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Förord

nätverk varje små-behandlas olika formerdennaI rapport av som
i olika former,för överlevnad. Samarbeteberoende sinföretag är av

viktigt föreller offentligaföretag, organisationermed andra ärorgan,
ofta harsmåföretagde konkurrensnackdelar gentemotuppvägaatt som

vad kansärskilt belysaDelegationen har valtföretag. attstora som
samverkan i olikaföretagsutvecklingunderlättaförgöras att genom

offentligagrundläggande betraktelsesättetnätverksformer. Det är att
underlätta tillkomstenföretagsutvecklingskall skapaaktörer inte utan

själva.skapade företagenforum för samverkan avav
Gunillaföljande ledamöter ingått:Småföretagsdelegationen harI

maj 1998,Erlandsson avliden 23Erling Bergkvist, GunnarAlmgren,
Per-OlofHubendick,Halvarsson, StinaForslund,Camille Sune

Anitra Bengt-AmeGunnel Mohme, Steen,Krylbom,JanJönsson,
har biträttsDelegationenVedin och Birgitta Ytterström. experternaav

fr.o.m.FredrikssonjanuariFagerlund fr.o.m. 19 1998, YvonneMats
Temell t.o.m. 18Staffan Sandström, Mathiasoktober 1997,15

Närings- ochZackari, samtliga frånCharlottejanuari och1998
fr.o.m. janu-12Johansson, LRFhandelsdepartementet, Magnussamt

från Consultusdessutom konsulterdenna harMedari 1998. rapport
Kooperativa institutet ek.för. arbetat.ochAB

för arbetetsekretariat har Björndelegationens JanssonInom svarat
utskrift har Kerstinutformning ochredaktionellmed Förrapporten.

Svensson svarat.
femtehärmed sinSmåföretagsdelegationen överlämnar rapport,

till regeringen.småföretag och samverkan,Goda idéer om

i juniStockholm 1998
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och förslagSammanfattning1

enskilda små-från detarbetssätt har utgåttSmåföretagsdelegationens
dessutomemellertidsmåföretagperspektiv. Förföretagets äreget

företag,småföretag,andramed andrasamverkanbehovet storaav -
utvecklingen. Därförbetydelse förofta strategiskhögskolor m.fl. av-

förkanbelysa vadvalt särskiltdelegationen görashar attatt som
kooperativa ochsamverkan iföretagsutvecklingunderlätta genom

betraktelsesättetgrundläggandenätverksforrner. ärandra Det att
underlättaföretagsutvecklingskall skapaaktöreroffentliga inte utan

företagen själva.skapadeför samverkanforumtillkomsten avav
liksomsamverkanformer fördefinierar olikaDelegationen

ochbestår privatasociala ekonominekonomi.social Denbegreppet av
med samtidiganäringsverksamhetbedriverkooperativa akörer som

delaktighet ochfrämjarsamhällsnyttiga mål,ekonomiska och som
lokalsamhället.förankrade isjälvförverkligande och är

småföretag,mellansamverkansådanutvecklingfrämjaFör att av
ekonomin, föreslårsocialadendynamisk utvecklingoch därmed aven

Småföretagsdelegationen:

lokala aktörer ochnätverksfrämjandeutvecklingStöd till av0
dessainitiativ;småföretagensbaserade mötes-strukturer egna

samhället.fråntillförs finansiellaauktoriseras ochplatser resurser

stödorgan.inflytande i offentligastarkareSmåföretagen bör ettges0

företagsfrämjande hosfrånheltuppgifter skiljsKonsultativa0
myndigheter.

