda avgräns-Denföretagen.medelstoraoch om
gleshetsområdetoch6-områdetför målstödnivåermaximalaochningar

dvs.strukturfondsprogrammen,förperiodenhelaundergällaförväntas
1999.med årochfram till

gleshets-utanförliggerstödområdenanationelladedelarDe somav
överenskommelsenistrukturomvandlingsområdenbenämnsområdet
stödområde 2såväldelarinnefattarområdenmed ESA. Dessa somav

strukturomvandlings-iStödnivåemastödområdena. ärtillfälligade
underDock fårgleshetsområdet.fördesammaområdena ensom
deockså förtill större35stöd lämnasövergångsperiod procentupp

nationellastöd enligtförhöjtdärstödområde 2delardeiföretagen av
regional-nationellarubrikenunderJämförlämnas.regler kan ovan

stödområdenpolitiska
befolk-cirkaomfattar 4,5Strukturomvandlingsområdena procent av

överenskommelsenträffade överenligt denskallOmrådenaningen. ses
förriktlinjernaoch översynenMotivenår 1997.till slutetsenast av
samband medifrån ESA. Enbrevetnämndadetinteframgår ovanav

begränsningunderförstådd äriinträde EUSverigesförhandlingarna om
fårstrukturomvandlingområdena sammantagetochgleshetsområdetatt
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omfatta högst 20 befolkningen.procent För närvarande finns totaltav
cirka 18,5 befolkningen inom dessaprocent områden.av

Stödområden för individuellt prövade och generella regionalpolitiska
företagsstöd

Som framgått har flera beslut redan fattats begränsar möjlig-ovan som
heten till förutsättningslös diskussion stödområdesstrukturen.en mer av
Först vid förhandlingar med EG-kommissionen, inför en ny program-
period från och med år 2000 finns möjlighet i grunden bättreatt anpassa
de nationellt beslutade och de med EG-kommissionen överenskomna
stödområdena till varandra. Då kan det aktuelltäven samlatattvara
diskutera kriterierna för indelningen i nationella stödområden, bland

vad gäller balansen mellan de tillväxt-annat och sysselsättningsinriktade
variablema vid bestämmandet stödområden. dagI dominerar tillav
sysselsättningsläget relaterade kriterier. linjeI med Företagsstöds-
utredningens grundsyn regionalpolitiken i första handatt bör inriktas på
utveckling och tillväxt utredningen dessa aspekter börattanser ges en

vikt vid bedömningen.större
Den nationella stödområdesstrukturen innehåller vissa tillfälliga

stödområden. Tanken har varit dessa skulleatt med jämnaomprövas
mellanrum. Så har dock skett i mycket begränsad omfattning. Till stora
delar ingår områden i de tillfälliga stödområdena dåsamma nu som
dessa först infördes. Den regionalpolitiska bilden stabil. finnsDetär
därför inte anledning behålla distinktionen mellanatt ochpermanenta
tillfälliga stödområden. Hela stödområdesstrukturen bör redansom
nämnts med de intervallomprövas EG-programmens tids-som ges av
perioder.

I utredningens diskussion de regionalpolitiska stöden har dessaom
delats i å sidan stöd generella och heltär centraltena styrssom av
givna regler och betalas dessa regler väl följsut generella stödsom om
och å andra sidan stöd med individuell prövning. Länsstyrelsen svarar
i allmänhet för prövningen de stöden.av senare

Individuellt prövade stöd

de individuelltFör prövade stöden finns egentligen ingen anledning att
arbeta med allt för områden, isnäva synnerhet sådana stöd skallom

allt inriktadegöras på utveckling. En detaljerad central styrningmer är
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fråga förönskvärd. blir i ställetnödvändig eller Detintedå enens
projektbudget stödja deinom givenlänsstyrelsen att somen

utvecklingseffekten. stöd-regionala Juden bästa störresammantaget ger
kanoch desto bättre effektfinns välja påfler projektområde desto att

företagstödförändringkräverpåräknas. närmastDetta synsättet atten av
medantal ansökningar,förefallerrättighet. Det att ett stortär somen

kantillgänglig budget,sökbelopp överavsevärtsammantaget nu upp-
kunna väljamöjlighet.problem Genomlevas attänett ensommer

för bättreförutsättningarkonkurrerande projektmellan många attges
i verk-och höja kvalitetensyftet medregionalpolitiskadetuppnå

samheten.
Företagsstödsutred-medunderbyggtfördaDet resonemanget,ovan

tillöverlåta beslutenlångt möjligtståndpunkt såprincipiellaningens att
sinalänsstyrelserna inomtillledernivån,regionaladen närmast att

företagsstödborde få demålstymingtydligaremedbudgetar och geen
fåtal punkter,endastskulle behövasRestriktionerönskar.de ettsom

bidragsnivå.procentuellaabsoluta ochbeträffande högstat.ex.
definierasbehövaöverhuvudstödområdendå ingaskulleHypotetiskt

givnastatsmakternahelt och hålletskekundestyrningenutan genom av
mindreregionala stödet. Ettmål för detlänsspecifikaochbudgetar

stödområdedefiniera endaalternativ t.ex.långtgående ettatt somvore
gleshetsområdet, defördenbestämmas gränsenkunde yttreav

struktur-förmålområdena EGsstödområdena ochnationellanuvarande
alternativförändringslångtgående ärdessaIngetfondsprogram. merav

EG-kommissionen underföreträdare förmeddeteftersomdock möjligt
finnasbefolkningen fårhögst 20överenskommitshand procentatt av

finnsnärvarande 18,5stödområdet förnationellatotaladetinom
graderatEG-kommissionen harmedochområdet.inom I attprocent

förreglerskulleområdenför olikabidragsnivåertillåtna gemensamma
för helabidragsnivånhögstadenockså medförastödområdeenda attett

kommissionendelområde därdetanpassad tilllågt,området måste sättas
tillåtna nivån.lägstagivit den

hänsynstagande till de EG-medutredningen,föreslårställetI av
härstödområden införs,tvåpremisserna,givnakommissionen att

har läns-områdenUtanför dessastödområde och B.Abenämnda
utredningendetendaststödmöjlighetstyrelserna att avgenomge

minimis-stöd.regler för deenligt EGssmåföretagsstödetföreslagna
EG-kommissionenmedöverenskommelsersärskildakan görasDessutom

medelstoraochstöd till småregler förkommissionensstöd enligtom
småföretagsstödet.tillfälligaför detredan skettföretag, så som

för målgällerbidragsnivåntillåtnahögstaEG-kommissionenDen av
mindreförochgenerellt 40där 35 procent6-området och procentär
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och medelstora företag. Företagsstödsutredningen föreslår detatt ena av
de nationella stödområdena, stödområde A, får sammanfalla med mål 6-
området och högstnivåerna däratt till de EG-kommissionenanpassas av

nivåerna för dettasatta område. Dessa nivåer gäller redan inom
stödområde 1 omfattar drygt tjugotal kommuner.ett Genomsom den
föreslagna förändringen tillkommer ytterligare ungefär lika många
kommuner ingå i stödområdeatt A. De tillkommande områdena hör i
dag i huvudsak till stödområde Ett område i centrala Jämtland ingår
i dag dock inte i något stödområde.

De angivna högstnivåerna gäller redan för stödområdeovan 1 och i
utsträckning och för detstor tillkommande området. Inom ungefär

hälften de maximal bidragsnivåär redan förhöjd tillav senare samma
nivå 35 för stödområdeprocent För övriga tillkommandesom- -
delar kommer med utredningens förslag tillåten högsta bidragsnivå att
höjas från 20 till 35 detI helt området iprocent. Jämtland kommernya
stöd kunna lämnas till dennaatt högstnivå stöd tidigarenu motupp att
överhuvud inte kunnat ges.

Företagsstödsutredningen vill understryka de förändringaratt som
föreslås tekniskär syftande enbart tillnatur förenkla stöd-av att-
områdesstrukturen och inte baseras på några ändrade bedömningar av-
de regionala förhållandena. höjningEn tillåten högsta bidragsnivåav
kan därför i sig inte läggas till grund för ökad tilldelning medelen av
till länsstyrelserna. fårDessa inom för tillgängliga medel avgöraramen

bidragsnivåema i enskilda fall i praktiken bör tillåtas öka.om
Som redan finns intenämnts anledning ha kvar de tillfälligaattovan

stödområdena alla stödområden börutan med jämnaomprövas
mellanrum, i första hand i anslutning till förhandlingar med EG-
kommissionen strukturfondsprogram. tillfälligaDe stödområdenaom nya
och de delar stödområde 2 inte ingår i stödområde Aav utgörsom
basen i stödområde B. Detta område kommer innefatta kommuneratt

ligger såväl inom gleshetsområdet.utom Delarna utanförsom som
gleshetsområdet kallas redan strukturomvandlingsområden.nämntssom

Utan EG-kommissionens godkännande kan ytterligare områden inom
gleshetsområdet få ingå i stödområde B. Som skäl till dettaett göraatt
har anförts stödområde börA omslutasatt stödområde B och inteav -

med utredningens förslag till områdengränsasom stöd.utan-
Utredningen finner inte detta skäl i sig vägandetungt motsvarande-
förhållande finns redan i Norrbottens län med de nuvarande nationella
stödområdena. Statsmakterna bör dock i princip kunna inta positiven
hållning till länsstyrelsemas önskemål vidga stödområdeatt B.om
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givnafördelningen defåde så önskarsjälvabör avvägaDessa avom
Regeringen börtidigare.områdegeografiskt änmedlen inom störreett

länsstyrelser.berörda Attfrånsynpunkterinhämtafrågori dessa
bör ocksåstödområdei Bkommunerytterligare någrainkludera

föranledai sigoch intetekniskförändringbetraktas naturavensom
länsstyrelserna.tillmedelsfördelningeniändringnågon

utanförliggerflera kommunerförastödområde BiFör att som
strukturomvandlings-omfattningenökadvs.gleshetsområdet, av

godkännande. SomEG-kommissionens nämntsfordrasområdena, ovan
förestrukturomvandlingsområdendessa görasskall översyn aven

år 1997.utgången av
bidrags-diskuterainte in påi övrigtgårFöretagsstödsutredningen att

bidragsnivåermaximaladock antaletbörmöjligtlångtSånivåerna.
givnautsträckningiframgåttnivåer storbegränsas. Dessa är ovansom

EG-kommis-medöverenskommelserbegränsningarde ges avsomav
stöd-de delarinomfördockfinns attsionen. Det utrymmeett av

till dendennahöjabidragsnivå 20maximaldär är procentområdena av
godkända nivån 25generelltEG-kommissionen procent.

stödregionalpolitiskaGenerella

socialav-nedsattatransportstöd,stödenregionalpolitiska ärgenerellaDe
sysselsättningsbidrag.ochgifter

isärskild indelningtransportstödet har trans-regionalpolitiskaDet en
ordning. Transport-särskildockså iadministrerasportstödzoner. Det

stödområdena.nationellaknytning till deingenharstödszonerna
ingreppdebefogatintedet göraFöretagsstödsutredningen storaattanser

före-till detransportstödzonemaanpassningtransportstödeti avsom en
skulle innebära.ochstödområdena BAslagna nya

däremotsysselsättningsbidraget ärochsocialavgifternanedsattaDe
på-och kommerstödområdennationella attnuvarandetill deknutna

socialavgifternanedsattaförändras. Deområdendessaverkas om-om
näringsgrenar.antalförgäller därochstödområde stort1 ettfattar

nedavgifternastödområde 2delarna sättsnordligai deOckså menav
Sysselsättnings-stödområdeinäringsgrenarfärre änför avsevärt

i detbidragmed högrefulltoch 2stödområde 1 ettomfattar ut,bidraget
området.förstnämnda

tillstöden börgenerellaför destödområdenaAvgränsningen av
prövade stödenindividuelltdeförgällabörvadskillnad varamot som

tillbedömningarindividuella rättaravvägd. Någraoch väl somsnäv
kangränsdragningengeografiskai denofullkomlighetereffekter av
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inte göras.
Utredningen föreslår sysselsättningsbidragatt skall lämnas endast i

det utredningen föreslagna och med EGs målav 6-område samman-
fallande stödområdet A. Detta innebär sådant bidrag inteatt längre
kommer kunna lämnas i deatt sydligare delarna nuvarande stöd-av
område

Till skillnad vad gäller förmot närvarande kan med utred-som
ningens förslag sysselsättningsbidrag lämnas också i centrala Jämtland.
Möjligheten finns naturligtvis undantaggöra på dennaatt punkt. Med
hänsyn till önskvärdheten så enkel stödområdesstrukturav en som
möjligt detta dock inteär utredningens förstahandsalternativ.

Enligt utredningens förslag skall nedsättningen socialavgifterav av-
vecklas med första från den januariletapp 1997. Utredningenen
föreslår området för nedsättningenatt inte bör förändras under
avvecklingsperioden. Området där stöd lämnas faller helhet inomsom
det utredningen föreslagna stödområdet A.av

Hänvisning till de nuvarande stödområdena 1 och 2 kan direkt eller
indirekt förekomma i förordningar inte hör till regionalpolitiken.som
Detta gäller för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna beredskapsarbete
och eget-verksamhet. förändringarstarta De utredningen föreslårsom
torde inte här medföra några problem.

Det utredningens bestämdaär uppfattning omprövningatt när en av
hela stödområdesstrukturen kan ske, i anslutning till förhand-senare
lingar med EG-kommissionen inför kommande programperiod fören
strukturfondssatsningama, måste avsevärd förenkling eftersträvas. Deten

inte rimligtär statsmakterna centralt beslutaratt mindre för-änom,
handlar med EG-kommissionen områdesindelningar detaljnivånom
församlingar eller delar sådana. finnst.0.m. Det i dag exempel påav att

och kommun tillhör olika stödområden.treen linjesamma typer Iav
med utredningens grundläggande hållning bör det i betydligt högre grad
kunna överlåtas på länsstyrelserna hur tilldeladeatt avgöra medel skall
fördelas inom länet.

6.2.7 Målstyrning, uppföljning och utvärdering av
regionalpolitiskt stöd

Målstyrning, uppföljning och utvärdering behandlas från generella ut-
gångspunkter i avsnitt betänkandet.ett Skälet ocksåsenare attav ta upp
dessa frågor specifikt för de regionalpolitiska insatserna fleraär att av
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länsstyrelsernaförslag bygger påutredningens ännu störreettatt ges
tydligaremålenåtföljasmåsteför dessa insatser. Detta görsattavansvar

bättre Förutvärderas påföljs ochverksamheten sätt.och ettatt upp
utvärderingUppföljning ochoprecisa.målen förfleranärvarande är av

otillräcklig kvalitet.alltför oftaär av
med nödvändighet såområdemålen inompolitiskt ärDe ettsatta

möjlig.sällan Detdirekt demutvärdering ärövergripande ärmotatt en
övergripandedebryter nedolika nivåermyndigheterna pådå viktigt att

regional-utvärderas. Förföljas ochkandelmålmålen i uppsom
harlänsstyrelsernaNutek ochdetdelpolitikens attär närmast som

för detta.ansvara
budgetstyrningstatsmakternashurövergripande fråga gentemotEn är

s.k.länsstyrelsennärvarande fårske. Förlänsstyrelserna bör ett
olikamellan flerafrihet väljalänsstyrelsen harvilketlänsanslag inom att

ocksåingårinfrastrukturellt stöd. Numeraföretagsstöd ochtyper av
anslagsposten.istrukturfondsprogramEGsmedfinansieringen av

dettapålänsstyrelsernafortsättningen böriUtredningen ävenattanser
beslutstatsmaktemasunderlag församlat anslag. Somfåsätt ett om

läns-inkluderarutvecklingsprogramlänsvisabör finnasanslag som
underlag finnsstrukturfondsprogram. EttEGsinomstyrelsernas insatser
strategiarbetetilän kommit långti mångabygga på attatt mangenom

inför EGsgenomförtsplaneringsarbete haromfattandeoch att ettgenom
underlag förlänsvisa utgörstrukturfondsprogram. De program som

antal delprogram. Enlämpligtnedbrutna ibörmedelbeslut ettvaraom
utredningensEnligtstrukturfondsprogram.EGsfinns idettamodell för
dessa.idetaljeringsnivåsådandock intebehövsmening somen

stöd till företagvilka medelsjälvabörLänsstyrelserna avgöra t.ex.
uppnå de iförskall användas,infrastrukturella insatser, atteller som

styrningingeninnebärmålen. Dettagivnadelprogram attochprogram
enskilda företag.tilldelashur delskernormalt stor resurserna somavav

alltiddockmåsteföretagsstödmyckethurredovisningEn som gesav
olika slagfördelas påmedlenhurocksåliksomkunna göras avav

stöd.finansiellt
regionalpolitiskade förpå hurgåttinteharUtredningen närmare

anläggavillgeografisktfördelasbörtillgängligaändamål menresurserna
harrevisorerRiksdagensfråga.dennasynpunkter påprincipiellanågra

medels-länsvisadenskillnaden itill denfrågandesigställt stora
insatserna.arbetsmarknadspolitiskaochregional-mellan defördelningen

båda fallen.kriterium icentraltsysselsättningsläget ärMan ettattmenar
variabel ocksåcentralsysselsättningenförvisso ärDet attär sant en

förkriteriernaturligtdock härkanregionalpolitiken. Det atti somvara
sysselsätt-aspekteranvända andramåni vissmedelsfördelningen av
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ningen i arbetesmarknadspolitiken.än En och aspekt bör ocksåsamma
kunna olika vikt i regional- och arbetsmarknadspolitiken.ges Med
utgångspunkt i sysselsättningen kan medelsfördelningen därför bli olika
för politikområdena ifråga. Utredningen därutöver sysselsätt-attanser
ningskriterierna inom regionalpolitiken bör kompletteras med andra
kriterier, i första hand avseende ekonomiska förhållanden. Skillnaden
mellan de regional- och arbetsmarknadspolitiska prioriteringarna
kommer därigenom kunna bliatt än större.

behöverDet bakgrund det sagdamot ske utvecklings-ettav ovan
arbete vad gäller såväl lämplig struktur för och delprogramprogram

kriterier för fördelning medel på län och för fastställandesom av av
stödområden. Dessa frågor måste lösas i sammanhang med hur verk-
samheten skall följas och utvärderas och i samarbete mellan berördaupp
aktörer. Nutek bör därför få i uppdrag i samverkan med läns-att
styrelserna genomföra det nödvändiga utvecklingsarbetet. Det viktigtär

tid för processinriktatatt arbete, främstett för den dialogges som
behövs mellan aktörerna. börMan kunna räkna med användbaraatt
resultat kommer fram successivt.

förbättringEn uppföljningen och utvärderingen den regional-av av
politiska verksamheten behöver inte avvakta det ovannämnda utveck-
lingsarbetet. krävsDet här insatser i många led. Det gäller stöd-

länsstyrelsen både stödgivaremottagaren, och på övergripandesom en
nivå ansvarigt för länets utveckling också de ansvarigasamtorgan
centrala Det viktigt möjlighetenär till löpandeattorganen. en
uppföljning, liksom också kvalificerad utvärdering, tillgodosesmer
redan då stödsystemet utformas. börDetta också beaktas vid
genomförandet de förslag Företagsstödsutredningen lägger. Förav som
flera de nuvarande stöden redovisningen bristfälligär och detav är
ibland omständligt få fram basdata. Ett grundkrav böratt t.ex. attvara
alla stöd redovisas med fördelning på alla de former i vilka de kan ges.

Brister i insamlandet och redovisningen data det regional-av om
politiska stödet har påtalats tidigare i andra sammanhang, bland annat

Riksrevisionsverket. Arbete pågår för till bristerna.rättaav att
Utredningen vill understryka vikten få fram data för kunnaatt attav

verksamheten. prioriteringEnstyra de i utredningens direktiv särskiltav
omnämnda kategorierna kvinnor och invandrare skulle underlättast.ex.

uppföljning kundeavsevärt vilka insatsergöras riktar sigom en av som
till dessa grupper.

viktigEn uppgift i redovisningen företagsstödet gäller före-av var
hör hemma geografiskt. I utvärderingtaget från dåvarande Gles-en
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fastighetsbeteckningen kundediskuteradesbygdsmyndigheten om
haftFöretagsstödsutredningen har intedetta ändamål.användas för

angelägenhetenvill ändå påtaladessa frågorgå in imöjlighet att men
väl vadföretagsstödet kan följasregionalpolitiskajust detatt uppav

stödet.fördelningengeografiskagäller den av
uppföljningarde behovvill slutligen härUtredningen avsummera

föregående avsnitten.under i deoch redovisatsidentifieratssom
ismåföretagsstödet kommerföreslagnautredningen stor ut-Det av
och dettidigare glesbygdsstödetdetvidare påbyggasträckning att

förfunnit underlagetUtredningen harlandsbygdsstödet.nuvarande att
finner det angelägetbristfälligt ochvaritstöd hardessabedömaatt vara

uppföljning.med en
sysselsättningsbidragetförändringar iföreslagit vissaUtredningen har
förändringar kommerjanuari 1997. Dessatransportstödet den loch per

bådaoklarheter förfinns återståenderäckvidd.begränsad Detatt vara av
uppgifterytterligaremindremedkan belysasinte än tasstöden attsom

Även viktigtutredningen dethär görastöden. är attfram attanserom
uppföljningar.

minimikrav.föreslagitutredningenuppföljningar utgör ettDe som
siguppföljningarna visaföregåanalys bördenvidkanDet närmare som

stödens effekter.utvärderingarmedkompletterasbördessaatt av
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6.3 Finansiellt stöd till nyföretagande

Utredningens förslag:

Ansvaret för eget-bidraget börstarta ligga kvar på Arbets-
marknadsverket. Samverkan mellan arbetsförmedlingarna och
Almi bör dock öka.

Utredningen föreslår Almi vid behov skallatt kunna erbjuda
dem får eget-bidrag två-årigtstarta utvecklings-ettsom

omfattar kompletterande lånefinansiering, utbild-program som
ning och mentorstöd. AMS och Almi bör få i uppdrag att
utreda hur detta bör utformas,närmare finansierasprogram
och administreras. Behoven för kvinnors och invandrares
företagande bör härvid särskilt uppmärksammas.

Företagsstödsutredningen vikt måste läggasatt vidstoranser
konkurrensaspekterna i eget-verksamheten.starta AMS bör i
sitt interna regelverk tydliggöra hur detta skall ske.

Den undre för nyföretagarlånetgränsen bör bort. Dettatas
skulle underlätta för med små kapitalbehov lägre änpersoner
150 kronor000 att start eget.