Målsätt-stödorganisationema.befintligadeEn görsöversyn av0
stödorgan, små-mångfaldskall finnasdetbörningen att avenvara

stödorgan harstödorgan.möjlighet välja Ingetskallföretagen attges
möjlighetpersonalmässigkompetensmässig elleri realiteten att

Olika stöd-och företagare.företag, branscherallahantera typer av
likställas.skallorgan
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Lån med statliga garantier bör kunna förmedlas via andraäven0
fonder, företag och banker.änorgan

Nätverkslån införs lån företagaretill har ett0 grupper av som-
begränsat kapitalbehov och vill förta ett gemensamtsom ansvar
lånet och samverka for utveckling företagen.av

näringspolitiska for allaDet småföretagsfrågoransvaret typer0 av
inklusive kooperativa frågor samordnas inom departementett -
Närings- och handelsdepartementet.

Offentligt stöd omfördelas for möjliggöra ökad satsning påatt0 en
utveckling företagarkompetens och samverkan inom vårdsektom,av
omsorgssektom och kultursektom.

Under fem år för stimulera forskning små-avsätts att0 resurser om
Företagssamverkan.

Befrielse från eller restitution och arbetsgivaravgifter för0 av moms
hushållsnära tjänster inom läntvå under kommande mandat-testas
period.
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Uppdragets2 syfte, mål och
genomförande

Småföretagsdelegationen har regeringens uppdrag identifieraatt
problem och föreslå åtgärder för undanröja onödiga hinder och påatt
andra underlätta etablering och tillväxt i småföretag.sätt av

websidainlägg till delegationens hävdar debattör hanI attett en
diskussion/analys/förslag kan för få fartsaknar på vad göras atten som

utvecklingen affärsdrivande nätverk poolbildningar för mikro-på av
inomanställda. han, borde väl liggaföretag 1-9 Detta, säger

problemen och föreslå åtgärden.uppdraget identifiera Tyvärr,att
delegationen missatskribenten vidare, verkar detsäger som om

organisatoriska innova-för påskynda utvecklingenåtgärder att av
han, finns det stöd förtioner bekant,Som säger gott om m.m.

Sverige och andra EU-länderutveckling tekniska innovationer i menav
har föralls beträffande organisatoriska. Sverigeknappast några

för utveckling med dengoda förutsättningar sådanövrigt extremt en
i grupparbete vårskolsystem har kunskap m.m.,inriktning vårt

kunskap fatta beslut ioch vår inövadeföreningsvana att consensus
kommit bort i"naturtillgångar hansvenskaDetta är ansersomm.m.

något, frågar han avslut-eller har jag missatdelegationens arbete
innovationer inte minstorganisatoriskaningsvis. Behovet är motav

tekniska, inte minstIT-utvecklingen möjligtbakgrund större änomav
för dettaskribenten. Förståelsenmikroföretagare, fortsätterbland oss

således viljaJag skulleverkar dock minst sagt se envara svag.
förslag till tillväxt-problem/möjligheteridentifiering dessa samtav

releasedärför framfrämjande åtgärder och nästamot av rap-ser
sitt inlägg till delegationensskribenten och avslutarporter, menar

mikroföretagare beror intehär: Allt elände bland Sverigeshemsida så
haroch myndigheter inte påsvårifyllda blanketterbara på öppetsom

infrastruktur för dessa sam-brist på speciellklämdagar. finnsDet en
tycker ni missahällets minsta jagsom

www.smaforetag.c0m 1998-05-23
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Utifrån detta framsynta inlägg kan det intressant konstatera,att attvara
socialSmâföretagsdelegationen de facto har arbetat med ekonomi

småföretag. Uppdraget, tolkat utifrånformer för samverkan mellanoch
direktivz, kartlägga, identifiera och analyseradelegationens har varit att

småföretagarsamverkan och social ekonomiproblemställningar rörsom
utvecklingendetta arbete har också förekomsten ochi Sverige. l av

småföretag belysts.nätverk mellan
förslaghar vi utvecklat idéer och tillUtifrån detta resonemang

underlätta och stimuleraåtgärder och handlingsplaner förkonkreta att
affärsmässigt sund samverkan.en

för småföretagandet ochvikten samverkanVi har poängterat av
småföretag kansamverkan mellanMycket tydersamhället. att

allmännyttiga ellerprivata mål medföretagsekonomiska ellerförena
mål.samhälleliga

utredningar och dokumentationfrån befintligaVi har utgått samt
småföretagsorganisationer ochföreträdare för småföretag,intervjuat

förutsättningarnaområdet. Vi har ocksåandra sakkunniga inom utrett
från lokala näringslivet ochlokal insyn och påverkan detför ökaden

för samverkan och finansieringi rådgivningendess organisationer
har förtecknats idokumentationföretag. Utredningar ochmellan annan

bilaga.
roll spelasamverkan har positivutgångspunkt har varitVår attatt en

enskilda små-samverkan kansmåföretagandet i Sverige. Genomför
stärka sinverksamhetsvillkor ochindivider förbättra sinaochföretag

marknaden.konkurrenskraft på
kommer återfinnasarbetskraften hamnat i ellerdel harEn attstor av

och avknopp-näringslivetomstruktureringarsmåföretagi avgenom
får oftast inte med sigEgenföretagarenföretag.ningar tastoraav

företaget.samarbetstrukturer i detolika stöd- ochtillgången till stora
småföretagen.mellan desamverkansbehovDärför uppstår nya

enskilda företagethar därför varit detytterligare utgångspunktEn
för olika småföretagförutsättningar gällerskildaoch de typer avsom

framhäverunderifrån ochPerspektivetinom olika näringsgrenar. är
verksamhetsform.suveränitet väljainitiativ ochföretagens attegna

stödfunktionerde offentligapåvisas nödvändighetenDärigenom attav
mellan småföretag måsteframväxten samverkanskall stimulera avsom

från företagens villkor.flexibla och helt utgåvara
Spanien, denFrankrike, Italien ochEU-länder,I många ärt.ex.

mellan småföretagföretagsformen samverkankooperativa samt annan
Sverigesärskilda förmåner.diskriminerad, det vill har Ipositivt säga

småföretag ochföljande bådei dethar konstaterats se attt.ex.

2 Dir. 1996:70
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diskriminerade det gällerofta reelltkooperativa företag närär
under dethar genomförtsVårt arbeteoch konkurrensrätten.Skatteregler

småföretag skall kunnaföretag ochkooperativakravetblygsamma att
olika företagsformer.mellankonkurrensneutrala reglerunderverka

riksdags-utredningar ochoffentligaantalhar berörtsFrågan ettav
har flera gångerRiksdagen1996:31.1990-talet SOUuttalanden under

konkur-kräverdentill regeringen1990-talet uttalatunder att
Företagsformer.olikamellanrensneutralitet
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Småföretag i samverkan del3 som en

den sociala ekonominav

används begreppet social ekonomi.södra och iI Europa EU
i Sverige sedanblev officiell 1989. harEU-term DetBegreppet använts

olikaförst Kooperativa Institutet och sedanbörjan 1990-talet, avav
aktörer för Social Ekonomi vidbildades Institutetnykooperativa 1994

Östersund. också frekvent iåterfinnsMitthögskolan i Begreppet nu
och i regeringens propositioner.statliga utredningar

tillsätta arbetsgrupp ibeslutade i novemberRegeringen 1997 att en
decemberuppdrag före den 31 1998Inrikesdepartementet med att

uppmärk-för fastaoch föreslå åtgärderdefiniera begreppet störreatt
betydelse och potential.Sverige vid denna sektorssamhet i

med helt eller delvisför företagandeSocial ekonomi står ett
tillskriver denmål vanligendrivkrafter och deandra viän

ekonominrespektive den "ofentligaprivata ekonomin"
småföretagandesamband medtalar social ekonomiNär ivi om

uppmärksammas.aspekter förtjänarfinns detså vissa attsom
förutsätt-bär påmellan individer och mellan företagSamverkan

företagande innebärförningar ett som
näringsverksamhet-

medlemsmässigaekonomiska ellersamtidiga privatamed-
samhälleliga/l målallmännyttigaoch

och delaktighetfrämjar självförverkligandesom-
näringslivsutveckling ochbidrar tilldärmed också nysom-