Slutligen framhåller utredningen behovet förbättraattav
statistik och uppföljning allt nyföretagande. Det bärav
ankomma på Nutek initiativ till detta.att ta

Inledning

Majoriteten företag levebrödsföretagstartar och har lokalav nya som en
marknad. Dessa har i de flesta fall relativt små ñnansieringsbehov och
kan tillgodose sina kapitalbehov med medel och denegna genom
ordinära kapitalmarknaden. Något generellt näringspolitiskt stöd för
detta nyföretagande finns inte och behövs inte heller. Vid start av
utvecklingsföretag dock behovenär annorlunda för levebröds-än
företagen. Företag vill och kan har oftaväxa kapitalbehovstörreettsom
och för dem finns det näringspolitiska anledningar för stöd.staten att ge

Ur arbetsmarknadspolitisktett perspektiv det dock intressantär att
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arbetslösaöka sysselsättningen uppmuntra attatt startagenom personer
regionalpolitiken finnas andra skälföretag. kanInom än rent

eller drift levebrödsföretag.näringspolitiska för stöd till startatt ge av
stödjer nyföretagande inom alla de politikområdenStaten tre som

framför mellan arbetsmarknads-har behandla. alltutredningen Det äratt
samverkan särskilt tydligt.och näringspolitiken behovet Inomärsom av

fokuseras tillväxt och förnyelse, medan detnäringspolitiken
sysselsättningen.arbetsmarknadspolitiska målet ökaär att
arbetsmarknadspoltiskarad skillnader mellan detfinnsDet startaen

nyföretagarlånet. Målgruppen föroch det näringspolitiskaeget-bidraget
för nyföretagarlånet. Nyföre-eget-bidraget helt änärstarta annanen

avancerade satsningar, ofta inom tillverk-till ochtagarlån går större mer
till miljon kronor. MajoritetenStödet kan uppgåningsindustrin. en av

s.k. levebrödsföretageget-bidragbeviljasdem starta startar somsom
ofta befinnerenstaka ochsysselsätter bara någonvanligen somperson

Bidragets storlek i genomsnittoch servicesektorn.sig i tjänste- är
generellt mindre kapitalbehov,företag harkronor.70 000 Dessa sett ett

rådgivning, utbildning och erfarenhets-behovidestoär avmen mer
nätverk3.utbyte i

arbetsmarknads-,satsningarna inomomfattningenSkillnaden i av
budgetåretvärda beakta. Underregionalpolitikennärings- och är att

statistik eget-bidrag.20 000erhöll enligt AMS1994/95 startapersoner
till kvinnor tillföretag och företagarlångick till 500Nyföretagarlånet

genomsnitt företag1990-talet har vidare i 100Under600 perpersoner.
nyetable-från länsstyrelsen förlokaliseringsstödregionalpolitisktfåttår

ring.
organisa-tillhandahåller också andrainsatsernastatligadeUtöver

gällermedlemmar. Trygg-eget-bidrag till arbetslösa Dettationer starta
underTrygghetsrådet 4 500SAF-PTKhetsfonden SAF-LO, personer

under år 1995Trygghetsstiftelsen 400ochår 1993 personer

jinansieringsbehovföretagaresPotentiella nya

Startlinje undersökning åtNuteks Före-februari/mars gjordeUnder en
finansieraföretagaregäller hurtagsstödsutredningen vad attavsernya

Startlinjen förringde tillställdes till deFrågornaföretagsstarten. som
i undersökningen.ingickTotalt 240fråga startaatt eget. personerom

kapitalbehov påhademajoriteten 75 procentvisade sigDet ettatt

3 nyföretagandet. Nutek 1995:15.stimulera Rondelius:och AttFRamström
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mindre 150 000 kronor.än Ungefär lika många villiga att satsavar
maximalt 50 000 kronor själva. Finansiering efterfrågas framför allt till

försörjning och inventarier. Därefter följer med ungefäregen samma-
inbördes frekvens i önskemålen behovet kapital för marknadsföring,av-
kontorsutrustning, och lokaler. Liksom tidigare utvärderingarvaror
påvisat, har kvinnor lägre kapitalbehov vidett vad har.änstart män
Nästan hälften alla kvinnor beräknade startkapitalet till mindreav än
50 kronor,000 medan enbart tredjedel kapital-männenen av uppger
behovet till belopp.samma

Undersökningens sista fråga och löd: "Vadöppen tycker du attvar
bör för dig företag".staten göra Svaren klassificeradesstartar isom

efterhand i fyra finansiering, kompetens, klimat och hårda krav.grupper:
heltInte hamnade flest kommentareroväntat i kategorin finansiering; 60

tyckte skulle hjälpa till med finansieringprocent att staten i någon form.
En tredjedel ansåg borde erbjuda information,att staten rådgivningmer
och utbildning. Knappt femtedel efterfrågade lägre skatter, arbets-en
givaravgifter En tio ansåg bör ställa högreetc. krav dematt statenav

får stöd.som
Undersökningen bekräftar dem villatt merparten starta egetav som

efterfrågar relativt litet kapital. Det enda statliga nyföretagarstödett som
finns har arbete och intenär bor i område där regional-personer som
politiskt företagstöd eller landsbygdsstöd lämnas, vill företagstarta är
nyföretagarlånet. Villkoren för nyföretagarlånet innebär emellertid detatt
beräknade kapitalbehovet måste 150 kronor.minst 000 Dettavara
innebär det för de flesta dem inte finnsatt något statligtstartarav som
stöd. faktumDetta har två aspekter. Dels det tillär ett motargument
åsikten det finns för mycket stöd. Dels kan detatt sig märkligt dete att
politiska ambitionerna stödja nyföretagande någon möjlighetatt inte ger
till finansiellt stöd för företagare.merparten av nya

Starta eget-bidrag

Det arbetsförmedlingarna hanterade eget-bidraget ochstartaav mot-
svarande stöd "trygghetsorganisationerna" omfattarsom ges av en
betydande del dem företag. Gjorda uppföljningarstartar pekarav som
på utfallet vad gäller företagens överlevnadatt ungefär detsammaär som
för företag denna stöd vilketstartar fårutan typ närmastsom av
betraktas betyg.ett gottsom

Som för alla stöd det betydande andelär skulle vidtagiten som
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i detta fall ha företaget Stödetåtgärden ändå, dvs. stöd.ävenstartat utan
i praktiken varit enbart möjligen välbehövlig finansiellhar då en

det besvärliga startskedet.förstärkning i
eventuell snedvridning konkurrensen till följd detFrågan av avom

särskild aktualitet för eget-bidragen.ekonomiska stödet har Detstartaen
talar i och för sig för den fria konkurrensenringa bidragsbeloppet att

begränsad utsträckning. eget-bidraget lämnaskan endast i Startastöras
månader i särskilda fall kannormalt för period högstav sex menen

möjlighet utnyttjas emellertidtill tolv månader. Dennastöd lämnas upp
börjar finns möjlighet tilleget-bidraget utgåsällan. Innan starta

arbetslivsutveckling ellerföretagsstarten ALUförberedelse genomav
liten andelarbetsmarknadsutbildning. sker dock endast iDetta en av

fallen.
Även bidragkonkurrensstörande effektså liten motsom svararen

eftersomuppmärksammasmånader kan dock kommaunder attsex
lokallevebrödsföretag mycketbidragenmånga start enavser avav

fråga mängddessutommarknad. Då det är nystarterstor av gerom en
till tillräckligtkonkurrensstörande bidrag upphovandelliten ettäven en

eget-verksamheten kanleda till den viktigafall kanantal startaattsom
helhet.ifrågasättas som

viktdenna bakgrundFöretagsstödsutredningen att stormotanser
eget-verksamheten.konkurrensaspekterna i Dettavidläggasmåste starta

konkurrenssnedvridande inverkaneventuelltbör ske att engenom
för-ekonomiska förmånden totalahänsyn tillbedöms med ärsom

innebär bidragstiden,bidraget. Dettaknippad med attstarta-eget
införarbetslivsutveckling och konsultstödiföregående tideventuellt

bör beaktas.företagsstarten
konkurenssned-tydliggörainterna regelverki sittAMS bör att

nuvarandeskall ske.beaktas och på vilket så Deskallvridningen sätt
tillfyllest.fråga intei dennaskrivningarna är

har väckts.administrativa hemvisteget-bidragetsFrågan startaom
arbetsmarknads-stället för tillnäringspolitiken idet höra tillBorde

Almi.fall få hanteras Attskulle i såBidragetpolitiken närmast av
årligen cirka 000för närvarande 20volym påtillföra starta eget-en

olyckligtmening dockutredningensskulle enligt sättbidrag ett
nuvarandeverksamhet från dettyngdpunkten i Almisförskjuta

företagsstödet.kvalificerade
börför eget-bidragetförskäl talarFlera andra startaatt ansvaret

möjligheten tillarbetsmarknadsmyndigheterna. Ettligga kvar på är
arbetsförmedlingarna.och lokaldecentralicerad hantering närvaro genom

Arbetsmarknadsverketfunnit sina former inomhar ocksåVerksamheten
ibland tilleget-bidraget kopplasresultat. Startaoch uppvisar ett gott
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andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder ALU-verksamhet ochsom
arbetsmarknadsutbildning. Vid till näringspolitiken ändrad hemvisten
för bidraget skulle arbetsmarknadsmyndigheterna ändå bli inblandade

dessa anknytande aktiviteter och möjligen också utbetal-genom genom
ningen själva eget-bidraget. Följden skulle blistarta ökadav en
administration totalt sett.

förekommerDet redan betydande samverkan mellan arbetsförmed-en
lingarna och Almi beträffande eget-verksamheten. Som blandstarta en
flera andra organisationer biträder Almi arbetsförmedlingarna med
utredningar inför det bidraget skerDet också samfinansieringaratt ges.
där Almi kompletterar eget-bidraget med medel för investeringar.starta

Utredningen vill förorda ökad samverkan mellan arbets-en
förmedlingarna och Almi för stimulera det livskraftiga nyföretag-att
andet. börDetta ske Almi för de haratt nystartaregenom som
potentiellt löftesrika idéer kan erbjuda tvåårigt utvecklingsprogramett

omfattar kompletterande lånefinansiering, utbildning, mentorskapsom
särskildaDe behov finns i anslutning till kvinnors ochm.m. som

invandrares företagande bör uppmärksammas vid utarbetandet av
programmet.

De redan har anställning kan inte få eget-bidragstartapersoner som
såvida de inte bor inom stödområde l och 2 eller riskerar bliatt
arbetslösa och söker arbete. de falleI finns redan möjlighet försenare
anställda få eget-bidrag. Möjligheten utnyttjas dockatt startapersoner
i ringa utsträckning.

Utredningen har redan anställda utanförövervägt stödområdenaom
skulle kunna få eget-bidrag inte funnit någon bra form förstarta men
detta. Sannolikt skulle efterfrågan liten eftersom arbetsgivarnavara
sällan torde den tjänstledighet behövs. Utredningen vill härge som
erinra den möjlighet finns för de anställda riskerar bliom som som
arbetslösa enligt nuvarande regler få eget-bidrag. Vidareatt starta ges
vissa möjligheter med nyföretagarlånet och i regionalpolitiskt
prioriterade områden också med regionalpolitiska medel.

Som tidigare hanterar arbetsmarknadsmyndigheternanämnts också
bidrag till näringshjälp högst 60 kronor000 till funktionshindradeom

vill Bidraget medel för arbetsmaskinerstarta ellereget.som som avser
Ävenverktyg kan kombineras med eget-bidrag. härstarta är

överlevnadsgraden förhållandevis hög, 60 vilket står signärmare procent
väl i förhållande till andra åtgärder för funktionshindrade. Detta är en
omfattande verksamhet. Budgetåret 1994/95 beviljades cirka bidrag800
för drygt miljoner40 kronor, dvs. något antalet nyföretagarlånänmer
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Ävenoch företagarlån till kvinnor under år. vid starta eget-samma
bidrag för denna kategori företagare bör naturligtvis Almi vid behovav
kunna stöd.ge

eget-lånStarta

Nyföretagarlånet har sedan det infördes beviljats till cirka1993 3 500
företag. utvärdering i form telefonintervjuer med 100En av personer

19944.fl. gjordes första halvåret fannslåntagare under enligtDetm.
denna bred och positiv uppslutning kring uppfattningen"en att
nyföretagarlånen viktigt medel främja den industriella tillväxtenär ett att

etableringen företag". ansåg det också angelägetMan attsamt av nya
organisationsformer och pekade på möjligheten lägga helapröva attnya

utvecklingsfondema. ocksåeller delar utförandeansvaret på Lånet harav
utvecklingsfondemas efterföljare, Almi.sedermera förts tillöver

undersöknings företag beviljades lånet framkomåttaI attsomen av
sannolikhet skulleföretagen medmajoriteten ävenstartat utanstorav

lånet räntefritt i två år vid löptid på år detlånet. Trots äräratt en sex
räntefrihetförmånligt lånet i praktiken Efter två års löperoklart hur är.

bank skulle ha till högriskprojekt.lånet med ränta gettsamma som en
vis sitt risktagande de lånarAlmi kompenserar på så när utanut

lågriskkredit bankenhögre vad påsäkerhet ränta änatt ta engenom en
dock fulla säkerheterskulle kostat. Lånet möjliggör att utanpersoner

kapitalbehovet hos Almi.kan låna 30 procent av
med denlånets villkor börUtredningen överensstämmaattanser

finansieringsverk-reglerar Almisförfattning SFS 1994:1100 som
skallläsa lånet under de första två åren "löpasamhet. stårI 10 § att att

blir realitetdärför angeläget de räntefria årenränta". Det är attutan en
för dessa inte kompenseras med förhöjdoch räntekostnaden räntaatt en

löptid.under lånets återstående
årsskiftetkvinnor har från den juli tillFöretagarlån till 1 1994starten

kvinnor. Majoriteten lånet tilltill cirka 1700 går1995/96 lämnats av nya
beviljas kvinnor redan driver företag.företagare, kan Deäven sommen

har i många fall redan fått eget-bidrag.kvinnor beviljats lånet startasom
samverkar medtydligt exempel på hur näringspolitikDetta är ett

Nyföretagarfondens1994: Industri- ochEisler, Sevenco,Hans
Nyföretagarlån utvärderingen-

stödform förNyföretagarlån undersökningHedelin 1994:J P en av en-
nyföretagande.
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arbetsmarknadspolitik.
Även vid företagarlån till kvinnor det angeläget denär räntaatt som

under den räntebelastande periodensätts inte innebär kompensationen
för utebliven de första åren. likhetI medränta nyföretagarlånet skall
lånet löpa "utan underränta" lägst år och högst två år enligt 31ett
SFS 1994:1100.

Invandrarpolitiska kommittén har i sitt delbetänkande SOU 1995:76
Arbete åt invandrare föreslagit särskild bankgaranti högsten om
100 000 kronor för invandrare vill eller utveckla företag.startasom
Kommittén föreslår bankgaranti i stället för lån för därigenomatten
skapa kontakt mellan invandrarföretaget och banken. Företagsstöds-en
utredningen redovisar på ställe i betänkandet sin tveksamhet tillannat
detta slags särregler för invandrare. finnsDäremot det anledning iatt
den föreslagna samverkan mellan arbetsförmedlingen och Almiovan
beakta invandrarföretagandets särskilda villkor och behov.

"Startlån" till företagarenya

Jobs and Society JS har nyligen lagt fram förslag till "startlån".ett
Lånet skulle möjliggöra för inte har säkerheter, medpersoner som men
bra affärsidéer, få finansiering i bank. Eftersom de Almiatt av
administrerade företagarlånen till kvinnor har blivit mycket efterfrågade

JS mikrolån kön på maximalt 100 000 kronorettatt oavsettanser
skulle kunna öka nyföretagandet väsentligt. Flertalet deav personer som
har fått rådgivning vid nyföretagarcentrum och inte ellerett startar,som
skjuter framhåller det bristen kapital gjordestarten, attupp var som

de avstod från företag.att att starta
Banken skulle för den lånemöjligheten, med statligtettsvara nya

borgensansvar på till 60 det lånade beloppet. Statenprocentupp av
skulle förstligga i prioriteringsordning och banken sist. Banken skulle

kreditbedömningnormal före beslut beviljande lånet.göra en om av
Lånet bör ha års amorteringsfrihet löptid på ytterligare femett samt en
år. Kontrollen låneformen kan till exempel skötas länsstyrelserna.av av

Viktigt också vill låna i banken har varit hosär att ettpersonen som
nyföretagarcentrum, eller lämplig organisation, och fått sinannan
affärsidé belyst och prövad och intyg på detta har skett lämnasatt ett att
till banken. skall dessutomDet ställas krav företaget haratt en
kvalificerad revisor.

Utredningen delar uppfattningJSs angående den potential som
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finns bland anställda vill saknar säkerheterstarta eget,som men som
och har mindre kapitalbehov krävs för få nyföretagarlån.än attsom som
Utredningen finner det angeläget på något underlättar föratt staten sätt
dessa personer.

lånesystem enlighetEtt i med det föreslårJS alternativär ettsom
för på den nämnda potentialen. Utredningenatt ta vara nyss anser
emellertid den önskade effekten skulle kunna uppnåsatt attgenom
minimigränsen för få nyföretagarlån bort helt. Lägsta belopps-att tas

för nyföretagarlånet inte reglerat i förordning ochgräns kan såledesär
ändras beslut Almi självt.genom av

Statistik och uppföljning

Slutligen kan framhållas behovet förbättra statistik ochattav upp-
följning allt nyföretagande. Utredningen har, andra gjort,ävenav som
uppmärksammat statistiken nyföretagandet har brister. Statenatt om

nyföretagandestöd j med avsevärda medel. Nyföretagandet ocksåutgörer
mycket viktig del i förnyelsen näringslivet. finnsDet därför allen av

anledning ha statistik.bra Nutek bör därför möjlighetenatt överen se
förbättra denna.att

detockså viktigt följsDet hur det går med de företagär att upp som
demmed statligt stöd. För med eget-bidrag börstartar startar startasom

uppföljningen inte bara frånske arbetsmarknadspolitiska utgångspunkter,
redan sker, den bör också innefatta hur företagen utvecklasutansom

lönsamhetavseende omsättning, m.m.

8 l60579
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6.4 Stöd till teknisk utveckling

förslag:Utredningens

Utredningen föreslår ökat anslag till Nutek för finansieringett
tidig teknikutveckling med marknadspotential.storav

Ökningen föreslås bli miljoner kronor.50

behov följa och finansierabör få möjlighet vidNutek att
kommersialiseringsfas. Verksamheten börprojekt i tidigäven
till enbart vissa branscher ellerhårt styrd program.vara

bör förstaprojekt med affärsmöjligheter iTillgången på stora
verksamheten.hand styra

kvalificerade projekthandläggarnahosKompetensen ärav
sittfå i uppdrag delviktig. Nutek bör strate-att som en av

erfarenhets-inom området organiseragiska programansvar
innovationsstödet i Sverige.mellan handläggarnautbyte av

alla län fungerarutvecklas så de iProduktråden bör att som
företag med teknik-för och mindreförsta instans personeren

tillhandahålla mindreRåden bör kunnautvecklingsprojekt.
hahandläggninsförfarande. Råden börmed enkeltbidrag

statliga.såväl privatatill andra finansiärerkanalertydliga som
ytterligareAlmi och Nutek börmellanSamverkan SUF,

utvecklas.

ochIndustrifondenmellan Nutek, Almi,Rollfördelningen
medtydligare. Nutek börbör bliInnovationscentrumstiftelsen

innovationsområdetförstrategiskasitt taprogramansvar
till detta.initiativ

Inledning

kontroversiella denäringspolitiken hör till de minstinomStöden somav
tillväxtNäringspolitiska stöd syftar tillbehandla.haftutredningen har att

faktorer förviktigade flestaförnyelse, vilkaoch ärär överens om
stöden främjarde näringspolitiskautveckling. Merpartennäringslivets av

Även stöd tilllänsstyrelsen kanolika slag.teknikutveckling geav
utvecklingsbidrag.formoch då iutvecklingsprojekttekniska av

beskrivs i avsnitt 6.2.verksamhetLänsstyrelsens
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Vidare de näringspolitiska stöden inte uppenbart konkurrenssned-är
vridande eftersom de i huvudsak lån. finns förDe denattges som
privata kapitalmarknaden inte beredd finanansiera vissa projektär att
eller företag. utveckla teknikAtt svårt och lång tidtyper är tarav ny
varför det angeläget stödjer dennaär att staten process.

Området teknisk utveckling har emellertid andra aspekter.även
Tekniköverföring till små företag och dessa företags förmåga utnyttjaatt
och kommersialisera teknik blir avgörande för näringslivets utveckling.

och medelstora företagFör små skall komma spela avgörandeatt att en
roll for svensk ekonomi och internationellt konkurrenskraftigavara

ökar.°krävs kompetensnivån och teknologinivån i dessa företag Detatt
har indikerats företagsvenska har lägre teknikhöjd företag i andraatt än
europeiska länder. motiverarDetta statliga insatser inom området.

inte haft iUtredningen har uppgift granska de olika stödgivarnaatt
och för bedöma de inre effektivitetema. Vi har koncentreratattvar en
på stödstrukturen i och relationen mellan olikade organisa-stortoss

tionerna.
avsnitt behandlar i huvudsak deDetta näringspolitiska aktörer som

hanterar finansiellt innovationsstöd, vikten företagssmåävenmen av
tekniska kompetensutveckling berörs.

aktörer det innovationsfrämjandeDagens i systemet

perspektivinternationellt särskiljer sig detI svenska innovations-ett
flerafrämjande på punkter. Finland ochl Frankrike tillsystemet

vanligt med bidrag,exempel, det vid lånegivningär är räntan
iblandsubventionerad och hela risken för projektutvecklingen.tar staten

finansiella stödet Nutek, Industrifonden och AlmiDet skallsatsarsom
tillbaka,betalas till marknadsmässig Risken för projektet skallränta.

alltid med andra.delas visar innovationsstödet i SverigeDetta äratt
stöd.7affärsmässigt och ställer krav på de företag fårstörremer som

Enligt undersökning presenterad iStatens roll riskkapitalförsöij-ien
Nutek har de svenska statliga aktörernaB 1995:9 iningen rättsatsat

företag, det vill i enlighet med de mål och inriktning respek-säga som
tive aktör Finansiering beviljas till företag i de storleksklassersatt upp.

finansieringsändamåloch enligt de tänkt. Aktörerna intar docksom var

Mindre företags kompetens- och teknikförsörjning. Arbetsrapport, Nutek
1994.

7 Stöd och information till teknikbaserat företagande. Nutek R 1995:27.
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fmansieringssystemet. viss specialisering företagolika positioner i En på
vad gäller storleksklasser och branscher har skett.

mellan Almi, Industrifonden stiftelsenRollfördelningen Nutek, och
Innovationscentrum SIC upplevs flertalet otydlig. Samtligaav som
organisationer har till syfte främja små och medelstora företagsatt
teknikutvecklingsprojekt, det går finna antal skillnader vadatt ettmen

och utvecklingsfas. Följande figur fårgäller till exempel teknikhöjd
vill betona det med "dagsfärsk"illustrera detta. Utredningen äratt

figuren sammanställd. skall områdetinformation Detär noteras attsom
och bara månader kan det annorlundaunder förändring någraär om se

omorganisation och Almi öka sinaNutek till exempel under ämnarärut.
innovationsområdet.insatser inom

Tcknikniva

NUTEK71WA Industri-Hich-tech P°r fonden

mdukpLmlmech Innovationscentrum Almi

Nta-tech
5

Operativdriñ l/Neclrlingy/iziMarknads-ExpansionPrototypIdé
introd

Figur 1
IhreNutek, ClaesKälla:

verksamhetöverlappande. Almisverksamheternavissa fall ärI synes
stiftelsenIndustrifondens de stödmedöverlappandedelvis samt som
problem.behöver i sig inteInnovationscentrum Det ettvarager.

Överlappning skall "falla mellanför bra projektriskengör attatt
ineffektivt.naturligtvisdet kanelimineras. Menstolarna" även vara
Framför alltglapp idet finns vissaocksåDet systemet.somsynes
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mellan Nuteks satsningar och Almis respektive Industrifondens
finansiering. Då det i intresse stödja framtagningenär statens att av ny
teknik utredningen det angeläget projektär i tidigtatt att ettanser som
skede fått Nutek stöd har möjlighet få fortsatt finansiering.även att
Denna möjlighet bör endast utnyttjas då det bekräftat kapitalär att
stod finna denpå ordinära kapitalmarknaden.att

visionEn väl fungerande innovationsfrämjandeett systemom som
skulle uppfylla flera småföretags behov vad gäller närhet, kompetens,av
kapital skulle kunna förenklat beskrivas följer. företagareEnetc. som
eller har teknisk idé i första hand kontakt med sitttarperson som en
produktråd, finns i länet. Produktrådet kan snabbt beviljanära ettsom
litet bidrag möjliggör produktidén kan realiseras tillatt prototypsom en
eller aktör, exempelvis Almi eller Nutek, skallavgöra om annan
kontaktas.