ochsysselsättning
lokalsamhället.förankrat iärsom-

3 kooperation vuxitvanligtvis dennykooperation brukarMed somavses
och utanför dentjänstesektom,behovsområden, framför allt inomfram på nya

och Riks-OKkooperationen Folksam, HSB, KF, LRF,klassiska Fonus,
byggen.
4 kommuneroch regering liksomallmännyttiga mål riksdagMed avses av

mål och regler,fördelningspolitiska och liknandelandsting fastställdaoch t.ex.
social service, miljö, o.dyl.inom
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betydelse för sysselsättningsutveck-sociala ekonomin harDen stor
genomsnittliga sysselsättningsökningenstudie visar denlingen. En att

harsektorn i medlemsländerinom den socialekonomiska EU:sårper
19905. och småföretagssamverkansedan Tjänstesektomvarit 9 procent

tillkommittillväxtbranscherna. Sverige har 3 000Ide starkasteär ca
bostadsrättsföreningar underexkl.ekonomiska föreningar sammanya

anställdauppskattningsvis 20 000tid. harDe ca
prägladeller mindresmåföretag kansamverkan mellanEn vara mer

småföretags-behandlar vi delsekonomi. dennasocial I rapportav
sociala ekonomin,del denintegreradsamverkan t.ex.är avensom

sådan samverkankooperativ form, delssmåföretagssamverkan iprivat
socialekonomiskaoch med helt saknarindirekt eller tillhar endastsom

samband med fördel-småföretagssamverkanprivatinslag, utant.ex.
bör dock anmärkassamhällsmål.eller andra Detningspolitiska ävenatt

den socialaavseendeofta i någotkategorinden tangerarsenare
utvecklingenlokalsamhället, förbetydelse försinekonomin avgenom

dylikt.innovationskraft ellerochentreprenörs-

samverkanfrivilligsmåföretagssamverkandefinierarVi som en
beslutande-harverksamhet, därekonomiski parterna gemensam

verksamheten syftaroch därangelägenheterrätt gemensammaom
samverkandehos debehovkonkretatillgodose antingentill att

medsammanhängerbehovomvärlden.eller Dessaiparterna
och avsak-resursbristnackdelar såsomsmåföretags komparativa

skalfördelar.nad av

ialla deofta inte självföretag, harmindreellerEn ett resurserperson
administra-lokaler,information,kapital, kontakter,form kompetens,av

kunnaförbehövsutrustninginventarier,stöd,tivt attm.m., som
informellai allt frånkan finnasframgångsrikt. Lösningenkonkurrera

och ömsesidiginformationuppdrag,kontakter,för utbytenätverk av
samägda företag.samverkan iformaliseradhjälp, till

samverkanskulturenItalien,exempelvisländer,andra ärI norra
välutvecklad i Sverige. Istarkare ochsmåföretag mycketmellan änmer

Spanien.i Italien och Iutvecklingexempel på sådanvirapporten ger
outnyttjadsamtidigtvälutvecklad,relativtdockland finnsvårt menen

ömsesidig affärsnyttasmåföretag förmellanför samverkanpotential
regioner.och i delbranscherinom några en

lokal syssel-5 ekonomins bidrag tillsocialaWesterdahlWestlund DenH,
for socialoch InstitutetKooperativa institutetforskningsrapport,sättning en-

ekonomi, 1996.
maj° Kooperativa institutet, 1998.KooperationensP-O,Jönsson väg,nya
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Eftersom finns 19937det vetenskapliga belägg Putnam for att
samverkan både det enskilda småföretaget och näringslivet igynnar

intresset för dehar stimulera svenska småföretagenväxt ävenstort, att
samverka. Sverige har bland StatskontoretIatt annat noterat att

bildandet kooperativ kan förhållandevis effektivutgöraav nya en
metod utveckla näringslivet Statskontoret 1997:17. Enligtatt rappor-

skapade de lokala kooperativa utvecklingscentraen LKU 350ten nya
kooperativ med sammanlagt sysselsättningstillfällen900 under 1996.

för syftensluter sig mängd olika och i mångaFöretag samman en
olika former. handlar allt från intressebevakning i bransch- ochDet om

affärsverksamhetarbetsgivarorganisationer till under gemensamt para-
förekomsten utvecklingenply. ,har också studerat ochGruppen av

nätverk mellan företag.
övergripande och allmän intressebevakning betraktar viBehovet av

företagarföreningarsamverkan. finns ochHärtypsom en annan av
branschföreningar olika nivåer vilka eller mindre hopkopp-är mer

medlemsföretagens dagliga verksamhet.lade med
har också studerat förekomsten och utvecklingenGruppen nät-av

mellan företag. Erfarenheten visar små företag ingår iverk att som
sin kunskapsuppbyggnad, snabbarenätverk ofta bättre klarar översätter

uppdragmarknadsbehov i produkter och erbjudanden, åtar sig större
ellerkostnadseffektivt vad de enskilt kan vadarbetar änsamt mer

erbjuda bättremotsvarande företag kan. kan ocksåDestörre en
vad de enskilda före-plattform för medarbetarnas yrkesutveckling än

för sig kan Perrow 1986, Putnam 1993.tagen var
associationsformen ekonomisk föreningSverige finnsI ärsom

formför samverkan. Samverkan mellan företag isärskilt utformad av
föreningar har uppvisat stark tillväxt under årekonomiska senareen

SOU 1996:31.

7 Medborgarandans i Italien,fungerande demokratin.R.D., DenPutnam rötter
SNS Förlag 1996.

2 18-1204
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4 förFormer samverkan

verksamhetEn visst slag kan bedrivas i olika samverkansfonner.ettav
Både i nätverk och i fasta former kan företagen utbyta kontakter,mer
uppdrag, information och ömsesidig hjälp. kan haMan gemensam
marknadsföring och profil. Formen hur hårtavgörsen gemensam av

vill bundna till varandra, vilken kontinuitet, omfattningparterna vara
och varaktighet vill den verksamheten skall haattman gemensamma

Ett nätverk kan beständigt eller föränderligt. detI falletetc. vara senare
kan samverkan med tiden övergå till företag ochgemensamägt anta en
juridisk fonn.

Nedanstående exempelsamling bygger nämnd kartläggningovan
Consultus AB/Kooperativa institutet Småföretagsdelegationensav

uppdrag.

4.1 Pool

pool " företagEn gått underär ett gemensamten grupp som samman
och administrativt paraply för kunna sälja sin samlade kompe-attnamn
Uppdragen fördelas mellan företagen beroende på vilkentens.

kompetens kunden behöver och det finns ledig kapacitet. Olikasom var
kombinationer företag kan omfattande uppdrag.gemensamt taav mer
Poolen utformad platt och flexibelt nätverk, med frivilligär ettsom

ansvarsfull medverkan de olika medlemsföretagen. Enmen av annan
benämning för detta virtuella företag imaginära organisationerär

kännetecknas antal företag och aktörer kompletteraratt ettsom av
varandra och samverkar på likvärdiga villkor i värdeskapandeen
process.

4.2 Franchising
Franchising form för företagande i utbredning. Detär växeren som
handlar ofta enhetligt koncept med litet eller inget förett utrymmeom
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franchisetagaren påverka utformning, sortiment medatt mera.
Franchisebegreppet kan inrymma verksamheter bygger påsom
samverkan mellan företag delar affärskoncept ochettsom

sådant de utåt framstårsättett attgemensamma ettresurser som
kedjeföretag.enda Skillnaden den traditionella franchisemodellenmot
de samverkande företagen tillsammans utformarär och utvecklaratt det

konceptet.gemensamma

Frivilliga4.3 kedjor

Nära sådan modell ligger frivilliga fackhandelskeczyor med enskildaen
företag valt dela leverantörer, distribution, varumärken,attsom namn,
marknadsföring Här företagen ofta knutna till varandra ochär näraetc.
den verksamheten. Dessa fackhandelskedjortypergemensamma av
påminner i väsentliga avseenden den producentkooperativaom
modellen.