Om projektet behöver utvecklas ytterligare och kräver kapitalmer
kompetens, borde i första hand det regionala Almi-samt typannan av

kontoret hjälpa till. Almi inteOm det möjligt stödja projektetattanser
kan företagaren kontakta stiftelsen Innovationscentrum. SIC är en
neutral inte har hänsyn till avkastningskravpart, att ta egetsom
kapital därföroch kan risker. företagareEn med projektstörreta som
däremot innehåller hög teknisk och kommersiell risk, i behovärsamten

kapital vad har möjlighet erbjuda,SIC skall kontaktastörre än attav
Nutek. med industriella utvecklingsprojektFöretag än störreav
omfattning skall rikta sig till Industrifonden. schematiskaDenna bild

till del med det finns i dag.överensstämmer stor system som
Utredningen vill dock betona rollfördelningen kan tydligare.görasatt

börNutek ytterligare inom sitt för området underlätta förprogramansvar
mindre företag och enskilda med innovativa idéer.personer

Aktörer med finansiellt innovationsstöd

Produktråden

Utredningen har funnit produktråden varierar från län till län, bådeatt
vad gäller kompetens och inriktning. Fokus läggs på enskilda amatör-
uppfinnare och kopplingen till den ordinära kapitalmarknaden eller till
andra finansiärer, till exempel Almi regional aktörSom harär svag.
dock fördelar:Produkråden rad närhet till företagsmå ochen
möjligheter tröskelbidrag. Utredningen det angelägetäratt attge menar

Produktråden utvecklas blir och upplevs kompetentaatt samt som
aktörer i Nutek delvarje län. bör sitt inomsom av programansvar
innovationsområdet kunna stödja råden i deras arbete.
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Almi Företagspartner AB

verksamhet traditionelltAlmis har inte varit inriktad stödjapå att
har i för administreratinnovationer. och sig Produktråden, deMan men

relativtinsatserna har varit små i jämförelse med Almis ordinäraegna
innebär finansieringverksamhet, mindre riskfylld karaktär ochsom av

affärsutveckling.strategisk Almi utvecklar emellertid under våren 1996
strategi för främja innovationer i varje län.atten ny

kategorier uppfinnare och teknikutvecklare har skilda behovOlika av
därför delas skalloch insatserna skall på två handEn taupp grenar. om
framför amatöruppfinnareenklare idéer från allt och hantera små

andra skall hantera high-tech-projektstödbelopp på enkelt Densätt.ett
uppfinnare från högskolor och utvecklafrån professionella näraetc. ett

högskola eller kreativ miljö.samarbete med näringsliv och Denannan
Produktråden fungerarförsta organisationen i drag de iär grova som

finns dag, det Almis ambitiondag. andra funktionen iDen är attmen
för verksamhet utveckla särskild versamhetsgren idenna att en

regionaltAlmi-Innovation. ansvarige på respektivekoncernen Den-
förädla ochskall i samarbete med projektägarenAlmi-bolag stötta

denna funktionoch med marknadsintroduktion. Genomprojektet till
få möjlighet till service fråninnovationsprojektkommer ävenatt annan

tillväxtfinansiering ellerstrategisk affärsutveckling,Almi. kan gällaDet
detta angeläget initiativ,utredningens meningutbildning. Enligt är ett

utvecklingen verksamhetsgrenenvikten görspoängterar att avavmen
erfarenhet inom området.med Nutek, har mångårigi samverkan som

SICStiftelsen Innovationscentrum

utvecklingsprojekt harstöd till idéer, uppfinningar ochNuteks medel för
finansiellaminskat kraftigt, både uttryckt idet decenniet termersenaste

patentstöd.juridisk assistans och Denoch immateriella såsomresurser
förstärkning inomInnovationscentrum har blivitprivata stiftelsen en

området.
verksamhetdock erfarit inriktningen SICsUtredningen har att

fördetta innebär det statliga stödetskiljer sig från Nuteks och att att
utvecklingsprojekt, kräver de SICkvalificerade änstörre resursersom

enskildaskall i huvudsak stödjahanterar, fortfarande begränsat. SICär
verksamheter, medan Nutek finansieraroch nystartadepersoner

tillhögsta stödbeloppbefintliga företag. Vidare SICssmå är satt
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kronor, till skillnad400 000 från Nuteks finansiering kan tilluppgåsom
miljoner kronor.tvåca
skallDet dock beaktas i skrivande stund finns vissa oklarheteratt om

verksamhetSICs klarlägges inom kort då offentliggör sinsom man
verksamhetsplan. Med tanke på SICs mycket begränsade handlägg-egna
ningsresurser vill utredningen peka vikten samarbetet medattav
andra redan etablerade aktören inom området stöd till innovationer,
framför allt Nutek, byggs ut.

Närings- och teknikutvecklingsverket Nutek

tidigare påpekats har Nuteks anslag till såddfinansieringSom minskat
kraftigt sedan början l980-talet. Nutek har unik ställning eftersomav en

i i tidiga utvecklingsskedenprojekt där både den tekniskasatsarman
och den kommersiella risken hög. Verksamheten också neutral ochär är
har inga särintressen. Almi och Industrifonden mindre riskertar genom

väsentligen finansiering i utvecklingsskeden, då projektenatt ge senare
kan visa på marknadsacceptans.

den privata capital-marknadens satsningar i utvecklings-Av venture
projekt har mellan 30 och 40 i sina tidigare utvecklingsfaserprocent
finansierats Nutek. Motsvarande förhållande gäller för deävenav

Industrifonden finansierat.projekt Det på så vis tydligtär attsom
för finansiärerNuteks satsningar möjliggör i utveck-som agerar senare

lingsskede hitta intressanta projekt.att
Utredningen det angeläget Nutek fortsätter sitt arbeteäratt attanser

teknikbaserade innovativa projekt med affärs-med kvalificerade stor
potential och där kopplingen till marknaden tydlig. Vidareär anser

verksamheten bör hårt styrd till enbartutredningen vissaatt vara
Tillgången projekt med affärs-branscher eller på storaprogram.

möjligheter bör i första hand verksamheten.styra
Utvecklingsprojekt innebär både teknisk och kommersiell risksom
framtagandet oftast inte tekniska brister. vanligtvid på Mer ärstupar att

bristen och kapital i kommersialiseringsfasen detpå kompetens är som
fäller projektet. därför angeläget Nutek vid behov kan följaDet är att ett

teknikutvecklingsfasen. Nuteks handläggare tillförprojekt längre än
och den kontakten kännedom fortsattprojekten kompetens samt om

kan särskilt viktig projektfinansieringsmöjligheter gårnär ettvara ur
den tidiga utvecklingsfasen.

ställer självfallet höga krav på Nuteks personal vad gällerDetta
och erfarenheter. fortlöpande och kvalificeradkunskaper Här är en

personalutveckling absolut nödvändig. detta område finns medInom stor
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sannolikhet betydande för samverkan mellan Nuteksnärmareutrymme
teknikkompetens och Almis kommersiella kompetens.

Industrifonden

Industrifondsutredningen konstaterade i betänkandet SOU 1992:95 Den
svenska marknaden för projektkapital den svenska marknaden föratt
projektkapital påtagligt outvecklad, vilket då motiverade statligavar
insatser inom detta område. Utredningen påpekade vidare dessaatt
brister särskilt påtagliga för projekt i mindre företag varför dettavar
blev fondens Verksamhetsinriktning. Detta i fondenssägs även senaste
förordning, SFS 1995:1608.

öretagsstödsutredningen ingen anledning föreslå förändringarF attser
vad gäller Industrifondens verksamhet. Fonden har behandlaatt ett
begränsat antal projekt, har brett kontaktnät och erkänd högett en

utredningen fondenskompetens. Vidare möjlighetnoterar attnya
riskkapital ägarkapital.tillhandahålla Finansiering ägarkapitalgenom

komplement till nuvarande finansieringsformer och utökadär ett en
för fonden utforma finansieringslösningarmöjlighet i enlighet medatt

företags specifika behov. Uppskattningsvis kommer fonden in iatt
mellan och sådana år.20 25 engagemang per

Industrifonden under i knappt företag,satsade 1994 40 till beloppett
miljoner kronor. således mycket begränsad180 Det ärca enav grupp
med industriella utvecklingsprojket fondensföretag får delsomav av
Industrifondens projekt harmedel. uppskattningsvisAv 30 40 procent-

finansiering frånprojekten tidigare fått Nutek. Industrifondens ochav
Nuteks finansiering sålunda komplettera varandra väl. Viktensynes av

mellanvälutvecklat samarbete organisationerna således uppenbar.ärett

kompetensutveckling tekniköverföringTeknisk och

företags tekniska kompetensutveckling spelar universitet, hög-För små
skolor och forskningsinstitut m.fl. viktiga roller. dag mindre företagsI är

dennaefterfrågan eller nyttjande kunskap mycket begränsad.P åav
Nutek drivs flertalet projekt syftar till höja den tekniskaattsom

Blandsmå företag. driver Nutekkompetensen i annat programmet
utvecklingskonsortier syftar till stärka teknik-regionala attsom
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mindre företagöverföringen till och skapa länkar till både små ochnya
institut högskolor. Projekten efterfrågestyrdaföretag och ärsamtstora

har utformats företag i de regionalpolitiskt priori-och av grupper av
terade områdena med utgångspunkt i sina behov kompetens ochegna av

för och det blivitteknologi. har populärtIntresset ärprogrammet stort
både bland små företag och de aktörer arbetar med teknologisksom

nydanandeservice. Utredningen på sättatt programmet ettanser
småföretags tekniska kompetensutveckling och stimulerarmöjliggör

arbeta i nätverk med andra företag och organisationer.dessa företag att
tillföreslår därför ytterligare medelUtredningen avsätts programmet.att

ytterligare i avsnittutvecklades 6.2-Detta
Nutek hösten i uppdrag tillsammans med andraVidare fick 1995 att

för tekniköverföring, inte enbart i debygga nätverkorganisationer upp
prioriterade områdena enligt iregional politiskt programmet utanovan

med förbättra möjligheterna förSverige. Syftethela ärprogrammet att
företag utnyttja teknik i sin affärsutveckling.och medelstorasmå att

mindre företag tillsammans med andra företag,beviljasMedel kan som
m.fl. erbjuder tekniktjänster, hittarinstituthögskolor, som

dessateknikutveckling. Tankensamverkansformer för är attgemensam
stödet förbland skall kunna utnyttjalokala företagsgrupper attannat

vid högskolor ochoch befintligateknikkonsulteranvända resurser
institut.

för det starkainom området uttryckinitiativenolika ärDe ett
företag. Initiativtekniknivån i små och medelstorahöjaintresset för att

alla fall unika och antaletutvärdera dåkaraktär svåradenna ärär attav
projektenUtredningen vill betona viktenpåverkande faktorer stort. av

utvärderas.initiativen följs ochoch betydelsen att uppav
viddel kunskapenskall kunnahur småföretagFrågan ta avom

utredningenför närvarandeuniversitet behandlashögskolor och av
näringsliv-forskningsresultat, samverkanNyttiggörandetNYFOR av

betänkande den majskall lämna sitt 311995:139högskola, DIR som
angelägen.Utredningen finner frågan1996. ytterstsom
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6.5 Utformning företagsstödav

Utredningens förslag:

Företagsstöd bör normalt stödgivande Stöd iges av organ.
form avdrag från skatter eller avgifter kan eventuelltav passa
för mycket generella stöd med enkla stödkriterier.

tillBidrag och lån marknadsmässig anpassad till risk-ränta -
nivån bör basen i stödssystemet. Fördelningen mellanvara-
bidrag lån bestämsoch i det enskilda fallet. Lån bör i största
möjliga utsträckning hand den ordinarie kapital-tas om av
marknaden.

vissa fall lån med förmånliga villkor. Sådana lån börI ges
inte kombineras med bidrag.

Avskrivningslån bör stödformutgå då lånet i realitetensom
likställt med bidrag.är

Royaltybetalningar, garantier och villkorslån bör användas
behöver till särskilda förhållandenendast då stödet anpassas

då stödgivaren har tillräcklig kompetens för hanteraoch att
stöd.dessa typer av

Företagsstöd bör till "projekt" och inte hänföras tillges
kostnadsposter. avtal eller kontrakt läggs dock kost-enskilda I

uppföljning skernaderna fast och dessa preciseringar.mot

villkor för stöd bör ställas ökade krav på kompetens hosSom
ledning i företaget kvalitets-styrelse och på och miljö-samt

i företaget.arbetet

Stöden bör utformas och stödvilkoren formuleras på ett mer
enhetligt och systematiskt oavsiktliga skillnadersåsätt, att
mellan skilda stöd och politikområden elimineras.

Inledning

ochbetänkandet SOU 1995:36 Förmåner sanktioner samladI en-
redovisning behandlas på generellt plan bland de förmånerett annat som

till företag. Häri ingår dels direkta överföringar och bidrag,staten ger
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mjuka lån och andra ekonomiska villkor skatte-samtgynnsamma
förmåner, dels regleringar någon och och tjänstersom gynnar varor som
erbjuds förmånliga villkor. sistnämndanågon på slagen förmånerDe av

inte aktuella för Företagsstödsutredningen.är
Riskkapitalfrågoma behandlas i avsnitt betänkandet ochett separat av
därför inte här. övriga stöd följandeFör indelning ända-ärtas upp

målsenlig för Företagsstödsutredningens vidkommande:

nedsättning skatter och avgifterav-
bidrag-
lån, royalty m.m.-

nedsättning skatter eller avgifterbör observeras inteDet äratt en av en
likvärdig med bidrag motsvarande belopp,åtgärd helt påär ettsom

företaget.eftersom bidrag skattekonsekvenser i såledesDet ärett ger
detegentligen oriktigt bidrag och skattelättnader på sättatt summera

framgår avsnitt det dockskett i avsnitt 3.2. Som ärav sammasom
internationella statistiken.brukligt så i dengöraatt

och avgifterNedsättning skatterav

från till företag kan i principform ekonomisk förmånVarje statenav
stöd direkt från särskilda stödgivande ellerutformasantingen som organ

ekonomiskatill statlig reglering deske i anslutning avannan
första hand inom förmellan företagen och iförhållandena staten, ramen

uppbörds-skatter och avgifter hanterasde försystem som av
avgifter kanflertalet skatter ochmyndigheterna. Nedsättning av

uppenbaraalla företag. vissa fall finns docktillämpas i lsettstort
företagsskatten effekt endastfår nedsättningbegränsningar. T.ex. en av

vinstgivande företag.i
företagsstöd, i synnerhet sådant stödbetraktasVad bör somsom som

avgiftssystemen, relateras tillför skatte- och måsteinomges ramen
förhållande till"neutral" nivå.form Inågon som anger enav norm

ekonomisk förmån, få företagsstöd.nivå kan företagetdenna t.ex.ges en

betydande godtycke i hur väljerligger måttDet ett norm-av man
olika beroende vilka fråge-kan också behöva väljasnivån och den

således långtifrån själv-skall belysas. Valetställningar ärav normsom
klart.

befintligt förföretagsstöd tillFördelen med ansluta ett systematt ett
administrativauppenbart.skatter och avgifter sig Inga systemter nya

uppföljning kan ske i redanInformation,behöver införas. m. m.
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tillgängliga och för företagen välbekanta kanaler. förutsätterDetta dock
företagsstödet vad gäller definitioner, kategoriindelningaratt m. m.

med vad gälleröverensstämmer i de aktuella ochsystemen attsom
reglerna utformas så vederbörande myndigheter, normaltatt uppbörds-
myndigheterna, själva kan hantera företagsstödet.

På tid främdet inom det arbetsmarknadspolitiskaär området,stsenare
avseende generellt och riktat anställningstöd GAS och RAS samt
utbildningsvikariat, stöd fördelats skatte- och avgifts-som genom

i de nämnda fallen avdrag på arbetsgivaravgiftema.systemet, Degenom
ovannämnda villkoren har inte alltid varit uppfyllda i dessa fall; reglerna
för stödet har varit dåligt anpassade till Stödet har i något fallsystemet.
inneburit två myndigheter varit inblandade, med administrativatt tung-
roddhet följd, ytterligare förstärkt ansvarsfördelningenattsom genom
mellan myndigheterna varit oklar. Med ofta snabbt införandeett av
stöden har det heller inte varit möjligt erforderliga administra-göraatt
tiva anpassningar, ibland inte få till stånd uppföljningattens en av
företagsstödets totala kostnad, mindre sofistikeradeän göra mer
utvärderingar.

Med hänsyn till de relaterade problemen har regeringen givit Riks-
revisionsverket iRRV uppdrag i samråd med Riksskatteverket,att
Arbetsmarknadsstyrelsen och Riksförsäkringsverket föreslå åtgärder för
bättre kontroll och uppföljning och existerande stödformerav nya som
baserar sig på avdrag från arbetsgivaravgifterna belysa skillnadernasamt
mellan bidragsgivning och avdragsrutin. RRV har redovisat uppdraget
till regeringen den l 1996.mars

RRV och samrådsparterna kritiska till stöd i formär att ges av
avdrag från arbetsgivaravgifterna. föredrarMan stöd i form bidrag.av
Vägen via avdrag leder till problem med kontroll, uppföljning och
utvärdering risk för felaktigheter och fusk. sådantEtt blirsamt systern
sannolikt också komplicerat, dyrare och känsligare för störningar.mer
Bilden för stödmottagama kompliceras vidare stöd inom ochettom

politikområde både bidrag och avdrag.samma ges som genom
Stöd i form avdrag kan möjligen för generella stöd medav passa

mycket enkla stödkriterier och uppbördsmyndigheten bör då helages
för administration och kontroll. Om selektiva stöd ändåansvaret mer

skall avdrag kräver detta ansvarsfördelning och utbyteattges genom av
uppgifter mellan de inblandade myndigheterna regleras.

Företagsstödsutredningen delar de slutsatser redovisas i RRVssom
endast mycketDet generella stöd börärrapport. som ges genom

nedsättning skatter eller avgifter. exempel kanEtt momsned-av vara
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Normalt börnäringslivet.sektorerväldefinieradevissasättning för av
detoch hålletheltoch hanterasavdragformerandraistödet än avges

stödet.föransvararorgan som

bidragformStöd i av

påkrävsstödet inteliggerbidragstödforrnen mottagarenattI av
förutsättninggivetvis undergällermedel.erhållna Dettaåterbetalning av

också påstödregionalpolitsktoch vidpå sättavsettmottagarenatt
utgått. Ivilken bidragetförverksamhet annatgenomför denavsedd plats

åter.krävasbidragetdelarellerhelafall kan av
utgångspunktfrånskälfinnasfallvissa statensi attkanDet ge

tillvinsthuvudsakligaOfta liggerfrikostigt.tämligen statensbidrag
lyckadedeverksamhet ut-i denbidragsgivningen mestföljd somav

skatteintäkter. Manökadeocharbetenformifallen av nyagenererar
heltändamål tillför andratillsåväl FoUstödEGskan attnotera som

bidrag.delövervägande somges
siktsamhället påförÄven investeringgodkanbidrag envaraom
kanVillkorslånandra behov.mångaprioriterasdockmedlen motmåste

Ävenbidrag.framförföredraskälekonomiska attibland rent varaav
tilländådettaåterbetalas leder attverkligenlånenmindrepart avom en

återbetaldamed deökakanverksamhetenivolymenfinansielladen
medlen.

kravavsaknadmedliktydigtblifårbidrag inteviktigtDet avattär
stöd-frånmedfinansieringpåställasbörKravpå t.ex.mottagaren.

börStödgivarenavrapporteringar.regelbundnaoch påsidamottagarens
desskontrolleraochverksamhetenföljaordningsärskildiockså upp

bidragsformenkangenomförbartnämndadetinget ärkvalitet. Om av
väljasstödform mottagarenbör dåställetolämplig. I avgersomenvara

bidrag.vidfalletmedansvarekonomiskt äränstödet störreett som
sned-skapakanuppenbartstödformdenBidrag mest enär som

tillåtenmed högstaStödmellan företag.konkurrensenvridning enav
dettatreårsperiod behöverunder trots000100bidragsnivå enecuom

minimis-stöd.deEG-kommissionengodkännastill ochanmälasinte av
utsträckningnämnvärdinte inämligenomfattningStöd denna ansesav

EU-länderna.olikai deföretagenmellankonkurrensenpåverka
stödkraftigtlokaltochlandetinom störasmarknadenSjälvklart kan av

Konkurrensfrågomaminiminivån.angivnadenmindremycket änärsom
betänkandet.avsnittsärskiltiingåendebehandlas ett avmer
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Lån, royalty m.m.

Som redovisats i tidigare avsnitt finns detett särskilt inom närings- och
regionalpolitiken antal stödformerett bidragstort och nedsättningutöver

avgifter. Bilden sig också komplexter nödvändigt beroendeav änmer
på stödfrom kan skilda benämningaratt i olika sammanhang.samma ges

Viktiga karakteristika för stödformema hur de påverkar företagensär
soliditet och balansräkning vilken ekonomisk förmånsamt direktsom
eller implicit ligger i stödet. Dessa förhållanden kopplade till hurär och
under vilka villkor medel betalas till stödut imottagarensom samtav
vilken utsträckning och medel skall betalasnär åter till stödgivaren.

En viktig aspekt stöd vilken "förlust"ett är förmonetär staten
acceptabel. kanHär utgångspunktenär stödgivarens kapitalsom attvara

skall behållas intakt i reala eller nominellt. Båda dessatermer alternativ
givetvis i genomsnittutgör betydande förmån från till destatenen

företag får stöd. Finansiärer på den privata kapitalmarknaden kräversom
förräntning på sitt insatta kapital.en

vissaI fall förlorar del det utlånadestaten kapitaletstoren av som
i Nuteks villkorslån, därt.ex. endast omkring fjärdedel stödeten av

Ävenåterbetalas. så begränsad andel återbetalade medel kan docken
acceptabel eftersom det fråga ekonomiskaär risker påatt tavara om en

nivå kapitalmarknaden i övrigt inte och "intäkter" försom accepterar
kommer på En tydligstaten styrningsätt. "förlustnivån"annat av synes

hittills i första hand ske då det fråga behållaär kapitalet iatt stortom
intakt, i de villkor ställtssett för Almi och Industrifonden.som som upp

Det kan finnas skäl motsvarandeöverväga styrningatt detäven nären
gäller nivåer innebär betydande del kapitalet årligenatt fårsom en av
förbrukas.

frågaEn värd begrunda överskott iatt är stödform får täckaom en
underskott i hos stödgivare. Får överskott i låne-en annan samma
verksamheten användas bidrag eller täcka förlustert.ex. i kapitalsom

Ävenroyalty det inte finns anledningmot för staten att styraom
finansieringsorganen på alltför detaljerat bör dock krävaett sätt attman
den ekonomiska redovisningen verksamheten på sådantgörs sätt attav
utfallet för varje enskild stödform framgår.

Kapital royaltymot

Stöd med motprestation från företaget i form royalty elleren annatav -
slag resultatbaserad återbetalning på olika i skildasättav anges-
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kapital royaltymedelstillskott ellerbidrag,förordningar. Termerna mot
avsedd.betydelse Företags-skillnad inågonfinns utan att synes vara

föredra.royaltykapitalalternativetstödsutredningen är attmotattanser
stödetför Eftersombra form stöd.i principroyaltyKapital ärmot en

balans-inte företagetsbidrag belastaslikställs medskattemässigt ett
denfinansieringkompletterandeunderlättakanräkning. Detta en

leder tillde fallkan iSamtidigtkapitalmarknaden. statenöppna som
ibetydande omfattning,medel itillbakafå ettexploateringlönsam

återbetalning.tillmöjligheterekonomiskahardå företagetskede
royaltyavtalfåmedproblempraktikendock i attfinns ettattDet

utvecklingsskedetidigtisvårtDetpå ettfungera sätt. är attavsett
dags fördet välavtaletprecist ärså närvillkorenutforma att passar

fallerbevisbördanochdå blitvister kanförbetalning. stortUtrymmet
återbetalning. Dettakravet påhävdardennestödgivarenpå närnärmast

stödmot-ankommerdetdärvillkorslånet närmastskillnadtill mot
avskrivas.eventuellt börvarför lånetmotiveraatttagaren

detta tillomvandlaochmed lånfinnsMöjligheten ettatt starta en
överblickas.kanutvecklingen bättredåroyaltyÖverenskommelse om

avlastas iinte kunnatalternativi dettabalansräkningenharVisserligen
skedetta kanvärdeändådet måsteskedet, attinitialadet vara avmen

införstårdåföretagetsynnerhetitidpunkt,vid enomsenareen
verksamhet.sinexpansion av

sida förstödmottagarensfrånoförståelsefinnasocksåkanDet en
lyckadekapitalet. Dedet erhållnaåterbetala änavsevärtbehovet att mer

misslyckadenfleralångtbalanseraekonomisktmåstefallen om
stöd. Förför denskall ihoproyalyåtagandena sammantaget gersom

frågaintakt dennakapitalbehålla sitt ärbehöverintestödgivarede som
problematisk.likaintenaturligtvis

problememnämndadekvarstårroyaltyKapital trots ensommot
harstödgivareförbehållasbör dockstödform. Denintressant som

för debehövssärskilda komptetensupprätthålla denmöjlighet att som
bedömningama.erforderliga

Lån garantieroch

företagtillde lånförmycketi formerSpännvidden är stor gessom
lånfinnsbehandlar. Detutredningenpolitikområdendeinom tre som

relativtmedtill ochiblandmedvillkormarknadsmässigahar ensom
särskiltAndra lån,riskerdekompensera tas.för störrehög ränta att som

räntefria årtvåmed ellernyföretagande, konstruerastill ettanslutningi
amorteringsanstånd.och
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Villkorslån med olika grad förväntningar på återbetalning därges av
Nutek med de högsta risknivåema också får endast mindre delen av
lånen återbetalade. Ytterligare längre på skalan lånevillkor finnsut av
landsbygdsstödets avskrivningslån. Dessa skall enligt villkoren skrivas

på antal år inget oförutsettett inträffar och kan därför iav praktikenom
likställas med bidrag.

Enligt Företagsstödsutredningens mening bör stödfoimen Villkorslån
Ävenutgå och bidrag. bidragsformenersättas kan innefatta möjlig-av

heter till återkrav bidragsmottagaren inte följer uppställda villkor.om
Återkravsmöjligheter detta slag finns redan för det nuvarande lokali-av
seringsbidraget.

Räntan på lånen relateras normalt till diskontot Stiborävenmen
förekommer bas. bestämsDen normalt det finansierandesom organetav
på hand. olikaAtt med olika normalt ingeträntoregen ärorgan opererar
problem. För undvika dubbelarbete det dockatt viktigtär statligaatt

har finansieringsdiskussioner med företag etablerarorgan som samma
tidig kontakt sinsemellan. Företaget lär slutligen preferera denen

finansiär de bästa villkoren.som ger
Också för garantier finns flera olika slag syften och utforminngar.av

Almis och Industrifondens villkor för stödgivningen olika Almiut.ser
har i flera avseenden friare regler och kan till exempel i högre grad på

hand hur mycketavgöra beredd iär det enskildaegen att garanteraman
fallet och hur garantin skall utformas. Det utredningens meningär att
reglerna för viss stödform inte onödigtvis bör utformade påen vara
olika sätt.

Typ kostnader företagsstöd kan täckaettav som

Företagsstödsutredningen för företagstöd förargumenterar utveck-att
lingsändamål normalt bör lämnas efter helhetsbedömning etten av
projekt eller avgränsad insats. Kostnaden givetvis avgörandeärannan en
del i bedömningsunderlaget. Vilka kostnadsposter respektivestatensom
stödmottagaren skall förstå kan dock inte det väsentliga. Föranses vara

möjliggöra god uppföljningatt samtliga projektkostnader bören av
dessa dock specificeras projektets totala finansieringnär väl ärnoga
klar.

I det regionalpolitiska stödet har finansiering leasing- och avbetal-av
ningskostnader hittills inte tillåtits. Det svårt några principiellaär att se
skäl för detta inte borde kunna ske. Eftersomatt stödgivaren helt
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kunna utformas så dennastödvillkoren borde dessabestämmer att typ
Nutek bör utreda dennaUtredningenkostnad kan tillåtas. attanserav

frågan.möjligt finna lösning påvidare i syftefråga att om en

stödgivningVillkor vid

slags villkor påställer stödgivaren olikatill stödetanslutningI mot-
stöd skallfårgivetvis företagethuvudvillkorEtt är atttagaren. som

stödet detmedstyrka tillsammansekonomiskabesitta den görsom
viktigt ställaocksågenomföras.projektet kan Dettrovärdigt är attatt

ledning på dessstyrelse ochföretagethoskrav på kompetens samt
tillanslutningvillkor imiljöarbete. Fråganochkvalitets- om

följande avsnitt.ikonkurrensaspekter etttas upp
alla de kravskall ställastödgivarensjälvklartocksåDet är att som

gälla krav påstödet. kanfinansiella Detmed detdirekt hänger samman
ocksåfinnshanteras Dethur konkurserreglerredovisning, ettm. m.om

avseende inforrna-ordningsreglerbetraktaantal villkor är att somsom
imöjligt,så fånaturligtvisbörtionsskyldighet Dessa somvaram.m.

reglerdessaövrigtmindre omfattning. Iför stöd ärsynnerhet av
kontroversiella.knappast

kontroll från olikainflytande ochkanAndra villkor parter, t.ex.avse
dekontrollen frånanförtsharorganisationerna. Detde fackliga att

synnerhetiutsträckas för långt,inte kansidaorganisationemasfackliga
fackliga organisa-och dearbetsgivarendärområdentill sådanainte

sammanfallande intressen.hartionerna
tillförsäkrasanställda skalldevillkorocksåfinnsDet att enom

anställningsförmånerochoch lönarbetsmiljötillfredsställande somges
finnskollektivavtal. Härtillämpligtföljermed vadlikvärdigaär som av

mellanskiljerformuleringamaexempel påalltför många attett av
skillnadavsedd. Tillskillnadnågonpolitikområdena attutan synes vara

regeln vidstödenarbetsmarknadspolitiskaför de ärgällervadmot som
"minst"skalloch förmånerlönerstödenregionalpolitiskade att vara

skallbarakollektivavtalen. Fråganmed ärlikvärdiga manom
formmotverka någondvsför låga,intekontrollera lönerna äratt av

förvarkenlönernakontrolldet gäller ärellersocial dumpning, attaven
skilja mellanborde intefrågadennapåför låga. Svarethöga eller

imellan dessaskiljaktigheterexempelAndrapolitikområdena. ges
avsnitt 3.6.

ställaspolitikområden bör intehelt andravillkorSpecifika rörsom
miljö,jämställdhetsplanenavseendestödet, yttreregleringeni t.ex.av
följerföretagenutgå frånfårdjurskydd Manarbetsmiljö, atte.t.c.
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gällande regler och tillsynsmyndighetema får för tillsynenta ansvaret
inom sina respektive sektorer. Sedan detär sak påatt renten annan
affärsmässiga grunder måste miljökrav och andra krav uppfyllas samt
såväl kvinnors kompetens tillmäns i företaget ifråga.tassom vara

Generellt torde det underlätta för stöd villkorenmottagarna såav om
långt möjligt lika inom olika politikområdenär och dessutom där så är
möjligt ansluter till gällande regler och villkor på den övriga kapital-
marknaden. Villkoren skall dessutom möjliga kontrolleraatt ettvara
någorlunda enkelt sätt.

Frågor uppföljning stöden behandlas i särskilt avsnittettom av av
betänkandet.

Mångfalden statliga stödformer och samspelet dem sinsemellanav
och med finansieringannan

Det allmän mening stödformemaär för många ochatt är derasatten
antal därför bör reduceras. Väl så viktigt också de stödformerär att som
finns samspelar såväl med varandra med den kompletterande finan-som
sieringen på bra sätt.ett

inteDet priori givet mångfaldär stödfonner ondo.att ära en av av
Vid mycket komplicerade projekt och med kompetent handläggningen
kan det fördel kunna skräddarsy stödet till deattsnarare vara en
specifika omständigheterna och utnyttja villkorslån, garantier ellert.ex.
royalty. gällerDetta i första hand inom delar näringspolitiken. Närav
det gäller ärenden enklare karaktär, har betydandeär bidrags-som av en
del eller förekommer i mängder inom regional-större och arbets-som
marknadspolitiken det dock uppenbart till fördelär för såväl stödgivare-

stödmottagare det finns begränsat antal, förhand givnaettsom om-
stödfonner tillgå.att

Grundformema i stödsystemet bör bidrag och lån. Inom detvara
arbetsmarknadspolitiska området förekommer i bara bidrag. Istort sett
det regionalpolitiska stödet dominerar bidrag lån används också.men
Som redan bör avskrivningslånen härnämnts bidrag.ersättas av

Med lämplig kombination bidrag och lån kan delstoren av en av
stödbehovet tillgodoses. Genom fördelningen mellan bidragetavvägaatt
och lånet kan stödet till risknivån. ekonomiskaDen förmånenanpassas
bör helst ligga helt i bidragsdelen och det finns då inte anledning att ge
någon ytterligare förmån lånevillkor. Lånevillkorengenom gynnsamma
bör ligga högre den marknadsmässiga nivån.än Stödmottagrensnarare
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kapital-utnyttja den normalalångt möjligtsåbör incitament attges
finansieringen.lånedelen imarknaden för

konkurrensaspekterstöd ochFinansiellt6.6

förslag:Utredningens

innehållastödgivning skallreglerarförordningarAlla som
bedömningskall föregåsstödbeslutkrav på att avav enom

konkurrenspâverkan.stödets

ikonsekventbehandlasskallKonkurrensfrågorna även
internaorganisationersstödlämnandeoch andramyndigheters

regler.

skalleffekterstödensutvärderingarochuppföljningarVid av
beaktas.konkurrensaspekter

bevilj-ställas vidalltidmedfinansiering börföretagspåKrav
stöd.ande av

Inledning

flera.stödja företag Ettförmotiv ärtidigare attSom ärnämnts statens
tillsamhälletförnyttighet. Nyttanunderproducerarmarknaden avatt en

för detföretagiutbildning änoch är störreforskningexempel ett
effekterpositivaocksåutbildningForskning ochenskilda företaget. ger

fickursprungligendeföretagtill andraofta än"spiller"och över som
stöd.

näringslivet ieffekter inegativamedförakanFinansiellt stöd även
påverkarnegativtvilketkonkurrenssnedvridning,blandform annatav

marknad. Påaktuelleffektivitetsförhållandenochproduktivitets-
företagsstödoffentligtframförts äri debattenhar dettid attsenare

får kon-stöderhållersamhällsekonomiskt olönsamt. Företag ensom
Konkurrens-stöd.företagkonkurrerakanochkurrensfördel utanut

samhälls-effekterverkets harnäringslivetstöd tillfleramed attanser
konkurrenssnedvridande och påalltidprincipistödekonomin och äratt

och konkurrens.underprissättning8 Skattesubventioner,Konkurrensverket:
balans.Konkurrens1995:105 ibetänkande SOUiBilaga
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lång sikt bör avvecklas. I Konkurrensverkets Ofentligt stöd tillrapport
näringslivet 1994 hänvisar bland till nationalekonomiskannatman
teori och offentliga subventioneratt på marknad medmenar en
fungerande konkurrens medför den ekonomiska välfärdenatt reduceras.

Om måluppfyllelsegraden med stödgivningen i relation till kostnaden
kan konkurrensstörningär stor det pris det kan motiveraten vara vara

betalarsamhälletatt
Utöver risken företagsstöd snedvrider konkurrensenatt finns andra

aspekter. Stöd kan dyra i förhållande till måluppfyllelsegraden, kanvara
verka konserverande och fördröja strukturomvandling före-samt ge

fel incitament stor krafttagarna läggs på projekt mindre bra,ärsom
kan få stöd för. De potentiella konkurrensproblemenmen som man

gäller i första hand finansiellt stöd.
Däremot icke-finansiellt stödär till exempel gratis informationsom

och rådgivning, i den mån de inte påverkar redan befintliga företag på
marknaden, oproblematiska utifrån konkurrensaspekter. Gratis informa-
tion allmänt tillgängligt ochär kan konsumeras alla företag.av

Sammanfattningsvis vill Företagsutredningen peka på risken föratt
konkurrenssnedvridning endast flera aspekterär vid stödgivning.en av
Utredningen dock konkurrensneutralitet vid stödgivningatt alltidmenar
bör eftersträvas.

Konkurrens balans SOUi 1995:105

Konkurrensproblem i samband med offentlig underprissättning och
subventioner till företag behandlades Underprissättningsutredningenav
under 1995. Förslagen presenterades i betänkandet Konkurrens balansi
SOU 1995: 105. Arbetsmarknadsverkets eget-bidragstarta är ett
exempel stöd har fått kritik vad gäller konkurrenssnedvridning.som

KonkurrensI balans finns följandei material angående anmälningar mot
länsarbetsnämndens beviljande eget-bidrag.startaav

Konkurrensverket har mottagit endast anmälan från företagen som
konkurrensen har blivit snedvridenatt på grundanser startaav

eget-bidrag. Konkurrensverkets beslut i ärendet blev till länsarbets-att
nämnden meddela nämnden bör "...beakta konkurrensaspekten..."att vid
prövning eget-bidraget.startaav

9 Konkurrens balans SOUi 1995:105.
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de relativtanmälningar kan berofaktiskaantaletlågaDet
konkurrenslagenrättelse med stödfåmöjligheternabegränsade att av
Huvudförutsätt-verksamhet.konkurrensutsattsubventionvidKL av

myndig-anmäldanämligen dekunna tillämpa KLförningen är attatt
Stödgivningmening.iföretag KL:sstödgivarnahetema/offentliga är

betraktareglerad förmån...""...offentligrättsligt är att somensom
utanför företagsbegreppet.därmedfallerochmyndighetsutövning

inte i onödananmälan för stötaheller intevill ofta attgöraFöretag en
stödet.förlänsstyrelse,exempeltillaktör,med den svaratsig somen

FöretagsstödsutredningenutredningardefåEndast i några somav
myndigheterskonkurrenspåverkanberörthardeltagit avmanav

usträckningbegränsadendast iharskettdettastödgivning. Där man
mellankonkurrensenpåverkan pådirektnågonkonstaterakunnat

negativaeventuellaidentifieradethur svårtpekar ärföretag. Detta att
stödgivning.offentligeffekter av

handlardå detbetydligt flerKonkurrensverkettill ärAnmälningama
exempel vidagerande, tillvid kommunerskonkurrensaspektenom

Vissatjänster.försäljning vissaochhyreslokalersubvention avavav
tillsektor,offentligtillhuvudsak gåttiarbetsmarknadsstöden har

Företagsstödsutredningenvarför de enligtutbildningsvikariaten,exempel
företagsstöd. Konkurrens-betraktaintedefinitionsmässigt är att som

fall.dessa Kommunerbeaktas iemellertidaspekten bör även som
påverkaagerandesittkanarbetsmarknadspolitiska stöderhållit genom

utförstillhandahåller tjänsterkommunföretagandet. En avsomsom
marknaden.påföretagfördel ochfåkan trängaberedskapsarbetare uten

förändringar iförslag tillflerabalansKonkurrens ibetänkandetI ges
offentligadåkonkurrensneutralitetenökakanlagstiftningbefintlig som

med privatakonkurrensnäringsverksamhet ibedriverorganisationer
företag.

förriskenstödenregionalpolitiska ärocharbetsmarknads-deFör
närings-inomför desannoliktkonkurrensen större änsnedvridning av

iblandoch harbidragblandstöden utgårförra annatpolitiken. De som
regelilämnasdäremotnäringspolitiskadriftsstöd. Dekaraktär somav

bland påpekar attIndustriförbundet och Företagarna annatlån.
företagendeutformade såoch ALUrekryteringsstödet attär somger

fickföretagfördel mot-uppenbarstöderhöll gentemot somen
svarande stöd.
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Konkurrensaspekten stödens förordningari

Företagsstödsutredningen konstaterar i befintliga stödförordningaratt
saknas vägledning för hur stöd skall lämnas för konkurrensintressetatt
skall beaktas tillsammans med andra mål för stödet. Statligt stöd till
näringslivet regleras dels övergripande förordning 1988:764,av en

ändrad 1994:1592, delssenast särskilda förordningar för enskildaav
stöd och för särskilda områden tekniskt utvecklingsarbete, regional-som
politiskt företagsstöd Förordningama saknar generellt bestämmel-m.m.

konkurrensaspekten skallatt beaktas vid stödgivningen.ser om Det är
endast i fåtal förordningar, blandett de lokaliseringsstödannat ochom
landsbygdsstöd, där det särskilt framgår beslut stöd skall föregåsatt om

konkurrensanalys. myndighetersI riktlinjer för handläggningav en egna
stöd behandlas konkurrensaspekterna inte eller såav motstridigages

budskap.
Det Företagsstödsutredningensär uppfattning vid all stödgivningatt

bör konkurrensaspekten uppmärksammas. Förordningar skall innehålla
krav på hänsyn till konkurrensfrågomaatt innantas beviljandet stöd.av

Positiva efekter konkurrenspåverkanav

Teoretiskt kan marknad utmärkssett ineffektivitet ochen som av som
för konkurrens bliutsätts effektivare. företagEtt har marknads-som

dominans på marknad med höga etableringshinder har föga incita-en
effektivisera sin verksamhet.ment att Om företaget däremot kon-möter

kurrens företag behöver det öka effektiviteten för överleva.av nya att
Stöd till nyetablering i sådana fall kan leda till samhällsekonomisk vinst.

Företagsstödsutredningen har tagit del exempel på stödett attav som
beviljats och till början spåddes snedvridande effekt påen ge en
marknaden faktiskt ledde till från samhällets synpunkt positivmen en
effekt. Ett företag fick stöd,nystartat och tack det kunde hållasom vare
något lägre priser, tvingade redan etablerat företagett till bliatt
effektivare. Det företagets effektivisering ledde i sin tillsenare tur att
det nystartade företaget sintvungen verksamhet tillattvar anpassa
hårdare konkurrenskrav. Resultatet blev två överlevande företag, båda
med effektivare produktion det tidigare etableradeän företaget hade
haft. Exemplet visar företagsstöd inte enbartatt påverkar konkurrensen
negativt kan leda till ökad effektivitetutan i de befintliga företagenen
på marknaden. Förutsättningen dock företagetär skall erhållaatt som
stöd skall på marknad utmärks monopol elleragera en som av
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spel.fåtal företag där konkurrensendomineras sattsett urav

vid stödgivningkonkurrensjkågornabehandlaHur

Konkurrensfrågor principer-

konkurrensneutralitetmeningFöretagsstödsutredningens ärDet attär
Stöd bör inte lämnasstöd.vid beviljandeutomordentligt viktig omav

detUnderprissättningsutredningenEnligtkonkurrensen. ärsnedvriderdet
samhälls-fördjupadstödinför beslutönskvärt görattmest enomman

beaktas.konkurrensaspektereventuelladärhelhetsbedömningekonomisk
ochnyföretagande, FoUpositiva effekter,stödetsmellanRelationen t.ex.

förriskereffekter i formnegativastödetsutjämning, och attregional av
motverkar ekono-strukturomvandling,nödvändigfördröjerstödet t.ex.

klarläggas.nyetablering måsteförsvårarochmisk tillväxt
hitta balansviktigtdetFöretagsstödsutredningen är attatt enmenar

relativ obyrå-ochkalkyleringsamhällsekonomisktidsödandemellan en
vid handlägg-framför alltgällerhandläggning. Dettasnabbkratisk och

Tillminimi-stöd.deklassaskomissionenstöddeningen somsom avav
belopps-vilkalandsbygdsstödet,ocheget-bidrageträknasdessa starta

000 Denmaximinivån på 100överstiger storamässigt inte ecu.
ansök-respektive 5002stöd 000dessa 20förärendenmängden av -

motiverarfaktorerringa beloppenrelativtde ärårningar samt somper -
viktigtändåöverväganden. Detsamhällsekonomiska ärfrånavkallvisst

kanstödgivningenmedvetnastödenhandlägger attde äratt omsom
marknaden.den lokalakonkurrensenpåverka

och iincitamentdrivs fel störreföretagriskenminskaFör attatt av
skallfinns,stödefter vilkaverksamhetsinutsträckning somanpassar

företagets enlighetockså imedfinansiering. Det ärkrav påställasdet
näringslivet 1994.tillstödOfentligtKonkurrensverketsmed rapport

motverkaskostnadernadelföretagenkrävaGenom satsarattatt en av
affärsriskeraktiviteter. Företagens är"fel"tillupphovstödet enatt ger

marknaderolikapåkonkurrensfungerandeförhuvudfömtsättning en
resursallokeringeffektivfalloch i detta en

företagsstöden imajoritetenförgällermedfinansieringpåKrav av
stöden. Företagenarbetsmarknadspolitiskaför deundantagmeddag,

indikationer påDock finnsstöd.för få attsjälvamåste att upp-satsa
självföretagetstödmottagandedetmyckethurföljningen somav

bristfällig.relativtsatsningenberördaden ärfinansierat av
utsträck-mindreföretag imedelstoraochsmåstöd tillVidare anses
tillstödeffektkonkurrenssnedvridande storaäntillupphovning ge
påverkamöjlighetstorleksinofta attharföretagStoraföretag. p.g.a.
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marknadens prissättning i utsträckningstörre vad små företagän har.
I november fick1995 länsstyrelserantalett regeringsuppdragett

bland innebär kartlägga erfarenheterannat att hursom konkurrensför-av
hållandena påverkas och hur konkurrensaspekter beaktas vid stöd-
givning. Inom uppdraget skall redovisasäven eventuella modeller som
utvecklats för hänsyn till konkurrensförhållandenaatt ta vid enskilda
stödbeslut. Målet med utredningen den skallär resultera iatt antalett
riktlinjer för länsstyrelsemas stödgivning för mimimera risken föratt att
konkurrensen snedvrids. Uppdraget skall slutfört den 31 decembervara
1996. Företagsstödsutredningen har samrått med länsstyrelsen i
Stockholms län vad gäller uppdraget.

Konkurrensfiågor och handel ländergränsernaöver

Internationell konkurrenssnedvridning beaktas i EG-kommissionens
statsstödsregler och motsvarande enligt subventionsavtalet under World
Trade Organisation WTO. Huvudprincipen statligt stödär så långtatt
möjligt skall minimeras. Endast vissa former stöd tillåtna. Förär attav
medge kontroll vilka stöd skall statsstöd alltid anmälas ochav som ges
godkännas EG-kommissionen respektive WTO. Syftet medav över-att
vaka stödgivningen i EU-medlemsländema och i de länder under-som
tecknat WTO-avtalen förhindra beviljandetär att stöd snedvriderav som
eller hotar snedvrida konkurrensenatt och på så vis kan påverkasom
handeln mellan länderna. Majoriteten de svenska stöden har inte lettav
till några invändningar från EG-kommissionen eller WTO.

Även kommissionen i inte haft invändningarstort settom mot
svenska stöd det därmed inteär dessa stöd inte kan verkasagt att kon-
kurrenssnedvridande inom landet. För undvika konkurrens-att
snedvridning vid beviljande stöd Företagsstödsutredningenav attanser
företag med nationell eller internationell marknad skall prioriteras. På
detta vis utveckling, och riskenuppmuntras för utebliven struktur-
omvandling minskar. Det måste finnas utvecklingspotential i de företag

får stöd.som
En viktig faktor vid värderingen stödets effekter detärav om

stödmottagande företaget dominerar marknaden eller inte. företagEtt
med marknadsdominans stöd kommer få konkurrens-attsom ges en

° Länsstyrelserna i Stockholms, Kronorbergs, Malmöhus, Kopparbergs,
Jämtlands och Västerbottens län.
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normaltFöretag harSmåmarknaden.påkan utnyttjadet lättfördel som
marknaden.påverkamöjlighetermindre attsett
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aspekter på stödpolitikenSärskilda7

företagandeKvinnors7.1

förslag:Utredningens

beräknaskvinnorföretagarlånet tillföranslagBudgetårets
angelägetseptember 1996. Detoch medräcka till är attendast

medelytterligareochtillgådärefter finnslånemedel attäven
nuvarandeAlmisförfogande inomtillställasbör kunna ramar.

halvtid föreget-bidrag påbeviljaMöjligheten startaatt
uppmärksammas.börkvinnor

behovettillsamordningsuppdragsittbör iLänsstyrelsen attse
tillfredställt.i länetaffársrådgivarekvinnliga ärav

och bättrekönsfördeladbörstödgivningenStatistik över vara
stödenförbranschutvecklingen. Dettaanpassad till att anpassa

tillbehovföretagareskvinnliga äventillbara utanintebättre,
fram.företagsstrukturen växerden somnya

företagandeKvinnors

ibland få detkannågot Meninteföretagdriverkvinnor nytt.ärAtt man
företagandekvinnorsför ärintressetdärdebattdagensintrycket av

sökande eftertillskrivasfåruppmärksamhetentillOrsakenmycket stort.
drivsföretagmångaarbetslösheten. Hurminskamöjligheter att

potential förfinns detoch startakvinnor attegentligen stor nyaenav
arbetstillfällenoch skapaföretag nya

kvinnorägdaantalet företagsiffrorfåsvårt överDet är att av
haruppskattningarkönsuppdelad. Olikaintestatistikeneftersom är

Runeborg,1 Sylvialiggerkapitletförunderlag rapportSom somen
Företagsstödsutredningen.uppdragpåutarbetatKonsult AB,Runeborg av
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gjorts och aktuell siffra 25är alla företagatten procent ägsav av
kvinnor. I Stockholm 30är de enskilda näringsidkamaprocent av

Årkvinnor av totalt 40 000. 1994 fanns 460 000 privata företag i
Sverige, jord och skogsbruk exkluderade. Så alla företag, 99,8gott som

små eller medelstoraär färreprocent, 200 anställda.än kvinnligaDe
företagarna alltså mycketär på arbetsmarknadenstor och haren grupp
betydelse för den svenska samhällsekonomin.