4.4 Producentkooperation
vanligenDet betraktar producentkooperation finnsman som annars

främst inom lantbruket taxi- och åkerinäringarna. driverHärsamt man
stödfunktioner till den näringsverksamheten och verk-gemensamt egna

samhet för säkra och kontrollera avsättningen de produk-att av egna
och tjänsterna.terna

4.5 Samverkan mellan individer i

småföretag
särskild form samverkansföretagEn sådana drivs enskildaärav som av

individer. handlarDet i sin renodlade form konsumentföreningar,om
medarbetarägda företag, personal/arbetskooperativ brukarkoope-samt
rativ. Som konstaterats ökar denna samverkan starkt. Intetypovan av
sedan 1950-talet har utvecklingen varit lika tydlig Jönsson 1996.

förekommer emellertid kooperativ därDet det finns både privat-
och företag bland medlemmarna. praktikenI har denna skill-personer

nad mellan medlemmarna liten betydelse. hindrar inteDen kanatt man
driva verksamhet utifrån behov.en gemensam gemensamma

Vi det inte går dra någon definitiv mellanatt gränsattmenar
individsamverkan och samverkan mellan småföretag. Exempelvis är
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samverkan mellan enmansforetag i praktiken samverkan mellan
Vad gäller drivkrafter och syften detgår inte sägaattpersoner. att

individsamverkan kännetecknas något särskilt och företags-av
samverkan något Det förenar skiljerär iannat. änav mer som som

på samverkan effektivt och tilltalandeett sättsynen attsom
åstadkomma något behöver.man

Småföretagsdelegationen har valt framför allt sig åtatt ägna
företagssamverkan. Många i denna gällerrapportresonemang
emellertid samverkan mellan individer.även

4.6 Lokala kooperativa utvecklingscentra
särskildEn form småföretagssamverkan lokala kooperativaärav

utvecklingscentra LKU. finnsDe landet24 i och harorter
sammanlagt företag800 medlemmar. första bildadesDe LKU:nasom

l980-talet. Varje har bildats utifrånLKU sina lokala och regionala
förutsättningar.

börjanFrån det primära målet för främja etableringLKUett attvar
och utveckling kooperativ verksamhet. denNu primära uppgiftenärav

tillhandahålla rådgivning och information koopera-att startom av nya
tiva företag Statskontoret Totalt hade1997. årsarbets-LKU:na 75
krafter eller 100 rådgivare 1997.personer som

4.7 Samverkan mellan privata och

offentliga institutioner

viktigEn samverkan den sker mellan privat och offentlig sektor.är som
Sådan samverkan lokal nivå skapar ofta dynamik i samhälls-en
utvecklingen svårt åstadkomma aktivitererna begränsasär attsom om
till den eller den andra sektorn. Speciellt viktigt kan detta påena vara

tvingas till i näringslivet strukturomvandlings-orter som nya grepp av
tryck.

exempelEtt på god samverkan mellan privat och offentligt finns i
Säffle, där kommun, skola och näringsliv har raden gemensamma
projekt där företagen drivande och kommunen stödjande. Projektenär
beskrivs under avsnitt 6.9.1.närmare
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Småföretagande5 och samverkan i
EU

för5.1 EU:s samverkan mellanprogram
företag

flera europeiska regioner har antalet arbetstillfällenI inom samverkans-
sektorn ökat, medan sysselsättningen i övriga delar har minskat.
Genomsnittligt i femton undersökta europeiska regioner ökade syssel-
sättningen i socialekonomiska verksamheter med nio från årprocent

till1990 1995 Westlund och Westerdahl 1996. tredje flerårigaDet
för små och medelstora företag inom frånEU pågår 1997programmet

till Stödåtgärderna för och2000. små medelstora företag i unionen skall
samordnas, tydligare, effektivare och sammanhängande.göras mer
Genom samordningen skall bättre kunna hänsyn till de små ochtaman

företagenmedelstora i gemenskapens politik. deltagande iDeras olika
skall ökas. bedömningockså de och medelstoraEn småär attprogram

företagen har fått uppmärksamhet och successivt börjat prioriterasmer
i unionen, eftersom de kunna skapa arbetstillfällen EG-kom-antas
missionen 1997.