Vilka branscher

Sundin-Holmquist visar i sin studie Kvinnor företagaresom -osynlighet, mångfald och anpassning från 1989, uppdelning påen
bransch och kön. Statistiken visar kvinnor finns inom alla sektoreratt

näringslivet, koncentrerar sig till handel ochav service.men
Undersökningen Företagaren Han-Hon utförd länsstyrelsen iav
Stockholm 1995 visar det finns 12 000 enskildaatt kvinnligaca
näringsidkare i Stockholms län. demAv finns 17 inom andraprocent
företagstjänster°° bl.a. innefattar redovisning, bokföring, revision,som
organisationskonsulter, information Under annanm.m.
serviceverksamhet hår och kroppsvård finnsm.m. 13 Attprocent.
den statistiska klassificeringen bör visas inteöver mindreatt änses av
33 företagen hamnar under rubrikenprocent övrigt. Det skallav

Stockholm förmodligennoteras att är detöverrepresenterat gällernär
högutbildade kvinnor konsultverksamhet.startarsom

Regionala variationer

Företagarfrekvensen varierar i landet. Statistiken visar detatt är stora
skillnader både vad det gäller branscher, sysselsättningsutveckling,
nyföretagande och konkurser. Kvinnors andel nyföretagandetav var
högst i Uppsala län, 28 medan Västernorrlandprocent, för 11svarar
procentz. Sundin-Holmquists studier visar överrepresentation kvinnorav

företagare i södra Sverige Jämtland.samtsom

2 Småföretagen Sverige 1995,i Nutek B 1995:6
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Fö retagsstarten

intervjuundersökning kvinnligaNutek gjorde 1992 störreen av
företagsstartenkvinnor förberederföretagare. visarDen att noga.

utmärker det kvinnliga företagandet.Försiktighet överlag någotär som
förankrar, lånar ihon utbildar sig,Företagaren ogärna startarpengar,
begagnad utrustning harskala, börjar hemma, köper Omliten m.m. man

kvar fot arbetsmarknadenpå halvtid och har påmöjlighet startar enman
jobb resterande halvtid.behålla sitt gamla Detta ärattgenom

bra kvinnligschablonbild dock på mångasjälvfallet stämmersomen
företagare.

nystartadeföretagare. allaökar för kvinnliga AvNyföretagandet
År siffrankvinna. 1989ledsoch 23företag 1994 ägs procent varav en

ha ökat tillför år 1991 1715 procent.attprocent,

företagOrsak till att starta

de flesta orsakeranledningar till företagfinns många ärDet startas;att
förhållandenocksåoch kvinnor. det finnsför Menmängemensamma

gradi högreför Kvinnorbetydelse kvinnor.särskildhar startar t.ex.som
Ibland det svårtoch familj. kankombinera arbetekunnaför atteget vara

företagandeoch dåmed bamtillsynvanligt arbeteförena är egetatt ett
möjlig-till därockså med sinaflyttarlösning. Hustrur män orteren

Drivkraften fördåliten och deanställningfåheterna är startar eget.att
någonting,företag viljan skapaochkvinnorbåde ärmän attatt starta

få arbete i vissförverkliga idé,liv,sittbestämma över eget enen
förvanligare anledningArbetslöshetbransch är att starta-egetetc. en

för kvinnor.män än

svårare driva företagochmänHar kvinnor än startaatt

skriver samhälle hari vårtflesta företeelserdeSundinE. att en
könsstämpel. KvinnormanligFöretagande harkönsstämpel. somen

de oftamedförmanligt område. Detpåföretag bryter in attettstartar
allvar.blir på Deteller inte ärmed misstrobetraktas tagna senare

3 företagande. Nutek 1992:50.Rfrämja kvinnorsAlt

samhället.4 speglingföretagsamhetElisabeth Sundin: Kvinnors aven-
företagande. Nutek 1995:3.kvinnors BPerspektivoch livet.Pengarna
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någonting återkommer i Nuteks intervjuer med kvinnliga företagare.som
inteJust uppfattas seriösatt hinder för kvinnorett stortsom ses som

företag. Många uttalar sig i frågorstartar män kvinnorsrörsom som
företagande och kvinnor måste företag påatt villkorstartaanser samma

och några särskilda insatsermän för kvinnliga företagareatt intesom
behövs. Kvinnligt företagande förknippas ofta med branscher som
hårvård, kroppsvård, handel Kvinnorna i dessa branscher betraktasm.m.
inte alltid "riktiga" företagare hårfrisörskan dentrots att ärsom
vanligaste företagaren i Sverige. Kvinnliga företagare finns emellertid

i andra branscher, förutsättsäven då konkurrera på männensmen
villkor.

kvinnorAtt finns inom handel och service väl belagt. ocksåDetär är
ställt tvivel dessa branscher inte lika kapitalkrävandeutan att är som

tillverkningsindustrin. Därför torde det lätt för kvinnort.ex. attvara
företag vad beträffar finansieringen. Så dock oftast inte fallet.starta är

Kvinnor ofta kalkyler och vill integör låna ännoggranna mer
nödvändigt. den kvinnligaNär företagaren kommer till banken med sin
snålt tilltagna kalkyl kan det därför hända hon inte inger förtroende.att
Företagande bygger kapitalinvesteringarpå och företagstörre ett som
vill låna 30 000 kronor kan inte "riktigt" företag. Banken tjänarettvara

på lån små, vilket minskar kvinnorsän chanserstora attmer pengar
få bankfinansiering.

Nuteks utredning pekar också på många kvinnor villatt gärna möta
kvinnlig rådgivare de sin affärsidé. Kvinnor harnär presenteraren

helikoptersyn och hela sin sociala situation det gällerväger när att
fatta beslut företag. kanFör det verka förbryllande,att startaom en man
medan kvinna det självklarhet. Försiktigheten går igenen ser som en

då det gäller finansiering.även
finnsDet därför all anledning öka antalet kvinnor påatt

kommunernas näringslivskontor och antalet kvinnliga konsulter hos
Almi F AB. Det också jämställdhetskrav.öretagspartner Omär ett staten
vill fler kvinnor företag måste det slå igenom iatt startar även organ

betalas skattemedel och till för främja företagande.är attsom av som
Företagarföreningama domineras Kvinnliga företagaremän. ärav

också i behov nätverk och därför sådana. Finland finnsIstartarav egna
riksförening för kvinnliga företagare med medlemmar10 000t.ex. en

och har funnits sedan 1945. Enligt nyligen genomförd SCB-som en
enkät visade sig tredjedel kvinnorna och fjärdedelatt en av en av

ingår i nätverk inte företagarföreningar.männen Båda könenärsom
ansåg utbyte erfarenheter/social kontakt viktigast. Däremotatt av var



SärskildaSOU 1996:69 aspekter på stödpolitiken 233

andel affärsmässiga relationenansåg denstörre männen ärattav
viktigast.

drivaFöretagarrollen och kvinnorollen går inte alltid ihop. Att
tjänst och detbetyder sälja, antingen produkt ellerföretag att enen

inteinitiativ,innebär i sin argumentera,tur att ta ge upp, osv, egen-
med kvinnor.förknippas med Attskaper män än varamersom

vilket också hör ihop medförenat med risk,Företagare ocksåär
finnstill det endastanledningarnakanmanlighet. Det att envara en av

företag i Sverige.börsnoteratkvinnlig iVD ett
industrisamhället. Strukturer igrundar sig påFöretagandets villkor

industrisamhälletsbygger påregler, stödlagar,form m.m.av
frånoch vi gåromdaninggenomgårSamhälletvärderingar. ennu

maskinerindustrisamhället detinformationssamhället. Iindustri- till var
detinfonnationssamhälletkapital.band I ärfastigheteroch som

svårtföretaget.kapitalet i Detmedarbetarna ärhoskompetensen ärsom
försvinnapersonalen kanrisk eftersommedoch förknippatvärderaatt

inomföretag fanns 81nystartade 1994alla procentAvöver natt.en
starkochexportinkomstervi fåskalltjänstesektorn. Hur en

skapabehöver vistrukturerVilkatjänsteföretaghemmamarknad nyaav
devid detVitjänsteföretagen är storastödja ärför attatt vana

hurförutsevälstånd och det svårtskapar ärindustriföretagen attsom
definns isig. Kvinnornagestaltarnäringslivframtidens nya

företagande kanorganiserar sittochkvinnorbranscherna. Hur startar ge
näringslivet.detvink nyaomen

mellanföretagandeskiljer sig kvinnorsföretagandealltLiksom
enkätundersökningrefereradetidigaredenResultatetregioner. somav

tidigareavviker delvisgenomförtharStockholmi motlänsstyrelsen
oftast liggerstorstädernaDåföretag.driverkvinnorhosmönster som

kvinnligastudier deytterligareskulletrendergällerdetföre när avnya
arbetar.moderna företaghurvisaStockholms län kunnaiföretagarna

förbättringarinnebärföretagandefrämja kvinnorsförarbetaAtt att
generellt.småföretagareför

dagkvinnliga företagare iför stödjamyndigheternaVad attgör

Nutek

kvinnorsfrämjaverksamhet förfem årsedandriver attNutek
ochÅr hindervisadeutredninggjordesföretagande. 1992 somen

tillupphovUtredningenföretagare. ettkvinnligaförmöjligheter gav
medverkaNutek skulledirektivviktigasteregeringsuppdrag attvarvars

reginalpolitiskadetiaffärsrådgivarekvinnligaanställdesdettill att
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stödområdet. Alla 62 kommuner i stödområdet slöt kring projektetupp
och i dag många de kvinnligaär affärsrådgivama på vägav att

sina tjänster. arbetarDe förutompermanenta med rådgivning medäven
nätverksbyggande, utbildning m.m.

Nutek också för fördelning projektmedel från närings-ansvarar av
departementet. Anslaget går till projekt nydanande och främjarärsom
kvinnors företagande. Nutek anordnar vidare årlig konferensäven fören
kvinnliga företagare. Under budgetåret 1994/95 miljoner5avsattes
kronor till området.

Almi Företagspartner AB

AlmisI verksamheten ingår på olika stödja kvinnliga företagare.sättatt
Varje dotterbolag skall ha ansvarig för denna verksamhet.en person
Programmet rådgivning, utbildning,utgörs mentorprogram samtav
finansiering, främst företagarlån till kvinnor Almigenom som ansvarar
för sedan juli1 1995. Lånet till del har sin bakgrund i Nutekattsom en
uppmärksammat kvinnliga företagare hade svårareatt få lånän män att
eftersom deras lånebehov ofta ringa och deras affärsidé inte alltidvar

utformat enligt den vanliga mallen. maximalaDet beloppet ärvar
150 OOOkronor och villkoren i vissa avseenden förmånliga.är Lånet har
blivit mycket efterfrågat. Det genomsnittliga lånebeloppet 70 000är
kronor och företagen får lån eller drivsmerparten inomstartarav som
handel och service.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har sina projektmedel möjlighet göraatt extragenom
insatser bedöms angelägna för länets utveckling.är En delsom som av
dessa medel har för främja kvinnors företagande.avsatts Lånen iatt
stödområdet har kunnat tillgångavsätta till särskildamer resurser genom
infrastrukturmedel och samtliga län deltar i Nuteks affärsrådgivarprojekt.

Även i övriga delar landet har olika initiativ tagits. Exempelvisav
har i Stockholms län länsstyrelsen under år drivit projekt medett ett en
särskild anställd rådgivare för främja kvinnors företagande. I mångaatt
län anordnas lyfter fram kvinnors företagande.mässor harMan påsom
vissa håll finansierat s.k. handelsgårdar,även butiker marknadsförsom
produkter tillverkade kvinnor i länet. Flera län har Handels-stöttav
gården Sverige i Stockholms Under har1995 i många läncentrum. man
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regionala för kvinnor för vilka länsstyrelserna harinrättat resurscentra
ansvar.

AMSArbetsmarknadstyrelsen

i uppdragArbetsmarknadsstyrelsen AMSRegeringen har givit att
starta-eget-bidraget ökaFör bl.a. med hjälpstrategi attpresentera aven

Strategi förhar tidigare två Starta-företagande. AMSkvinnors program;
Modell för arbetsmarknadsverketNyföretagarprogrameget-bidrag samt -

speciellt för kvinnor. Blandmed åtgärderkompletterasvilka kommer att
vägledning, anpassadmed, individuellarbetakommer attannat man

kunskapsöverföring. Utvärderingarstöd ochnätverkutbildning samt som
till kvinnor.bidraget redan i dag gårvisar 30 starta-egetprocentatt av

Är jämställdstödstrukturenden statliga

Personalen

visarregionalekonomiska enhetlänsstyrelsernasenkät till attEn ca
kvinnor.regionalpolitiska stödendehandläggarna är40 procent avav

acceptabel. Almikan därmedkvinnorFördelningen män anses vara-
kvinnor. Detkonsulter anställda 83har 337 ärFöretagspartner varav

För förbättringar.såledesoch här finns25 utrymmeprocentmotsvarar
vadregionala Almi-kontorenmellan deskillnaderocksåDet är stora

Almikvinnliga konsulter. Företagspartnermanligafördelningenavser -
Almi ikvinnlig konsult totalt på17,baraharJönköpingi t.ex. aven

kvinnligaKronoberg harmedantio,kvinnaSörmland baraär sexaven
30.har 13och Göteborgkonsulter totalt 13 avav

ägdapå företagstödpengarnastatligafördelar de mänHur sig av
respektive kvinnor

lokaliserings-stöd, nämligenför tvåfram statistikhar tagitUtredningen
utvecklingsbidraglokaliseringsbidrag ochinnefattarstödet ävensom

sysselsättningsbidraget.samt
det beviljadefyragicksysselsättningsbidraget procentAv av

kvinnor. stödmottagarnadrevs Avtill företagstödbeloppet avsom
sju Genomsnitts-kvinnor fördrevssvarade företag procent.som av

medan83 000 kronor,kvinnorföretag ägdatillbeloppet mot-varav
kronor.000152svarande för företag mänägs varsom av

det beviljadesiffrorna AvlokaliseringsstödetVad gäller sämre.är

9 160579
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beloppet gick endast drygt till företag drevs kvinnor.procenten som av
Två antalet stödmottagande företag drevs kvinnor.procent av av

således uppenbart dessaDet stöd inte i någonär att större
utsträckning till företag ägda kvinnor.går gällerDetta ävenav om man

hänsyn till och driver företag i utsträckningmän äger större äntar att
kvinnor. Kvinnor utnyttjar inte den här stöd. förklaringEn ärtypen av

kvinnor ofta företag inom lokal service, vård ochatt startar omsorg, som
stödberättigade verksamheter enligt de regionalpolitiskainte är

utnyttja den potentiella kvinnligastödförordningarna. För att resurs som
bör stöd utformas hänsyn tillföretagare sättutgör, ett tarsom

speciella behov och villkor; stöden bör anpassade till hurkvinnors vara
driver företag.kvinnor

lägger vad gäller det regionalpolitiskaförslag utredningenDe som
prioritering utveckling och tillväxt. Särskiltföretagsstödet innebär en av

de k mjuka investeringarna.utredningen på vikten Dessatrycker ärav s
där kvinnors företagandeför bland tjänstesektornbetydelse annatstorav

Även vikten dei utredningens direktiv pekas pådel finns.till stor av
det regionalpolitiskatjänstenäringarna. inriktningframväxande Den

möjligheter förutredningen föreslår bör godaföretagsstödet gesom
främja kvinnorsutsträckning hittillsilänsstyrelserna änstörreatt

företagande.
få andel dekvinnor skall sinfinns krav pådagI att genomav

sysselsättningstillfállena.företagsstöd skapade Enregionalpolitiska
tilllänsstyrelserna böruppgift förprioriterad även att attvara se

stödbeloppen.får sin andelföretagarekvinnliga av
kön alltidstatistik uppdelad påföreslår vidareUtredningen äratt som

åtgärderför få underlag förstödgivningen; dettaförasskall attöver som
behov.till kvinnliga företagaresstödenanpassninginnebär av

företagandekvinnorsför främjaFler förslag att

halvtid för kvinnor böreget-bidragbeviljaMöjligheten startaatt
den period dåredan i dag möjligt underuppmärksammas. Detta är

Kvinnor försiktigaför deltidsarbetslöshet.arbetslöshetsersättning utgår är
få företagandetunderoch möjlighetenföretagde prövaattnär startar

företagande.kunna öka kvinnorsskulle därförförhållandentrygga
arbetskraft frånomföraskulleFörslaget strävanäven attstatensgynna

domineraranställda i offentlig sektorBland desektorn.offentligaden
Arbetsförmed-fall arbetar deltid.i mångadessutomkvinnorna, som
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därför tillämpalingen bör nuvarande regler för eget-bidragstarta gene-
och stödja kvinnor vill försöka företag samtidigt deröst startasom som

deltidsarbete.bibehåller ett
kvinnliga rådgivare har drivits ipilotprojekt medDet som

stödområdena visar goda resultat och erfaren-kommunerna inom på
tillvara andra platser i landet. Länsstyrelsenheterna skulle kunna tas

till behoven kvinnliga affärsråd-bör sitt samordningsuppdragi attse av
tillfredsställt.givare i länet är

företagandeInvandrares7.2

förslag:Utredningens

finansiellt stöd till före-rådgivning ochAlla de gerorgan som
uppmärksam-företagande ökadinvandrarestagande bör ägna
god kunskapspecifikt arbetar med detta börhet. De gessom

alternativt anlitas medföretagande;invandrares personerom
konsultbas. kontakter bör etablerasNärasådana kunskaper

företagarsammanslutningar.invandrarnasmed egna

invandrareArbetsmarknadsverket bör stödja de startarsom
utbildningar. för tillvaraanpassade Insatsernamed att taeget

särskild kompetens viktiga och bör inte-invandrare med är
löpande verksamheten.i dengreras

invandrarföretagandet bör skestödet tillökadeDet attgenom
de stödformer och institutionellainomprioriterasdetta ramar

för invandrarföretagandesärskilda villkorfinns. haAtt ärsom
ochsvårigheten definieraminst beroendeolämpligt, inte att

främja invand-företagande. viktig del isådant En attavgränsa
ingående redovisning ochkravetrarföretagandet är en mer

och andrafrån Almi, länsstyrelsenuppföljning insatsernaav
invandrarföretag.stöd tillsom gerorgan

förbättras ochföretagande börinvandraresStatistiken över
för kvinnors ochskilda villkorenforskningen ökas. De mäns
kunskaper invand-härvid beaktas.företagande bör Bättre om

insikter småföretagandetrarföretagandet också viktiga omger
i allmänhet.
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Inledning

Företagsstödsutredningen behovetskallEnligt sina direktiv överväga av
invandrare.drivsstöd till företagsärskilt som av

företagande.invandrares Detfråganflera skälfinnsDet att ta omupp
särskildaskulle finnasjämlikhet. detfråga Omhandi förstaär omen

givetvis undanröjasinvandrare bör dessablandföretagandethinder för
grad frågai högdet ocksåskäl.redan detta Men är resurs-en omav

kan tilloch kunskapererfarenheterInvandraresutnyttjande. storvara
mångfaldkreativitet ochbehövernäringsliv i måtti storaettnytta som

ocksåspråkkunskaperInvandrarestillväxttakt.uppnå hög ärför att en
uppvisarinvandrargruppertredje skältillgång. Ett är att storastor enen

sitt bidrag tillEgenföretagandet kan härarbetslöshet. attmycket hög ge
oftainvandrarföretagaresynnerhetförhållande idettaändra på som

situationen förden mycket svåratillMed hänsynlandsmän.anställer
ocharbetsmarknadenutomnordiska, pådesärskiltinvandrare,

demed mångainvandrareutfall föruppnåsvårigheten ett gottatt av
nyföretagandet intestöd tillåtgärdernaarbetsmarknadspolitiska är

oviktigt.
betraktassjälvklart inteinvandrarekanhänseendenflertaletI som en

variationavseendenuppvisar i många änstörreDehomogen engrupp.
iutbildningengällerbefolkningen. Dettaövrigaden t.ex. genom-som

spridning.mycketharbefolkningensövriga stordensnitt är enmensom
mycket högöstblocket finnsfrån det fornainvandrareSärskilt bland en

antalet inteSamtidigt harutbildning. äreftergymnasialmedandel som
läskunniga ökat.ochskriv-

Alismåföretagande.till sinInvandrarföretagandet är natur ett
kulturgeografiskavidinvandrarfrågorsig åtBensalah-Najib, ägnarsom

påinvandrarföretagethar beskrivituniversitet,Uppsalavidinstitutionen
följande sätt:

hjälpinvandrare ofta meddrivsrörelse,mindreEn av ensomegen
Även iliterörelsen mättfamilj. störreärhans/hennes t.ex.omav

underinvandrarföretagocksådendefinierasanställdaantal som
anställda invandrare.deflertaletoch ärförutsättning ägarenatt av

företagandeinvandraresKunskaper om

detomfattande genomgångnågoninte gjortharUtredningen avmer
enbart gåttföretagandeinvandrareskan finnas utanmaterial omsom
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tillgångenkällor. kan ändå konstaterasantal Detigenom begränsat attett
från forskning.begränsad såväl i statistikmaterialsådantpå är som

utrikes födda ellerallmänhet antingenfinns gäller idataDe som
dessa kategorier finnsbådamedborgare.utländska Inom grupper -

födda iutländska medborgaremedborgare ochsvenskautrikes födda
medborgare i mångainfödda svenskaförväntas liknakanSverige som-

skildaoch deinvandrargruppematill de mångaavseenden. Med hänsyn
komplicerade.statstikfrågornakategorisera demmöjligheterna äratt

slutbetänkande 1996:55anför sitt SOUkommittén iInvandrarpolitiska
finns någon vedertagenmångfalden det inteochframtidenSverige, att

sina kommen-invandrare.betrakta Idefinition är att somsomav vem
förhållandeninvandraresstatistikenavseendeförslagochtarer om

till invandraresspecifikt hänför sigkommittén ingetredovisar som
företagande.

Mångkulturelltsin AttPripp har i sinOscar rapport egenvara
visarerfarenheter.utländska Dessaredovisat några1994 attcentrum,

och kaninvandrargruppermellan olikaföretagandet varierar stort vara
förgällerjämfört med vadmycket lågttillhögtalltifrån extremt som

huvudsak koncen-iInvandrarföretageni övrigt.befolkninglandets är
domineras heltnäringardel dessatjänstenäringama. Entrerade till avav

dominans kan ocksåmotsvarandeinvandrargrupper. Enspecifikavissa
områden.geografiskaavgränsadeinomförekomma

såvälsvenska studier,ocksåbeskriver PrippnämndadenI rapporten
Södertäljehuvudsak invandrare iistudierPrippsandras. avseregna som

och syrianer,assyrierundersökningsärskildmedoch Botkyrka, aven
egenföretagande.med högtinvandrargrupper ett

utländska. Vissamed deerfarenheternasvenska överensstämmerDe
egenföretagande.andel Dethögkännetecknasinvandrargrupper av en

Andrasyrianer.assyrier ochiranier,greker, turkar,polacker,gäller t.ex.
andel.lågtenderar halatinamerikanerochfinländare attt.ex. ensom

givetvisinvandrargruppermångaarbetsmarknaden fördåligaDen ger
sökas ihuvudskälet kan inteföretagtillincitament startaattett men

kvalificeradmycketakademiker ochförförhållandedetta änannat annan
fråganbland invandrargrupperna. Detpersonal om ensnarare varasynes

inom invandrargruppen.till nätverkoch tillgångföretagandetradition av
företagsstartenunderlättarnätverk attDen genomgruppensegna

hjälp medrådgivare ochpraktikmöjligheter,tillhandahålla förebilder,
internationella kontakt-deutnyttjasoch importriskkapital. Vid export

i fråga.invandrargruppenhoserna
handels-invandrarföretagandet, särskiltidominerarTjänstenäringama

konsultverk-ochhantverkstjänsterdärtillrestaurangverksamhet,och
påfallande lågt.invandrarföretagandettillverkningsindustrinsamhet. I är
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kan för invandrareDet lättare komma i näringsgrenarattvara som
inte kräver så mycket kapital och där kan lita till familjensman
medlemmar med lägre löneuttag vid perioder med dålig lönsamhet.ett

finns naturligtvisHär risken för egenföretagande med lågaett extremt
inkomster.

understrykasDet måste variationen mellan olikaatt grupper av
invandrare beroende bakgrund,på hur länge de varit i Sverige och

andramånga faktorer iakttagna samband inte alltid gäller för allagör att
Vidare många erfarenheterna från invandrares företagandeärgrupper. av

desamma finns från småföretagande generellt.som
det omfattandeGenom invandrarföretagandet i etablerade tjänste-

näringar sker kvalitativ utveckling dessa. Tydligast väl dettaären av
inom handels- och restaurangverksamheten där invandrargruppema
delvis själva skapar behov handelsvaror, Dessaett maträtterav nya m.m.
vinner dock också inträde hos den infödda befolkningen. Eftersom de
aktuella näringarna totalt stagnerande eller växande tordeärsett svagt
invandrarföretagandet i betydande utsträckning slå andra företag, iut
synnerhet i invandrarföretagen ofta bereddär att accepteraom man en
låg lönsamhet låta sin familj eller etniska nätverk i övrigtattgenom
delta i arbetet inom företaget.

Vissa erfarenheter tyder koncentrationenpå till näringar med lågtatt
kapitalbehov skulle kunna övergående förhållande. Närettvara
invandrarna själva lyckas ackumulera kapital skulle de ocksåegetmer

beredda i kapitalintensiva branscher. allaSom andraatt satsavara mer
företagare torde invandrarföretagare helst vilja elleranvända i sitteget,
nätverk lånat kapital.

behövs bättre statistik förDet och ökad forskning invandraresom
företagande. Forskningen kan belysa förhållanden nätverksbildningsom

inte baraintresse för invandrarfrågorna förutanm.m. av egen-
företagande i allmänhet. både statistik och forskningI det viktigtår att
såväl kvinnors förhållanden beskrivs och studeras ocksåmäns närsom
det gäller invandrargruppema.

Arbetsmarknadsverket har grundvalInom handlingsprogramettav
för invandrarfrågor Invandrare till arbete oktoberAMS, 1994 genom-
förts rad insatser särskilt riktade till invandrare. dettaIären som
sammanhang kan särskilt åtgärder för till hög-nämnas att ta vara

kompetens.utbildade invandrares Bland finns flera försökannat att
nyttiggöra denna kompetens i exportverksamhet och vid andra interna-
tionella kontakter.

för invandrare överhuvudtagetInsatsema inom Arbetsmarknadsverket
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Arbetsmarknadspolitiskafinns redovisade i förinsatserrapporten
flyktingar invandrare Information frånoch Vägledningsenheten

utfallet för invandraresredovisas del olika arbetsmark-1995:4. Där av
nadspolitiska åtgärder. kraftig ökning bidrag till invandrareEn av som

näringsverksamhet har skett under de åren. Försöksenastestartar egen
särskilt anpassade utbildningar för invandrarehar gjorts med startarsom

olika kommunala insatser verkarpåpekas också haDet atteget. ersatt
traditionella arbetsmarknadspolitiska insatserna fördel deen av

invandrare.
januari har Arbetsmarknadsstyrelsen, Nutek ochNyligen 1996

invandrarverk givit informationsskriftStatens gemensamt ut en
egenföretagare. Målgruppen för informationenInvandrare ärsom
olika myndigheter och organisationer kommerhandläggare inom isom

med invandrare villkontakt starta eget.som
omständigheter redan kan informations-Utöver omnämntssom ur

egenföretagare de utrikesskriften uppgiften andelen blandhämtas att
infödda medgenomsnitt densamma för svenskarfödda i är som men

Andelen kvinnor högrevariationer mellan olika någotärstora grupper.
förinvandrade företagarna övriga företagare.bland de Detän anges

del sittskäl till invandrarföretagen lånar litenockså attatt ett en av
möjligheter erbjuda säkerhet ibank kan deraskapital i sämre attvara

summering: "Kapitalbrist, bristskriften dennafast egendom. I görs
kontakter ofta desvenska regler och brist svenskakunskap ärom

för invandrare driver eller villde egetstötestenarna startastora som
företag".

från Storbritannien. har därrefereras vissa erfarenheter ManskriftenI
antal företagscentrum ledsinitiativregeringenspå startat ett som av

rådgivning har sigminoriteter. Efterfrågan på visatetniskapersoner ur
har utnyttjat deti fråga tidigare intestor trots att gruppernavara

service. drar vissa slutsatser förstöd ochbefintliga utbudet Manav
företagscentrum i allmänhet. viktigtlokala Detverksamheten vid är att

rådgivare, utbildare minoritetsgrupperna.vid dessa finnsdet m.m. ur
etableras med minoriteternas företagarsamman-Vidare bör kontakt

knyta till majoritetssamhälletsoch bör stöd islutningar dessa att anges
branschsammanslutningar.företagar- och

Hellman, sgälgvande handbok Gür, Ennyligen utkommenI omen -
villkor Ekonomifakta, 1996invandrarföretagares Sverige,i ges en

företagande.invandraresytterligare belysning av
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invandrares företagandeNågra data om

Arbetsmarknadspolitiska för flyktingarEnligt AMS-rapporten insatser
Vägledningsenheten första halvåretoch invandrare 1995:4 1994är

utländska medborgarna sysselsattadefem procent som egen-av
familjemedlemmar. Motsvarandeinklusive medhjälpare ochföretagare

siffror enligt AKU.siffra för landet helhet åtta Dettaär procentsom
ifråga. Beroende deandelen invandrargruppen mångaavavser

siffrornastår utanför arbetskraften utjämnasutländska medborgare som
bliregenföretagare i relation till antalet sysselsatta ochantalet sättsom
sinfallen. utomnordiska medborgare medelva i båda Förprocent

högarbetslöshet blir andelen så 14mycket höga procent.som
eget-bidragen under budgetåretI startarapport att avangessamma

utländska medborgare. stodtill Härav1993/94 gick 7,5 utom-procent
vilket mindre derasför procentenheternordiska medborgare 6 änvar

de utomnordiskaarbete.sökande Knappt 20andel procentutan avav
eget-bidrag under andra halvåret 1993fickmedborgare starta varsom

arbetssökandeanmälda vid arbetsförmedlingeni september 1994 som
dubbeltåtgärder. cirka såarbetsmarknadspolitiska Dettaieller är

medborgare.det gäller svenskamycket närsom
Nutek 1995:6Småföretagen iSverige 1995 BI attrapporten anges

invandrarbakgrund,nyföretagare 1994 hade 17samtliga procentav
utomlands födda.gällerprocentenheter12varav

SCB-enkätUnderlag från

enkät till företagriktat 12 000i slutet år 1995harSCB ägarna avenav
Företagsstödsutredningen har fått delanställda.med färre 20 taän av

uppgifteravsnitt lämnas enkäten.preliminära data. 4.5vissa I mer om
finns följande redovisa.invandrarfrågornaBeträffande att

invandrarbakgrund.tillfrågade de hardeTolv attprocent uppgerav
flertalsina kontakter medhar tillfrågatsFöretagarna ettom

och haftblivit bemött vilkenhurorganisationer, nytta avmanman
invandrarbakrund har imedkontakten. Företagare stort samma

debåda kategorierna skerövriga företagare.kontaktmönster Försom
storleksordning med bank,kontakterna ifrekventamest

Almi.branschorganisation ocharbetsförmedling, länsstyrelse,
organisationerna varierarkontakt med de nämndahaftAndelen som

för Almi. Invandrarföretagenochför banken 14från 57 procentprocent
flerendast den punktenövriga företagskiljer sig från avsevärtatt av
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heltövrigt framträderlänsstyrelsen.kontakt med Idem har haft en
medomfattande kontaktharinvandrarföretagenentydig bild att meren

gäller Nutek,skilda slag.expertorganisationer Dettaochrådgivnings- av
uppfmnarförening, InfoEuronyföretagarcentrum,startlinje,Nuteksäven

rådgivning till kvinnor.särskildochCentre
för hela företagargruppenbemötandet liggerdet gällerNär --

inyföretagarcentrumlänsstyrelse ochbank,branschorganisation, topp,
ordningeninvandrarbakgrundmeddemrangordning. ärnämnda i För

Även företagar-förstaplatsen.länsstyrelsen intarförutomdensamma att
får generelltarbetsförmedling och Alminyföretagarcentrum,förening,

invandrarbakgrunddem medfårNyföretagarcentrumbetyg.ett gott av
gäller fördetmedanövriga företagarebättre betyg motsattaänett av

näringslivs-arbetsförmedling. Kommunernasföretagarförening och
Nuteksuppfinnarförening,specialorganisationerflerasekretariat och som

invandrar-synnerhetoch igenerellt betygstartlinje m.fl. får sämre av
företagarna.

bransch-bank ochliggerkontaktendet gällerNär nyttan av
övrigaskiljer sig från deinvandrarbakgrundmedorganisation i Detopp.

påframför banken. Debranschorganisationenvärderaatt sergenom
ungefärAlmilänsstyrelsen ochmed sättkontakternyttan sammaav

företagarföreningarbetsförmedling ochde ettövriga. Däremot gersom
ochnyföretagarcentrumnyttoaspektengällerdetbetyg närsämre men

bättre.Nuteks startlinje ett
harföretagetÖvertagandeellerfinansieringenBeträffande start avav

hälftenoch banklån ifall fyrai näramedel använts tre avavegna
iövrigaskiljer sig från avsevärtInvandrarföretagarnafallen. attgenom

släkter ochfrånutnyttja medel8 procentutsträckning 22 motstörre
finansieringskälla kommerföljandefrekvensdärefter iSomvänner.

utnyttjatinvandrarföretagen hareget-bidraget. Tolv procentstarta av
lån frånnotabeltföretag. Detför övriga är attdetta tio procentmot

klart högreutnyttjats iharför kvinnorföretagarlånochAlmi
företag.övrigainvandrarföretagenutsträckning änav

slags stödtill tio olikakännerställtshar i enkätenfrågaEn manom
varierar frånstödenKännedomenföretag.tillkan lämnas omsom

tillinvesteringsbanken 34Europeiskafrånför låntioknappt procent
således ingenharföretagenrekryteringsstödet.för Merpartenprocent av

mellanskillnader kanbetydandestöden. Ingakunskap noterasom
och andra.invandrarföretag

medinvandrarföretagenstöd harrespektivetillkännerdemAv som
framför alltgällerutsträckning. Dettastöd iundantag söktnågot större

teknikbaseradsmåföretagsstöd,tillfälligtocksåAlmi,frånlån men
stöd ifårGenerelltrekryteringsstöd.ochNutekaffärsutveckling man
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utsträckning. Endast utfallen lägrestor 50 ochett är detän procentav
gäller ansökningar medel från Nutek. För några stöd utfallet liteärom
bättre för invandrarföretagen, i andra fall särskilt beträffande stödsämre,
från Nutek. kanDet invandrarföretagen i relation till andranoteras att
företag utnyttjar Almi mycket. bådeDe söker och får lån oftare. Trots

invandrarföretagen endast tolv företagenatt utgör deprocent av svarar
för fjärdedelen antalet lån från Almi.änmer av

På frågan företagets hinder för tillväxt blir i förstastörstaom svaren
hand hård konkurrens, efterfrågan och brist på tid. Dåligsvag egen
lönsamhet och brist på riskkapital får midre framträdande plats ien

Den notabla skillnaden mellan invandrarföretagen och demestsvaren.
andra företagen de förra i betydligt mindre omfattningär att anger
bristande tid problem.ettsom

Datorstrukturen skiljer föga mellan invandrarföretagen och de övriga.
hellerInte andelen medlemmar i någon företagarorganisationär ärsom

olika. Ungefär hälften såväl invandraföretag övriga företag ärav som
medlemmar. Andelen ingår i nätverk med andra företagare ärsom
mindre, särskilt för invandrarföretagama. nämnvärdaInga variationer
finns i Synpunkterna på nätverkens funktion och sammansättning.

antal frågor har ställtsEtt hur på företagets framtid.om man ser
Svaren i samstämmiga mellan invandrarföretagenär och destort sett
övriga företagen.

Förslag från Invandrarpolitiska kommittén

Invandrarpolitiska kommittén har i sitt delbetänkande SOU 1995:76
Arbete åt invandrare lämnat förslag särskilt intresseett ärpar som av
för Företagsstödsutredningen. sitt slutbetänkandeI SOU 1996:55
Sverige, framtiden och mångfalden har kommittén fogat dessa förslag
i omfattande aktionsplan skall tidsbegränsadutgöraen som en
kraftsamling etnisk segregation.mot

Kommitténs förslag kan sammanfattas följandepå sätt:

börStaten inrätta särskild bankgaranti det lättareatt göragenom en
för invandrare låna till och expansionatt startpengar av egna
företag.

statligt etableringsstödEtt bör införas för tillkomstenatt gynna av
konsultföretag drivna invandrare med inriktning på svenskaav
exportföretag.
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Båda förslagen aktualiserar den generella frågan särregler förom
invandrarföretag. särregler kräverSådana hållbara kriterier dels för vad

invandrarföretag dels för vilka invandrare det gäller, dels hurär,ett
invandrarbegreppet läggs fast. invandrarföretagFör har refereratsovan

definition given Najib. bli användbar skulle definitionenFör atten av
behöva preciseras i några hänseenden. Villkoren för företagarlån till

innebär företaget skall och drivas eller flerakvinnor ägasatt av en
kvinnor. Flera tillåts således och motsvarande borde gälla förägare
invandrarföretaget.

Invandrarpolitiska kommittén vill dem skall kunna fåavgränsa som
kommer fråndel bankgarantin till invandrare icke EES-länderta somav

Sverige kortare tid tio år.och varit i än
Legitimiteten i de avgränsningar torde bligörs störst mansom om

definitoner ifå definitioner möjligt och används såhar så sammasom
sammanhang möjligt.många som

delbetänkande har remissbehandlats varvid remiss-Kommitténs några
pekar olika risker med positiv särbehandlig.instanser på en

till skapa särregler för invandrare inomalternativEtt är attatt ramen
prioritera invandrarna. detta skall fungeraför andra företagsstöd För att

och uppföljning fråndock krav på tydlig styrningställs större
sida.statsmaktemas

Lån till invandrariöretagare

föreslår bankgaranti högstInvandrarpolitiska kommittén 100 000en om
Deltagandekunna till och befintliga företag.kronor skall ges nyasom

utbildningsåtgärder få krav för beviljande garantin.i kan ettvara av
föredra framför direkta statliga långarantisystemEtt attanses vara

kontakter med bankerna därigenominvandrarföretagensattgenom
sedvanlig kreditbedömning och beslutetskullefrämjas. Dessa göra om

statlig organisation. Almi pekas dengarantin därefter fattas ut somav en
lämpligaste organisationen.

blandad. itill förslaget bland remissinstansemaInställningen Enär
Flera remissinstanser pekarpositiv kan dock spåras. pågrunden attton
kapital huvudproblem fördet klarlagt tillgången påinte ärär att ett

vidare utbildninginvandrarföretagandet. trycker hårt på behovetMan av
håll föreslås samordning med företagar-rådgivning. Från någraoch en

frågor karaktärför kvinnor. Almi många teknisklånen att avmenar
de föreslagna garantiema.diskutera avseendeåterstår att
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Etableringsstöd till internationella konsultföretag

förslag utformat.Invandrarpolitiska kommitténs oprecist Denär närmast
till hands liggande tolkningen lånesystem admini-är att ettman avser

tillAlmi och maximerat 300 000 kronor. Kommittén anför istrerat av
följande:samanhanget

det fördel svenskar och invandrare"Genom att attses som en
inte särskild definition vilkasamarbetar i företagen, behövs någon av

till."invandrare förslaget riktar sig
Även finns i grunden positiv hållning hos många remiss-här en

dock flera i frågan stödet behövs ellerinstanser. Frågetecknen är om om
användas för ändamålet.andra stödformer kan

delbetänkandetsistnämnda frågan relevant eftersom detDen är av
blandden föreslagna riktningen redan tagits,framgår flera initiativ iatt

arbetsmarknadsmyndighetema.från Almi ochmedannat engagemang
såledesgrunden för kommitténs förslag.initiativ DetDessa utgör synes

redan inom nuvarande stödsystem.bör kandet görasgörassomsom om
kapitalbehovproblemet med otillfredsställda iVisserligen nämns

refereras ide initiativ redan tagits ochanslutning till ett av som
startfasen vidare-detta intebetänkandet. Men utanavse ensynes

miljoner kronor, liggerde nivåer 25-30utvecklingsfas och nämns,som
föreslagna stödetsutanför detlångt ramar.

Invandrar-genomförd på uppdragRedovisning rapport avenav
kommitténpolitiska

omnämnde Alikommittén har givit den redanInvandrarpolitiska ovan
undersökning invandrar-Bensalah-Najib i uppdrag göraatt en om
egenföretagande kommerStudien Påföretagande i Sverige. väg attmot

slutbetänkande 1996:55bilaga till kommitténs SOUpubliceras som en
mångfalden.framtiden ochSverige,

utvecklingsvillkorInvandrarföretagandets omfattning och samt
undersöktsför främja företagandet harsärskilda insatserbehovet attav

form enkätsvar frånpå primärdata i 25i studien bygger avsom
s.k. bedömareländer och antalföretagare från 14 externaett av

Kompletterande intervjuer har gjorts.bland Almi.företagandet, annat
undersökningar invandrarföretagandet ochtidigareDärtill har av

uppgifter ochstudien kan följandestatistik utnyttjats. Frånoffentlig
förslag hämtas.

invandrarbakgrund omkring 18medPersoner utgör procent av
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företag isamtligaandelInvandrarföretagarnasbefolkning.Sveriges av
såledesInvandrarecirka elva ärtilluppskattaskan procent.landet

ägarförhållanden. Enföretagensgällerdetunderrepresenterade när
förhållande pågår. Dettaändra dettai riktningutveckling mot att

nyföretagandet.förstår 17invandrarna procentframgår att avav
med låganäringsgrenarinomåterfinnsinvandrarföretagMånga

expansions-och småkonkurrenshögvinstnivå,låginträdeströsklar,
möjligheter.

förhållandekvinnor.leds IinvandrarföretagenCirka 30 procent avav
högskole-företagarnaandelharinvandrarbefolkningentill stor aven

utsträckningfinns ihögskoleutbildade företagarna storutbildning. De
uppdragsverksamhet.inom

få lånaländer har svårtutomeuropeiskafrån attföretagareSärskilt
frånoch lånakapitalanvändahänvisade tillblir då egetochbank atti

släkt och vänner.
invandrar-olikaharbedömareochInvandrarföretagare externa syn
Invandrar-finns.insatserbehovvilketochproblemföretagarnas somav

betonarbedömarefinansieringsproblemen. Externalyfter framföretagen
språketsvenskaikunskaperföretagsekonomiiutbildning samtaffärsidé,

sighärmed önskarkonsekvensregelsystemet. Isvenskadetoch om
medanoffentligafrån detfinansieringmedhjälpinvandrarföretagen

ochutbildningiliggerbehovetdet främstabedömare attexterna anser
rådgivning.

medkontaktlitenhaaktörerrådgivandeandraochAlmi anges
till dessa.intetjänsteutbudoch ha är anpassatinvandrarföretag ett som

finnskontaktyta. DetlitenföröverhuvudtagetharInvandrarföretagen en
myndigheter.medkontakterbättrebehovbland annat av

nyföretagandet. Detriktasintressemycketför motNajib hävdar att
företag.existerandeocksåstödjaviktigtär att

tagitinte harkommitténInvandrarpolitiskaförslagNajibs som-
följande:blandställning till är annat-

svenskarellerinvandrarehelstanställsAlmividochkommunerI
mångkulturelltinvandrarkulturer. Ettolikakännedommed god om

invandrare.tillrådförbyggsföretagarcentrum att geupp
särstöd-Fleratidigare inkomst.eget-bidrag oavsettSamma starta ges

för-invandrareutbildarorganisationerinförs.former De gessom
stöd.Nätverkbidrag.lån ellermånliga ges

ökadefårforskningenochförbättrasStatistiken resurser.

invand-gällerdetrollsamordnandeoch närinitierandefårNutek en
rarföretagande.
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Överväganden

Invandrarföretagandet har vissa särskilda kännetecken. Samtidigt är
variationema inom detta företagande mycket Mest slåendestora. är
kanske ändå invandrarföretagaren iatt stort mötersett typsamma av
problem andra företagare. Den redovisade SCB-enkäten visarsom ovan

många punkter samstämmighet mellan företagare med invandrar-en
bakgrund och företagare i gemen.

all undersökningI invandrarföretagandet det således viktigtärav att
låta detta spegla sig i företagandet i allmänhet. den studieI Najibsom
gjort för Invandrarpolitiska kommitténs räkning och redovisatssom ovan
har detta inte skett. Resultat i den i förstone sigrapporten tersom
specifika för invandrarföretagande kan vid jämförelse med annaten
företagande visa sig allmängiltiga. Detta gällat.ex.vara mer synes
bristerna i kontakten mellan företagarna och samhällets rådgivande

I Najibs framstår kontakten särskilt dåligrapport förorgan. som
invandrarnas del. SCB-enkäten visar invandrarföretagamanärmast att
har bättre kontakt och utnyttjar dessa Almisatten man organ, ex.
finansieringsmöjligheter, i utsträckning de inhemskastörre än
företagarna. kanDetta bero på invandrarföretagama haratt större
problem och därför söker samhällets stöd. alternativEn tolkning kan

benägen söka i sitt företagandeatt är ochatt vägarvara man mer nya
inhämtar råd i anslutning till detta.gärna

detTrots ovannämnda finns tydliga fakta talar för attsom
invandrares företagande bör uppmärksammas och stödjas i större
utsträckning. Utredningen vill ändå inte förelå detta sker i särskildaatt
former. ställetI bör medel kommer till användning ocksåsamma som
för företagande utnyttjas. Skälet bara delvis invandrar-annat är att
företagandet till delar liknar företagande.stora Ett viktigtannat annat
skäl strikt formell avgränsningär invandrarföretagandeatt frånen av

företagande svår fordrasDetär definitionannat göra. vilkaatt en av
skall räknas invandrare och vad invandrarföretagett är.som som

Dessutom måste ställning till vilka invandrare skall inkluderas.tas som
Invandrarpolitiska kommittén valde för sin föreslagna bankgaranti att
den skulle gälla för invandrare från icke EES-länder varit i landetsom
kortare tid tio år.än

Invandrarföretagandet bör enligt utredningens mening kunna ökatges
stöd skapar särskilda former för detta ochutan att tvingas till svåraman
avgränsningar slag. stället börI insatser för sådant företagandenämntav
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skallfinns. viktig del i dettadet stöd redan Enprioriteras inom attsom
detkräver i sinförbättrad uppföljning.fungera Dettaär tur atten
tillinvandrarföretagandet, givetvis relateratförstatistiska underlaget

ökad forskning vidareblir bättre.företagande, också En ärannat
förresultat intresse ocksåsäkerligenskulleangelägen. Denna stortavge

allmänhet.småföretagandet i
särskilt vid stöd till invandraresuppmärksammasaspekt börEn som

förutsträckningdet i mycket högreföretagande än annatär att
invandrarföretagen finnsstorstadsfråga.företagande Merpartenär aven

inaturligt storstadskommunernadärförstorstadsområdena.i Det är att
invandrarorganisationernäringslivet, statliga ochmedsamverkan organ

Stockholmsriktade till invandrarföretagare.projektsärskildadriver
med nyligensamverkaninsatser etablerathar i sinakommun enen
utredningen harEnligt vadför invandrarföretagare.organisationbildad

iverksamheten till andraorganisation breddaerfarit denna orteravser
för de samhälleligabli viktigdå kunnaoch skullelandet part organenen
företagande.invandraresmed i frågorsamverkaatt om

för invandrar-föreslås till stödprioritetsärskildaDen som ges
skulledetta företagande baratolkasfår inteföretagande att varasom
hänseendenUtvecklingen redan i mångaproblem.medkringgärdat är

ytterligare tillväxtincitament tillfrågadetpositiv och är attom ge en
samhället itill för dem ochinvandrare,hosföretagandet stort.i gagn

IT-teknikenFöretagsstödet och7.3

förslagUtredningens

vid kreditgivningbörlänsstyrelsernaAlmi och attuppmanas
säker-ställasärskilda problemIT-företagenshänsyn till attta

traditionellt slag.heter av

programkontorochpartnerskapen EGsregionalaDe uppmanas
IT-området vidkompetensbehoven inomsärskilt prioriteraatt

strukturfondsprogrammedel från EUsfördelning av

behovetuppdrag ingårFöretagsstödsutredningens övervägaattI av
informationsteknikensbakgrundföretagsstödetförändringar mot avav

betydelse.IT-teknikens
ochsamhällsutvecklingenhelabetydelse förIT-tekniken har storen

har nyligenföretagen. Fråganmedelstoraochför de mindreminstinte
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Åtgärderbeskrivits i regeringens 1995/96:proposition 125 för breddaatt
och utveckla användningen informationstekniken. Där framläggsav
förslag mål för övergripande nationell IT-strategi. Somom en
prioriterade statliga uppgifter där rättsordnigen, utbildningen ochnämns
samhällets informationsförsörjning.