Samarbete mellan företag prioriterat område inom förstaEU. Iär ett
hand gäller det samarbete mellan företag i unionen också medmen
företag i tredje land. Kommissionen har byggt särskilda nätverkupp

skall underlätta för företag hitta i land. Iatt partner ett annatsom en
flerårsprogrammet ingår skapa databas skall allmän till-att en som ge
gång till partnerskapets möjligheter.

instrument för underlätta de ochEtt små medelstora företagensatt
europeisering tillskapandet associationsformen europeisk ekono-är av
misk EEIGS.intressegruppering,

Europapartnerskap har till syfte utveckla de regioner inomatt
unionen omfattas strukturfondema i mål 5b och Avsik-som av

3 1994: 1927 europeiska ekonomiska intressegrupperingar.Lag om
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transnationellt samarbete mellan små och medel-stimuleraär attten
företag.stora

fler lokala, regionala ochmål få till ståndInterprise har attsom
transnationellt samarbetenationella initiativ. skall främjasDet ärsom

för och medelstora företag.samtal mellan företagsledare smågenom
underlätta framväxtenTransnationell underentreprenad. För att av

utvecklat politikeuropeisk marknad har kommissionenverklig enen
underentreprenad-den europeiskainternationaliseragår ut attsom

perspektiv.konkurrenskraftig i globaltdenverksamheten och göra ett
Venture°kompanjonskap: Joint EuropeanEuropeiska JEV är ett

transnationella kompanjon-grundandetstöd tillför att avgeprogram
stödgemenskapen. Detmedelstora företag inommellan små ochskap

vid grundandetvissa utgifterför täckai form bidragär attges avsom
företag.gemensamtettav

medhar kontakternätverkEuroinfocentra gEICg utgör ett som
handels-för företagare,organisationerprivataoffentliga organ,
inriktadebanker. heltutveckling och Dekontor för lokalkammare, är

allmänoch erbjudermedelstora företagende små ochservicepå en
tillinkörsportskall förstagemenskapsfrågor. tjänai Dekompetens som

finns sammanlagtShop.First Stop Detinformation gemenskapenom
i Sverige.Nio finnsunionen. EICoch filialer inomEIC 21227

endaskall haföretagenoch medelstorade småTanken är att en
gemenskapen.företagandet och Ifråga alltkontaktpunkt i rörsomom

sitt kontaktnätskall defrågansjälv kan hanterafall EIC intede genom
företag.organisation ellerlämpligden vidare tillförmedla

inledandemiljönormer. Manerbjuder informationEIC t.ex. gerom
strukturfonder, forsk-exempelvis finansiering, EU:shjälpråd och om

förmed-miljöpolitik.och ManStandardiseringkvalitet,ningsprogram,
opinionsbildning frånochremissyttrandeninformation,lar också annan

företagen.och till

EmilianskaItalienExemplet Den5.2 -
modellen

näringsliv därdynamisktochfyra miljoner invånareharEmilien ett
strategi. Regionenföretagsformeri olika ärsmåföretag utgör en

Sysselsättningsnivâncapitaproduktion.välmående med hög ärper
kvinnliga sysselsätt-densärskilt högi andra regioner,högre ärän

Officiella° GemenskapemasEurpeiskaLanserades den november 1997. Se5
Tidning 310,1997-11-13.L
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rikaste regionerna i Italien iRegionen inte bara deningen. är utanen av
haft enastående utvecklingRegionen harhela Olsson 1992.Europa en