Vad gäller de ochsmå medelstora företagen propositionentar upp
både deras problem med kapitalförsörjningen och önskemålet breddaatt
marknaden för små företag upphandling.genom

Regeringen anför små programvaruföretag har svårigheter fåatt att
lån då de inte kan säkerheter i maskiner och utrustning detpå sättge

traditionella tillverkande företag kan Regeringen skall därförgöra.som
uppdra Nutek och Almiåt kapitalförsörjningsfrågan tillöveratt se nya
IT-baserade företag.

det gäller önskemålet breddaNär marknaden för företagsmåatt
offentlig upphandling pekar regeringen möjlighetenpå attgenom

påverka företagens IT-användning underlätta elektroniskattgenom
kommunikation mellan företag och myndigheter. IT-utvecklingen i en
regionen beroende tillgången elektroniska kommunikations-är av

tillgången service och denpå önskar kommuniceravägar, attav av man
med också använder tekniken. På lokal nivå har kommunerna viktigen

förroll spela underlätta småföretagens IT-användning. Enatt att stort
antal kommuner redanhar IT-strategi eller håller på utarbetaatten en
sådan. Regeringen i uppdrag Nutek i samverkan medatt attavser ge
Almi och Svenska Kommunförbundet utveckla informationen till små-
företagen.

första förutsättning för kunna utnyttjaEtt IT-tekniken äratt att
företagen skaffar och använder persondatorer med kringutrustning. SCBs
enkät till företag med mindre anställda20 i början visar1996än attav
endast småföretag använder datorer.60 de använderAvprocent av som
datorer har två tredjedelar endast fristående persondatorer medan övriga
har persondatorer sammankopplade iär nät.som

problemen med företagsstödetEtt nå fram till småföretagenär attav
med information och rådgivning. Flera tidigare utredningar har belyst
detta problem bl.a. KSA-utredningen SOU 1994:48. Svårigheten är att
kunna erbjuda aktuell informationen just småföretagaren behövernär
den. Skriftlig information har visa sig ha mycket lite värde den inteom

tillgänglig just behovet uppstår. erbjuderHär modern IT-teknikär när
möjligheter erbjuda aktuell information. Utredningen föreslårstora att

Nutek får i uppdrag utarbeta hemsida Interntatt att en om
företagsstödet. Till den kan stödgivare koppla hemsidoregna som var
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aktuellatillfå tillgångalla via InterntkanHärigenomajourhåller.en
skallsjälvasmåföretagamahandi förstainteTankeninformation. attär

kan hasäkertochinformation i detta ävensöka system, annanenom
kontakter såprimärasmåföretagarenshandförstaidet. Detglädje ärav
näringslivs-kommunalaellerarbetsförmedlingarbanker, revisor,som

tillsig framletakan rättsmåföretagarenmeddiskussionisomorgan
stödstrukturen.iinstans

ochprodukterIT-tekniken iutnyttjamöjligheterSmåföretagens att
ochfmansieringsmöjligheterpådelvisberorproduktionsprocesser

i förstatidigarestödet harstatligamed. Deti företagetkompetensen
ochproduktionsutrustninginvesteringar itillstödpåinriktathand varit

alltinvesteringarmjukas.k.harårUnderegendom.fast mersenare
ochytterligareutvecklingenförstärka denvillUtredningenbetonats.

bort. Dettamedelsavändningengällervadbegränsningar tasföreslår att
stödför fåfunnitseventuellt hartidigare atthinderdeinnebär att som

utvecklings-del i företagensutbildningprogramvaruinköp, etc.till som
undanröjs.projket

produk-eller iprodukteriutvecklingen ITföretagmånga ärFör av
Detpersonalens kompetens. ärfrågahandförstaitionsprocesser omen

personal-lösasjälva måstehand företagenförstaifråga genomsomen
omfattandefinnsrekrytering. Det ettellerutbildning numergenom

regi.privat Ettoffentligsåväl iutbildningstillfällenutbud somav
helabyggtArbetsmarknadsverket överDatortekdeexempel uppär som
EUsungdomar.arbetslösautbildningavsedda förochlandet är avsom

mindre företag.ikompetensutvecklingförsärskiltmål 4 är ett program
de insatserkostnaden förfå halvaföretagkandetGenom programmet

IT-fråganviktenunderstrykavillUtredningen attbetalda.görs avsom
strukturfondsprogram.EGsandraochi dettaprioritethög avges

medmotiveratdetinteFöretagsstödsutredningen ärattDärutöver anser
område.dettainomstödsärskildaytterligare
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7.4 Företagsstödet och miljön

Utredningens förslag

miljökrav skall ingå i den allmänna bedömningen före-av
utvecklingsplaner vid behandlingtagens ansökningarav om

statliga stöd. Däremot bör inga specifik miljökrav vidresas
beslut statligt stöd.om

ekologiska krav och kretsloppstänkande affärs-öppnar ny
möjligheter för små och medelstora företag. Statliga stöd-
givare bör särskilt uppmärksamma företag med denna inrikt-
ning vid sitt arbete.

Miljön samhällsangelägenhet förstaär "Hotet miljönmot ären av rang.
hot livet självt" framhålls det i regeringsförklaringenett mot den 22av

1996. Miljöaspektema skall beaktas Företagsstödsutredningenmars av
liksom andra statliga utredningar.av

miljöproblemenDe i Sverige sammanhängerstora framför allt med
energiförbrukning vid och uppvärmning, jord- och skogsbruktransporter

utsläpp och avfallshantering vid industriell verksamhet.samt

Är tillväxt miljöhotett

Stödet till företag åstadkomma tillväxt, dvs. i regel ökadattavser
produktion och fler anställda. För verksamheter medför påverkansom
på miljön kan naturligtvis tillväxt medföra ökad miljöbelastning. Såen
kan ske i form ökad energiförbrukning, ökade och ökadtransporterav
mängd utsläpp och avfall från produktion. Produkter kan också medföra
miljöproblem de inte längre brukas.när Dessa problem kan dock inte
lösas produktionsbegränsningar väljerutan attgenom genom man
material och produktionsmetoder undandröjer eller åtminstonesom
minskar problemen. Dessa problem varierar med bransch medänsnarare
företagsstorlek. Många de miljöproblemen återfinns istora verk-av
samheter där endast företag aktiva så skogsindustrin,ärstora stål-som
och kemisk industri.

Stödet till små och medelstora företag syftar i första hand till ökaatt
kompetensen och tillföra kapital. Det åtgärderatt väl för-nytt är ärsom
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kanmiljön. Miljöförbättringarvad gällerökade ambitionermedenliga
teknisksamband medkunskaper och iökadeofta åstadkommas genom

därför all anledningfinnsinvesteringar. Detochutveckling attnya
ochmed höga miljökravförenastatliga stödet väl gårdetförmoda attatt

miljö.till bättrekan medverkaofta direktdetatt en

statliga stödvidMiljökrav

samband medställas imiljökrav börhar attUtredningen övervägt om
ställamöjlighetform.stöd i någon Enstatliga ärfår del attföretag av

skall utgå.för stöduppfylldamiljövillkor måstespecifika attvarasom
samband mediuppmärksammasmiljöfrågormöjlighetEn är attannan

ochmiljöfrågorinformationfår råd ochföretagetochstödgivning att om
lösas.miljöproblem kanhur

ställa villkor. Deförsta alternativet,detavvisarUtredningen att
mindreutvecklingenstödjaförinrättatsmyndigheterstatliga att avsom

kontroll-lämpade försärskilt välinteföretag kan attantas ageravara
medpersonalMiljökontrollenmiljösammanhang. utövasmyndighet i av

gälla likaoch börlänsstyrelserochkommunervidsärskild kompetens
stöd eller inte.statligtde sökersigför alla företag vare

samband mediuppmärksammasmiljöfråganförordarUtredningen att
vidPersonalenutvecklingsfrågor.andraföretagsstöd på sätt somsamma
deti sitt arbeteleddiskuterarIndustrifondenNutek, ettAlmi, etc. som
börDärvidutvecklingsmöjligheter.situation ochföretagetssökande
deluppmärksammasjämställdhetmiljö,kvalitet,frågor etc. som enom

eller inteskall få stödföretagetaffärsutveckling. Frågani företagets om
framtidsutsikter. Detföretagetsbedömningsamladgrundas då aven

klaraintemisstänkaseller kanmiljöfrågoromedvetetföretag är omsom
stödsig förkvalificerasäkerligen intekommermiljökravgällande att

ambitionerhögaMiljömedvetande ochsamlad bedömning.sådanvid en
Miljö-affärsutveckling.modernviddelviktigmiljöavseendei är en

flera olikaAlmisNutek och sätt.inomuppmärksammatsharfrågoma
"Miljöstyming iprojektetuppdragregeringensNutek påBl.a. driver

utvecklingsmå företagsstödjaprojektetSyftet medsmåföretag". är att
derasoch ökamiljönpåverkan påderasminskamiljöområdet för att

konkurrenskraft.

framtidsbranschMiljön som

agerandeekologisktoch kravetmiljönförintressetökande attDet
för små ochaffársmöjlilgheterocksåkretsloppstänkandeoch öppnar nya
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medelstora företag. Behovet expertis inom olika kunskapsområdenav
marknader för konsultbolag. krav hanteringöppnar Nya pånya av

produkter, återvinning affärsmöjligheter vad gäller såvälm.m. ger nya
produkter tjänster. Utredningen har tidigare framhållit detatt ärsom
viktigt det statliga stödet inte endast utformas för traditio-att att passa
nella företag med investeringar i maskiner och lokaler. fram-Den
växande företagsamheten inom miljöområdet understryker ytterligare
vikten sådan omorientering. Stödet måste också kunna utnyttjasav en

företag med arbetsmönster och investerings-typerav nya nya nya av
behov. ställer bl.a.Det krav kreditgivande institutioner kunnaatt
bedöma tillgångar och bedöma företag arbetar i olikatypernya av som
slag konstellationer och allianser med andra företag. Erfarenheterav av
IT-branchen och den växande tjänstesektorn visar branscher kanatt nya
välja helt verksamhetsformer. ställerDetta krav flexibilitetpå ochnya
fortlöpande omprövning det statliga foretagsstödets utformning.av
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ochutvärderingOrganisation,8

konsekvenser

Samverkansñågor1

förslagUtredningens

små-medsamverkaniuppdragif°arLänsstyrelsen att
skapai länetintressenterövrigaochföreträdareföretagens en

tillservicestöd ochbehovochtillgångöverblick över av
förbättringar.förverkaföretag samt

medlänsvisutformasmåstesamarbeteförFormerna
ochbehovspeciellaregionensvarjefrånutgångspunkt

påbehövssamarbeteochSamlokaliseringförutsättningar.
kommunnivå.ochbåde läns-

förochstrukturfonder attEGsTillkomsten organnyaav
komplex-ökadinnebärstödbeslutaochadministrera enom

stöd iEGsintegreramöjligtlångsåangelägetitet. Det attär
frånoch avståorganisationer attochmyndigheterexisterande

organisationer.bygga nyaupp

detöverblickamöjlighetingenhar attföretagetenskilda mindreDet
avseenden.i olikaföretagetbiståkanorganisationerantaletstora som

anledningnågonheller attintedetfinnssynpunktföretagetsUr
utbudetaktuelladagenfördetunderrättathålla sigfortlöpande avom

snabbtföretagetuppkommer,behovviktigtdet närstöd. attDäremot är
tidskrävandesig ibehövatill instans attnår fram rätt utan enengagera

lokalpåinstanssökprocessi. förstabehovdärförharFöretagen enav
vidare.slussaskanvarifrånrådgivningochinformationförnivå man

arbets-utbyggda kontorsnätet ärdetharstatlig mestDen somorgan
representeradefinnsarbetsförmedlingarnamarknadsverket genomsom

påfunnitsendasthuvudsakihittillsharAlmivarje kommun.i
etablerapåmed kommunernasamarbete atthållerlänsplanet genommen
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på kommunalnärvaro nivå.ävenen
Det finns starka skäl till ökad samordning de statligaav resurserna

till stöd för företagen. Ansvaret för samordningen de statligaav organen
på länsnivå ligger i första hand på länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall
enligt förordningen 1982:877 regionalt utvecklingsarbeteom utse en
beredningsgrupp för samverkan mellan länsstyrelsen, länsarbetsnämnden
och de regionala utvecklingsfonderna numera Almi i regionala utveck-
lingsfrågor. Den regeln infördes 1994 har inteännu utvecklings-men

inrättats i alla län. Länsstyrelsen bör, i utvecklingsgruppengrupper eller
på lämpligt i samråd med företagensannat sätt företrädare och andra
aktörer bedömma behovet stöd och service till näringslivet ochav ta
initiativ för åtgärda de organisatoriskaatt brister kan finna. Ett alltman
viktigare område utbildningsutbudetär ojämnt fördelat i landet.ärsom

Förhållandena och behoven varierar mycket i olika delar landet.av
Det därför inte önskvärtär genomföra någon enhetligatt modell för
stödorganisationen i hela landet. ställetI bör de offentliga insatserna
inriktas till komplettera de verksamheteratt kommer till stånd påsom
privat initiativ. Så sker redan många platser.

Almi har särskilt känslig roll då både erbjuder kostnadsfrien man
information och rådgivning och samtidigt verkar komersiellsom
konsult. viktigtDet Almi inteär undanatt privata aktörertränger utan
verkligen lyckas det komplement till den privata konsultmarknadenvara

avsikten Den divisionaliseringär. i verksamhetsgrenar,som tre
information och rådgivning, konsultation och finansiering som nu
genomförs inom Almi bör medverka till förhindra osund konkurrens.att

De exempel på samarbetsformer refereras i avsnittetnya som
Försöksverksamhet med samarbetsformer, visar på värdet föranya attav

flera aktörer i lokal och därmed erbjuda företagarnasamman samma en
bredare Östergötlandserviceutbud på ställe. Exemplet frånett gäller tre
organisationer på länsnivå och exemplet från Jämtland gäller fyra
organisationer kommunal nivå. Båda exemplen värda studerasär att
och föras vidare andra håll. Därutöver har Nutek har tagit initiativ till
ytterligare försök med samarbetseformer. Det viktigtärnya att
detaljerna i den här samlokalisering ochtypen samarbete utformasav
lokalt. Den måste i hög grad bäras lokala eldsjälar och utformasupp av
med hänsyn till lokala traditioner och den lokala näringslivssituationen.
Ur de mindre företagens synvinkel det självfalletär fördel nåstor atten

Ävenflera myndigheter på gång. myndigheternas synpunktsamma ur
det värdefulltär personalen får arbetaatt med kolleger från andra

organisationer både led i verksamhetsutvecklingenett och ledsom ett



konsekvenserutvärderingoch 257Organisation,1996:69SOU

underlättaskompetens.personalens Dessutomdeutvecklingeni egnaav
enskilda stödärenden.naturligtvis

viai första hand gåtill företag börstödsamhälletsInformation om
ökadSamhället bör ianvänder.normaltföretagenkanalerde som

företagensrevisionsbyråer ochbanker,utnyttjautsträckning egna
information.medföretagentillfor nåorganisationer utatt

fonderstöd från EGsoch tillkomstenimedlemskap EUSveriges av
stödstrukturen. Enkompliceratytterligaregemenskapsinitiativ haroch

medUtredningeninrättats.harochmyndigheterrad oroserorgannya
underVerksamhetenmedfört.detta ärkomplexitetökadeden som
varförutredningsarbete pågårföreliggandesamtidigtuppbyggnad som

institutionerna.utvärdera deochgranskamöjligtvaritdet inte att nya
lämpligvidutvärderasdeangelägetemellertidDet attär organennya

bedömningsamladdå påoch dettidpunkt görsnyttatt aven
inte inrättabör attstödadministrationen. Strävan utanatt nya organvara

detlänsnivåPåexisterande ärutnyttja demöjligtså långt organen.
stödadministrationen.sammanhållande förblirlänsstyrelsennaturligt att
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Målstyrning,8.2 uppföljning och utvärdering

Utredningens förslag:

Statmakternas övergripande mål för företagsstödet tydliggörs
och skrivs i författningar eller andra lämpliga dokument.
Samordning bör ske mellan angränsande politikområden.

Dialogen mål och uppföljning/utvärdering utvecklasom
mellan såväl statsmakterna och myndigheterna mellan desom
centrala och regionala myndigheterna.

Myndigheterna bör i anslagsframställningar och verksamhets-
planer redovisa sin strategi för uppföljningar och utvärd-
eringar. denna skallI hur organiserar verksam-anges man
heten. utvärderingsfunktionEn friståendemed ställning bör
finnas.

Redan då företagsstöd införs bör uppföljningar och ut-nya
värderingar planeras och för dessa avsättas.resurser

Alla individbaserade uppföljningsdata bör uppdeladeges
kön.

Kvaliteten i redovisningen data i myndigheternas årsredo-av
visningar bör förbättras.

Statsmakterna bör stimulera till ökad "fri" utvärderings-en
forskning och till utvärderingar sker sektorsgränser.att över

Bakgrund

detta avsnittI betänkandet behandlas frågor mål, uppföljning ochav om
utvärdering på allmänt plan för de politikområden utred-ett tre som
ningen behandlar. tidigareI avsnitt betänkandet har dessa frågor iav
viss mån redan berörts enskilt för dessa områden. Detta gäller särskilt
för det regionalpolitiska stödet eftersom utredningen föreslår en mer
utpräglad målstyrning för detta stöd i förhållande till vad gäller.som nu

Företagsstödsutredningen har i sin genomgång de närings-,av
regional- och arbetsmarknadspolitiska stöden funnit avsevärda brister i
styrningen insatserna. De övergripande statsmakterna målensattaav av
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Även för de enskildamålenotydliga.ochmotstridigabådekan vara
förangivna i dede inteIblandpreciserade.otillräckligtofta ärstöden är

propositionstextema. Detfår sökas iförfattningamagällandestöden utan
omfattandeolika stöd ivilketpåsvårt sättkan också att ensevara

övergripande målen.och till deinbördesförhåller sigstödflora
för dekonsekvenserobönhörligenfårmålbeskrivningarnaiBrister

i dagen.då Imålen kommerosäkerhetenutvärderingar görs; omsom
verksamheten,försjälva målenutvärderamadiskuterarfallbästa

genomförochmåldiskussion något utvär-singrundvalpådefinierar av
val ochsådantfall ingetandramål.till detta Irelation görsideringen

vansklig.blikan dåutvärderingentolkningen av
löpandestödgivandebrister i debetydandefinnsDet även organens

särredovisas inteOftaverksamheten.redovisningochuppföljning av
dokumentochstöd.slagen Iolikaför deutfallet ett angessammaav

relevantafå data påsvårtkanuppgifter. Detmotstridiga attibland vara
preciserade.otillräckligtredovisasde dataoch ärutfallsstorheter som

utbetalda medelbeslutade ellerdetofta intedetframgår ärSålunda om
Även alltför mångadet iantalsuppgifterdet gäller ärredovisas. närsom

frånomräkningarinte hurhellerframgårDetvadfall oklart avses.som
budgetårsvärden.tillomvandlatskalenderår harförprimärdata

utvärderingarochuppföljningarföruttalad strategiAvsaknaden av en
iblandresulterarför dessamedelmål och annatpreciseringarmed av

mycketallt iframförsig äventenninologi. Detta attoklar yttraren
börutvärdering. Dennabeteckningenåsätts termuppföljningarenkla

vanligenstudier,analyserandedjupgående ochförbehållas avmer
sammanställningarenklareuppföljningmedaneffekter,stödens avavser

utfall m.m.
betänkandetsoch iföregåendei detharFöretagsstödsutredningen

ochutvärderingarochuppföljningarredovisatokritiskttämligenbilagor
under-gjortdemvaltsterminologidärvid använt somavsomsamma

adekvataför denställetutvärdering iofta termendvs.sökningarna, mer
basera någramedförsiktigvaritdockharUtredningen attuppföljning.

materialetgenomgångna ärdel detdenställningstaganden avsomav
kvalitet.otillräcklig

ställsEG-stödetidetsammanhangdettabör i attnoterasDet
varituppföljningochmålbeskrivning änpåhögre krav somavsevärt

stödet.nationellabrukligt i det
deallafinns inomutvärderingochmålstyrning trebättreBehovet av

degenomgångsiniharrevisorerRiksdagenspolitikområdena. t.ex. av
1994/95:RR2.behovpåtalat dettautvecklingsinsatsernaregionala

harmålstyrningökadförslagsittbakgrundBland annat mot omav
1996:34betänkande SOUsittkommittén iArbetsmarknadspolitiska
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Aktiv arbetsmarknadspolitik gjort motsvarande påpekande för de arbets-
marknadspolitiska åtgärderna. Kommittén framhåller också att stats-
maktemas styrning inom angränsande politikområden ibland inte är sam-
ordnad. Riksrevisionsverket har i Nuteks stöd till företagrapporten -
och forskning RRV 1995:39 redovisat kritik uppföljningar ochmot-
utvärderingar inom delar det näringspolitiska området.av

Arbetsmarknadspolitiska kommittén sammanfattar i det avsnitt som
utvärderingsfrågoma sina ställningstagandentar på följande sätt:upp

bakgrundMot kommitténs förslag till målstyming Arbets-av av-
marknadsverket finns det starka skäl till utveckla verksamhetenatt
med utvärdering och uppföljning arbetsmarknadspolitiken.av

Det viktigt utvärderingar utförs fleraär håll så olikaatt studieratt-
kan balansera varandra.

finns anledningDet de institutionella formernanärmare övervägaatt-
för kvalificerad akademisk utvärderingsverksamhet inom det arbets-
marknadspolitiska området.

finns skäl förstärkaDet på Arbetsmarknadsdeparte-att resurserna-
för utvärderingsverksamhet och bedömning framtagnamentet av

forskningsresultat.

framstårDet uppenbart dessa kommitténs principiella stånd-attsom
punkter i allt väsenligt kan överföras till närings- och regionalpolitiken.

kanDet särskilt intresse de forskningsmässigaatt tavara av upp
utvärderingsinsatserna. tillgodoserDessa vanligen metodkraven ett
helt andra utvärderingar. forskargruppernaOmsätt än får arbetaannat
kontinuerligt med utvärderingsfrågor kan de successivt utveckla komp-

och del den internationella utvecklingenetens även inom området.ta av
de forskningsmässigaI utvärderingarna skiljer det arbetsmarknads-

politiska området sig på positivt finnsDet här betydandeut sätt.ett en
forskning också redovisats Arbetsmarknadspolitiska kommittén.som av

framgårDet dock kommitténs betänkande forskningen visserligenattav
har stimulerat debatten och givit många uppslag. Resultaten låter sig
dock inte vidare till ställningstaganden kommitténutan summeras som
kunnat använda i utredningsarbetet. Detta god illustrationär atten av
forskningsinriktade utvärderingar inte ärtillräckliga kommitténutan som
själv måste balanseras med andra slagsäger studier, bland annatav
genomförda de berörda myndigheterna själva.av

De brister kan identifieras inom de aktuella politikområdenatresom
återfinns också på många andra håll. finnsDet knappast anledning tro
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Ävendessa områden utmärker sig på något särskilt sätt.att tre om
diskuteraskvaliteten ibland kan har det allt gjorts omfattandetrots

insatser och ambitionerna höga inom de berörda myndig-är närmast
Nutek.heterna, AMS och Med hänsyn till frågetecknenatt runt

förutvärderingar de närings- och regionalpolitiska för deär större än
arbetsmarknadspolitiska stöden det särskilt positivt deär att notera
planer for utvärderingar finns inom Nutek.som nu

Aktörer flera olikapå nivåer

gäller såväl formulera föruppenbart vad målen verk-Det är att att
följa och utvärdera denna flerasamheten måste skildaatt uppsom

nivåer dels statmaktema med det övergripande föransvaretengageras,
mål följa och utvärdera insatserna, dels de myndig-sättaatt samt att upp

har för programgenomförandet, dels de enskildaheter som ansvar
får projektstöd. Hela denna kedjan målsättande ochföretag som av

uppföljning/utvärdering måste fungera.
och fastsställandet uppföljnings- ochUtarbetandet målen avav

Mål inte kan följasutvärderingsstrategin måste hänga samman. som upp
uppläggningenhar begränsat värde. Målen ochoch utvärderas ett av

utarbetas samtidigt och få påverkauppfoljningen/utvärderingen måste
varandra.

uppföljnings- och utvärderingsarbetetofta försummad iEn ärresurs
rapportering självklar grund for varjesjälv.stödmottagaren Dennes är en
kan intresse forform uppföljning ävenmen vara av en merav

får välutvärdering stödet besvarakvalificerad mottagaren avom
sitt projekt. det gällerfrågor utfallet Justövertänkta närom av

använda detfinns också alltid möjlighetenfinansiellt stöd att
begärda uppgifter.incitamentet för verkligen fåekonomiska att

och forskare anlitasaktörer också konsulterViktiga är som av
utvärderingar.m.fl. för genomföramyndigheter Dessvärre äratt

Ävenknapp. de stödgivaretillgången kvalificerade utvärderadepå som
ha få den hjälp de behöver.sina ambitioner kan svårtvill höja att

den fria utvärderingsforskningen.viktig roll har också DettaEn är en
idealfallet beställs, betalas och utförs styrning frånforskning i utansom

från stödgivarna fristående utvärderingdem utvärderas. En ärsom
såväl själva finansiärer andrassärskilt viktig dessa aktörernär år som av

verksamhet.
gäller graden oberoende intar den forsk-mellanställning vadEn av

för arbetsmarknadspolitiska studierning stöds Expertgruppensom av
beställerinte den enskilda myndighetenhärEFA. Det är som

intressenter inom det politikområde ditforskningen det görs avmen
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myndigheten hör.
Utvärdering svårt och ofta mångdisciplinärt forskningsområdeär ett

Utvärderingsforskningen inom denkräver erfarna forskare. ärsom
världen föga meriterande för forskarna och tillflödetakademiska av

forskningen osäkert och kraftigt varierande tiden.till Detär överpengar
förvånande det råder brist utvärde-bakgrund fögadennaär attmot

ringsforskning.
fri utvärderingsforskning forskningspolitiskfå till ståndAtt är enmer

önskvärt institutioner inom högskolanskullefråga. Det attvara
utvärderingsområdet. få dettainom Ansvaretutvecklade kompetens att

de politikområden utredningenfaller inte inom någottill stånd somav
uppgift med tidshorisont i varje falldessutombehandlar. Det är enen

dock varjeuttalad prioritering områdetdecennium. En är utanett av
tvekan önskvärd.

uppbyggnadenkan själva skett iaktuella sektorernaDe som avagera
haderegional för regional utveckling ERUförEFA. Expertgruppen

området.liknande funktion inom det regionalpolitiskatidigare delvisen
varje sektor skulle byggadock olyckligtDet upp egna organ.omvore

detfinansiera också vissa utvärderingarmöjligtvis kunnaskulleEFA av
förslagdet inte enkelt någotstödet.regionalpolitiska Däremot är att ge

skulle kunnaövergripande nivå bästdennavilket taorgan somom
näringspolitiska insatserna.utvärdera desig attan

stimulerautvärderingar ochtill stånd flerfåFör ävenatt upp-
förborde initiativutvärderingskompetensbyggnaden tas gemensamtav

allafrågeställningar berörfinns flerapolitikområdena.de Dettre som
företagens utveckling ochhur stöden påverkargällerområdena. Det t.ex.

Även skulleutvärderingsprogrammångårigakonkurrensförhållandena.
till vadkostnader i förhållandehelt marginellagenomföras tillkunna

stöden kostar.

utvärderingarOlika slag av

etiketterade insatserna inomutvärderingardel demycketEn stor av som
betecknasbör tidigarepolitikområdenaalla de nämnts snarasttre som
effekternahaft ambitionen redovisadvs. de har inteuppföljningar, att

vadofta fråga upppföljningari ställetföretagsstödet. Det är avomav
lämnatshur mycket stödprestationer,brukar benämnas t.ex. somsom

företagkategoriertill olika av m.m.
genomförts har mestadels skett iutvärderingarreellaDe som
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stödet till företagen.belysa effekternaoch syftat tillefterhand att av
belysa dettillräckligt intresse åtinteOfta har ägnat att somman

i förhållande till vadföretagsstöd lämnatshar hänt dåverkligen som
fråga i kvalificeradtill företaget, centralstödskulle ha skett utan enen

jämförelserutvärderingarna försällan har iutvärdering. Ytterst man
kontrollgrupper.siganvänt av

deni tidigt skedeutvärderingenfå fall harEndast i startat ett av
skullesig självt dettautvärderas.skall Detverksamhet säger attsom

Överhuvudtaget sträcka utvärde-finns det skälföredra. att utattvara
följerutvärderinghittills skett.i tiden Förringar längre än en somsom

huvudsakliga förhållningssätt. Antingenfinns tvåverksamhetpågående
eller inte.utvärderas Detmed denutvärderamaväxelverkar process som

särskilt högutvärdering kräverformativibland benämnsförra fallet som
kunna utvärderaför de skallutvärderamahoskompetens att processen

Å utvärdering godasidan sådanpåverkar. andrasamtidigtde ger ensom
utvärderamai dialog mediför alla aktörermöjligheter attprocessen

kompetensen.därmed öka denverksamhet ochsinanalysera egna

företagsstödetUppföljning av

och sanktionerFörmånerbetänkanden SOU 1995:36sinaI en-
utgifteroch sanktioneroch SOU:56 Förmånersamlad redovisning -

föreslagitsubventionerstatligahar utredningenför administration om
databasredovisas iföretagsstöd skallförmåner är typatt enenvarav --
statligakostnader.administrativa Deinkluderaskallocksåsom

särredovisaårligenförmån och sanktionföreslås för varjemyndigheterna
ståndförslag kommer tillutredningensadministrationsutgifter. Omsina

ambitionsnivån i uppföljningenavsevärd höjninginnebär det avaven
företagsstödet.

såväldata redovisasbetydande brister i hurfinnspåpekatsSom ovan
liknande.årsredovisningar ochisärskilda uppföljningsrapporteri som

punkter.distinktare på mångabliUppföljningsdata måste
ekomisk tillväxt.stödens syftar tillregionalpolitiskaochnärings-Det

harutbetalas till företagenarbetsmarknadspolitiska stöd annatDe som
skulledessa.ekonomiska effekter på Manändåhar givetvissyfte men

utvecklingen iden ekonomiskauppföljningarsig vissadå förvänta av
normalt svårtdock.Sådana saknas Detstöd.de företag är attsom ges

Vidförhållandena i företag.ekonomiskadefå tillgång till data om
till beviljandeti anslutningmöjligheterföretagsstöd finns dock att av

uppgiftslämnande behövs.ställa krav på detmedel som
utsträckningi vilkenföljaanledningfinnsDet även att somupp
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stöden inte används för ändamål eller missbrukas.rätt I detrent av
sammanhanget kan pågående statlig utredning har tillnoteras att en
uppgift lämna förslag till branschsanering och andra åtgärderatt mot
ekonomisk brottslighet. utredningensI uppdrag innefattas bland annat
kontrollfrågor i anslutning till bidragsgivning. Se kommittédirektiv
1995:142.

förResurser utvärdering

Den löpande och årsvisa uppföljningen företagsstödet självklarärav en
uppgift för den stödgivande organisationen. Detta gäller i och för sig
också utvärderingsinsatsema dessa kan kostsammareavsevärtmen vara
och dessutom behöver ambitionsnivån höjas betydligt. då viktigtDet är

finansierandede kan tillräckliga för ända-att avsättaorganen resurser
målet.

Behovet för utvärdering bör beaktas då stödett nyttav resurser
införs. kan med fördel, i synnerhet vid tidsbegränsadeDetta insatser, ske

särskild medelsram för ändamålet. För utvärderingavsättsattgenom en
löpande verksamhet bör finnas i vederbörandeavsattaav resurser

myndigheters budgetar.
Allt krav ställs från statsmakterna på myndigheternasstörre att egna

insatser verkligen hänförs till myndighetens förvaltningsanslag. För
närvarande kan sakanslag ibland få användas för bland utvärde-annat
ringsändamål. viktigt de förändringarDet sker inte leder tillär att som

för utvärdering kommer minska i situation då de iatt attresurserna en
stället behöver öka betydligt.
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Ekonomiska8.3 konsekvenser av

utredningens förslag

förslag:Utredningens

Utredningen föreslår det regionalpolitiska företagsstödet iatt
form nedsatta socialavgifter avvecklas och sysselsätt-attav
ningsbidraget begränsas dels geografiskt till målområdet för

strukturfondsprogramEGs för utveckling glest befolkadeav
regioner mål 6, dels tidsmässigt från nuvarande fem år till

år. åtgärder beräknas, de får fullDessa effekt, resulteranärtre
i minskade kostnader totalt drygt 500 miljoner kronorom per
år.

Nedsättningen socialavgifterna föreslås bort i tvåtasav
med avveckling halva nedsättningen från den 1etapper, av

januari 1997 och resterande del Förändringarna isenare.
sysselsättningsbidraget föreslås ske från den januari1 1997.
Områdesavgränsningen viss besparing omedelbart, denger en

bidragstiden får effekterminskade först Densenare. samman-
besparingen för budgetåret 1997 beräknas till cirka 250tagna

miljoner kronor.

föreslår förUtredningen transportstödet, med förslags-att ett
föranslag budgetåret 1995/96 miljoner kronor och287 ettom

överskridandeaviserat 90 miljoner kronor bådanäraom
frånbeloppen räknade på årsbas, och med budgetåret 1997

förslagsanslagberäknas miljoner kronor.300 Denett storaom
variationen mellan olika förår transportstödet bör beaktas vid
anslagsbehandlingen.

OBS fortsätter på sidanästarutan
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utveck-miljoner kronor tillföreslårUtredningen 50 avsättsatt
regionalpolitisktkompetensuppbyggnad iförlingsprogram

föreslås för ökalika beloppområden.prioriterade Ett attstort
teknikprojekt i tidiga skeden.stöd tillstatens

för budgetåretinnebär nettobesparingförslagUtredningens en
Ytterligare medel kommerkronor.miljoner1401997 attom

har ålagtsföljande Utredningende åren.frigöras under att
från och medmiljoner kronorbesparing 50redovisa omen

besparingsförslagutredningensMed1997.budgetåret ut-ges
länsstyrelsernas.k. länsanslagetförstärka detatt somrymme

struktur-medfinansiering EGsförblanddisponerar, annat av
företagsstöd.prövadeindividuelltochfondsprogram

företagsstödenregionalpolitiskagenerellaDe

uppdrag lämnaFöretagsstödsutredningen fått itilläggsdirektiv har attI
företagsstödenregionalpolitiskagenerellabesparing på detillförslag en

från och med år 1997.årkronormiljoneruppgående till 50 per
föranslagitsmedel harförhållande till deiskall skeBesparingen som

1995/96.budgetåret
nedsatta social-företagsstödenregionalpolitiskagenerella ärDe

tillstöd lämnastransportstöd. DessaSysselsättningsbidrag ochavgifter,
Medels-uppfyllda.villkorförväg givnaivissa ärföretag så snart

medel anslåsi förväginte bestämmasstöden kanförförbrukningen utan
grundvalförslagsanslag på prognoser.avsom

månader,period till 1218omräknade frånmedel,De somomen
Regionalpolitik1994/95:propositionen l 61anledningmedriksdagen av

stödengenerellaför dehar är1995/96för budgetåret avsatt
fördelning:med följandemiljoner kronor949sammantaget

Mkrsocialavgifter 462Nedsatta

Mkr200Sysselsättningsbidrag

Mkr287Transportstöd

tilläggsdirektiven har, iformuleringmed denmåste,Utredningen som
förbudgetåret 1997kostnaderprognosticeradefrånutgåbedömningsin

generella stöden.de
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uppgifter från Nutekunderhand lämnatstransportstödet harFör att
överskridas med miljoner1995/96 beräknas 86budgetåretanslaget för

kvardröjandetill viss del bero påkanräknat på årsbas. Dettakronor
godabudgetåret 1995/96under inledningenfrån deneffekter av

viss utsträckning slå igenomborde iindustrikonjunkturen. Denna som
sysselsättnings-socialavgiftema ochnedsattaökning for deävenen

ställningstagandeunderlag förutredningen har intebidraget annatmen
håller för budgetåret 1995/96. Sombidragför dessaän att prognoserna

fastställa detdet dock svårtframhållittidigareutredningen är att
socialavgifterna.nedsättningenförbudgetmässiga utfallet av
de generella stödenfor allaantagandetrimligaste antaDet är att

för budgetåret 1995/96.for budgetåret 1997kostnadsnivå somsamma
säkerhetsmarginal i dettavissMöjligen ligger att transport-genomen

inga änd-konjunktur torde minska. Omdämpadnågotstödet vid en
då blikostnaden totalt för budgetåret 1997skullestödeniringar görs

budgetåretbudgeterats forårsbasvadkronormiljoner86 än sommer
miljoner kronor.0351995/96, d.v.s. l

ändringar i alla dehar föreslagitFöretagsstödsutredningen tre
föreslås bort i tvåsocialavgiftemaNedsättningenaktuella stöden. tasav

ochfrån den januari 1997halva stödet 1avvecklingmed restensteg, av
nedsattai medringa kontrollentill denMed hänsyn systemetsenare.

hälftenminskar tillsjälvklart kostnadenintesocialavgifter det attär men
detta.antagandenågotknappastkan änutredningen göra annat

miljonertillberäknas därmed 2311997för budgetåretKostnaden
kronor.

sysselsättningsbidragetforslag ändringhar lagtUtredningen om av
minskas bidragstidenstödområdet, delsreducerasDelspunkter.två

sysselsättningsbidrag ilämnasnärvarandefem till år. Förfrån tre
föreslås bidrag lämnasmedoch år 1997och Frånstödområde l att

måld.v.s. detsamma EGs 6-stödområdet A,i detendast somnya
och mindrehela stödområde någotinnefattar lområdeområde. Detta

de delaringår därutöverstödområde Astödområdehälften Iän avav
Östersunds faller inominte allskommunerKrokomsoch som nu

betydande minskningskerstödområden. Sammantagetnationella aven
beräknas leda tillsysselsättningsbidraget. Dettastödområdet för en

för åren l997-l999miljoner kronor årcirkabesparing 20är persom
bidrag slår från år 2000till årsBegränsningendärefter ökar.och tresom

effekten ändringarna ifullakostnadssänkningar. Denigenom i av
beräknas från och medBidragetuppnås år 2001.sysselsättningsbidraget

kronor år.miljonerpå nivån 140detta år ligga per
retroaktiva ändringaringaförutsättsi beräkningarna görsharDet att

sysselsättningsbidrag.beslutfåttredanför de företag omsom

l0 16-0579
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Flera ändringar föreslås också i transportstödet. Stödet kon-görs
kurrensneutralt i förhållande till och därmed tillkommertransportsätt

med flyg och lastfartyg. Utredningen bedömer flyg-transporter att
kan leda till tillkommande transportvolym mindretransporterna en av

omfattning, medan det för med lastfartyg i huvudsak tordetransporter
bli fråga överflyttning från land till sjö. Till dettatransporterom av
kommer från de s.k. bulksågverken tidigare varittransporter som
exkluderade föreslås få transportstöd under förutsättning deattmen nu
i uppfyllerövrigt stödvillkoren. Utredningen har inte funnit något lätt
tillgängligt underlag för beräkna de ökade kostnaderna. Medatt en grov
bedömning uppskattar utredningen dem till storleksordningen 50
miljoner kronor.

Enligt utredningens mening bör anslaget för transportstödet
budgetåret 1997 300 miljoner kronor. Detta någotär änvara mer
förslagsanslaget för budgetåret 1995/96 mindre detavsevärt änmen
beräknade utfallet för år. Med beaktande det förväntadesamma av
budgetöverskridandet och de tillkommande kostnaderna enligt ovan
behöver åtgärder vidtas i besparande syfte. Utredningen har i tidigareett
avsnitt pekat olika möjligheterpå reducera kostnaderna föratt transport-
stödet, sänkning de procentandelar transportkostnadent.ex. av av som
lämnas bidrag och skärpning det förädlingskrav är ettsom av som
villkor för transportstöd. Nutek bör kunna lämna förslag hur stödetom
kan utformas så kostnaderna bringas ned till den nivå utred-att som
ningen föreslår för budgetåret 1997.

naturligt kostnaderna förDet transportstödet kan skilja högstär att
olikamellan år beroende på konjunkturläget för industrin. Detavsevärt

överskridande prognosticeras för budgetåret 1995/96 pekar på attsom
kostnaderna kan variera uppåt och nedåt med omkring 25 Dettaprocent.
förhållande beaktas vid diskussionmåste anslaget fören om
transportstödet. lämpligare ställningDet till kostnadernaatt ta övervore

flerårsperiod detta för iårän göraatt ett taget.en
Utredningen föreslår lägsta bidragsgrundande årskostnad föratt

transportstödet höjs från till kronor.6 000 15 000 iDetta ger en
sammanhanget försumbar besparing.

Sammanfattningsvis blir år kostnaderna för1997 de generella stöden
utredningen föreslagna förändringarna:med de av

socialavgifterNedsatta 231 Mkr

Sysselsättningsbidrag Mkr180

Transportstöd 300 Mkr
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miljoner711 kronor.Detta gör sammantaget

Effekter för företagen ändringar de generella stödeniav

Effekterna utredningens förslag till ändringar torde genomsnittligt bliav
delar stödområde i fortsättningenför de företag inom 2störst av som- -

fullföljsinte kommer få sysselsättningsbidrag. Som tidigare nämntsatt
till de företag redan påbörjat sin femåriga bidragsperiod.stödet Densom

för det enskilda företaget således inteeffekt uppstår är att ettsom
försvinner möjligheten få visstfortgående stöd minskas. Däremot ettatt

sysselsättningsbidraget slår hårdastbidrag i framtiden. bortAtt motta
expanderande tjänsteföretag. uteblivna stödetnystartande eller små Det

till omsättningen.beräknas två tre procentmest motsvara avsom
företagen i första reducera nedsättningenEffekterna för ett stegattav

procentenheter kan förväntas bli högst tvåsocialavgifterna till femav
Tjänsteföretag med hög löneandelomsättningen. kanpå närmaprocent

industriföretag torde bli undermedan effekten försig högstgränsen en
procent.

produktionsenhet drabbasförföretag kommerInget att samma av
bortfall sysselsätt-nedsättning socialavgifter ochbåde minskad avav

produktionsenhet få vidkännas ekono-kanningsbidrag. Däremot samma
och iändringar i endera dessa stöd ändringarmiska effekter avav

neddragning bidragsandelen förtransportstödet, trans-t.ex. en avsom
portkostnaderna.

transportkostnaderna tiode stödberättigadeOm utgör procent av
torde överskrida, innebäromsättningen, nivå få företagsom enen

bidragsandeltransportstödets med tio procentenhetersänkning enav
med omsättningen.kostnadsökning procent aven

hårdast tjänsteföretagensysselsättningsrelaterade stöden slårDe mot
industriföretagen drabbas förändringar i transportstödet.medan endast av

föreslagna förändringarna fördelas sålundautredningen påDe ettav
dessa båda kategorier företag.någorlunda balanserat påsätt av

kan för mindre antal företag räkna medSammanfattningsvis ettman
föreslagna ändringarna omkringeffekter de är tre procentav som av

omsättningen. Vid låg vinstnivå i storleken procentsexen av
omsättningen skulle detta leda till vinsten halveras jämfört medatt om

flertalet företagändringarna inte gjordes. torde påverkas iDet stora
mindre utsträckning.avsevärt
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Övriga städ

förslag till förändringarUtredningen inga i omfattningen deger av
regionalpolitiskaövriga, individuellt prövade stöden. låter sigDetta

situationknappast i finansiell mycket oklar medgöras ärsomen nu
dethänsyn till länsstyrelserna med länsanslaget, inom vilketatt s.

företagsstödenkostnaderna för de individuellt prövade faller, också skall
medfmansiera strukturfondsprogram, till mindre delEGs som en

Utredningen nuvarande kostnadsnivå förinrymmer företagsstöd. anser
de individuellt prövade i rimlig. slutligstöden Enstort sett vara

i förhållande till de möjligheter ochavvägning måste dock göras
strukturfondsprogram för med sig.kostnader EGssom

finner det angeläget flera utvecklingsprogramUtredningen attvara
regionalpolitiskt prioriterade områden kanför kompetensutveckling i
miljoner kronor för detta ändamål.initieras och föreslår 50 avsättsatt

stödjer det förslag ytterligare sådanainnebär utredningenDetta att om
anslagsframställning. UtredningenNutek framfört i sinprogram som

teknikutveckling i tidiga skeden ökar medföreslår stödet tillockså att
ställningstaganden i övrigtMed utredningensmiljoner kronor.50

stöden följer inga kostnadskonsekvenser.avseende de näringspolitiska
miljonernyssnämnda förslagen 100Efter de två sammantagetom

nettobesparing miljoner kronor budgetåret 1997138kronor kvarstår en
besparingar ligger imedel frigörs deYtterligare senaregenom som

kronor.besparingskravet miljonertiden. regeringen givna 50Det ärav
medlen möjlighet till vissnivå frigjordaMed de dennautöver ges

används förlänsanslag blandlänsstyrelsemasförstärkning annatsomav
individuelltstrukturfondsprogram och förmedfmansieringen EGsav

prövade företagsstöd.
betänkandet vissa arbetsmarknads-tidigare i harframgåttSom

utredningens summering företagsstödetsåtgärder inräknats ipolitiska av
betraktas företagsstöd idock intetotala kostnader. stöd kanDessa som

företaghuvudsyfte inte stärkaegentlig mening. Deras är utanatt
Utredningen har inte gjortarbetsmarknaden.individers ställning på

arbets-påverkar kostnaderna för deställningstagandennågra som
anledningoch har inte heller i övrigtmarknadspolitiska åtgärderna att

åtgärder.kostnaderna för dessadiskutera
eget-bidraget låter sig motiverasdock.undantag StartaEtt somges

behandlats ingående utredningen.företagsstöd och har mer av
kritisk hållning till konkurrens-har föreslagitUtredningen en mer

eget-verksamheten. kan leda till minskadeDettafrågorna i starta
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konkurrensskäl inte kommernågrakostnader attatt personer avgenom
kostnadsminskning förTill del kanegebbidrag. viss startastarta enges

andra arbets-ökade kostnader förleda tilleget-verksamheten
kostnadskonse-bedömeråtgärder. Utredningenmarknadspolitiska att

blireget-bidragetförslagen avseendetill följdkvensema startaav
begränsade.

för handläggningKostnader

kompetenskraven vidinnebär i flera hänseendenförslagUtredningens att
bättrebeträffandehöjs. gäller generelltstödenhandläggning Detta enav

inriktninglikaså tydligarestödgivningen, föruppföljning motenav
och betoningenstödverksamhetlänsstyrelsernautvecklingsfrågor i av

eget-verksamheten. Eniblandkonkurrensaspektema startaannat
transportstödsärenden minskarantaletbesparing följermarginell attav

bidrags-transportkostnadårligaden lägstahöjningen ärsomavgenom
grundande.

devid Nutekutredningsbehov uppkommerEtt temporärt genom
andratransportstödet ochföreslår förutredningenförändringar som

stöd.regionalpolitiska
förslagutredningenstill följdaktualiserasresursbehovDe avsom

omprioriteringar. ltillgodosesoch fårbegränsadebedöms genomvara
resursmässigt hårtflera aktörerdockbörsammanhanget ärattnoteras

med EGsföljeromfattande arbetedetberoende påansträngda som
synnerhetitordegemenskapsinitiativ.och Dettastrukturfondsprogram

Nutek.länsstyrelser ochför vissagälla
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