20 åren.de senaste
medelstora företag. har iland små och DessaEmilien är ett av

del hantverksföretag ochbestår tillgenomsnitt anställda och5,5 stor av
förlaboratoriumRegionen välkändkooperativa företag. är ett nyasom

ekonomiska fram-lösningar. i denoch ekonomiska Kärnansociala
småföretagen.gången är

Näringslivetanställda.tiotal företag har 0001Bara äränett mer
ligger i verkstads-industriella tyngdpunktendifferentierat.starkt Den
livsmedel, kakel,investeringsvaror,tillverkning, särskilt ävenmen

produkter. Välkändaemilianskaoch konfektion viktigakeramik är
Ferraribilar.Parmaskinka ochprodukter är

anställda. Småföre-färreindustriföretag har 968 00000050 änav
tiden.ökar helaandel sysselsättningentagens av

distrikten.s.k. industriellaItaliens detredjeDet ärsärart
specialiseradstarktoch haromfattardistriktEtt orterett enpar
till varandrasmåföretag knutnahundratalsbestårproduktion. Det av

distrikt.finns 20-talproduktionskedjan.hela Det ettgenom
relationernastarkt ochmellan företagennätverketdistriktenI är

Distriktets kon-särskild karaktär.anställda harföretag ochmellan en
hela produk-företagetdet enskildakurrenskraft inteberor utan

placering istyrka ochenskilda företagensdetpåtionssystemet,
kedjan.

producera i längrekanstorföretagliknas viddistrikt kanEtt ett som
vilja utnyttjaharsnabbt ochsigkanserier, attsom enanpassasom

organisato-storföretagensundgårSamtidigttekniska innovationer. man
och mindrebeslutsvägarhierarki, längrei formnackdelarriska av

flexibilitet.
föds, andra dör.företagstark rörlighet.präglas NyaDistrikten enav

Arbetskraftens rörlighetkarriär.vanligblir företagareArbetare är en
anställningsförhållandenaochi regionenkaninnebär attatt stannaman

konjunktursvängningari tiden. Så kan ocksåvarierar mötas.

krediterochtjänsterFöreningsförmedlade5.2.1

hälfteni Emilien. DrygtsmåföretagsorganisationendenCNA störstaär
medlemmar. CNAanställdamed högstföretag 22150000 ärav

företräder demochtjänsterurvalmedlemmarnaerbjuder ett stort av
banker och andra.myndigheter,mot

anställda.med 200 Dekontor 2regionen har CNA 226helaI
utbildningskatterådgivning,bokföring,genomför företagsanalyser,



26 Småföretagande och samverkan iE U SOU 1998:92

konsulthjälp beträffandesamt produktionsteknik, marknadsföring,ger
energibesparing m.m.

CNA den drivande kraftenär i regionens servicecentrum för
småföretag.

CNA har också viktig roll i småföretagens kapitalförsörjning.en
Medlemsföretagen har bildat borgenärskooperativ förmedlarett som
krediter medlemsföretagen. Regionregeringen har också bidragit till
egenkapitalet i kreditkooperativet. CNA förhandlar med bankerna på
medlemsföretagens vägnar.

5.3 Exemplet Spanien Kooperativt nät--
verksföretagande mellan privata
småföretag

ASLE, Agrupaciön de Sociedades Laborales de Euskadi, kan stå
det Goda Exemplet på småföretagssamverkan i Baskien, Spanien.som

Detta nätverk, eller småföretag, bedriver verksamhet på tregrupp av
ASLE beskriver sig själv demokratiskorter. organisationsom en av

socioekonomisk inom för den Sociala Ekonominnatur medramen
ändamål använda sina tjänster för försvara, konsolidera,att stödjaatt
och utveckla medarbetarägda företag.

ASLE har 7.125 anställda/medarbetare i 249 självständiga privata
småföretag. Dessa verksamma inom industriell tillverkning,är tjänster
och byggnadsverksamhet. Exporten uppgår till 34 omsätt-procent av
ningen miljarder4 kr.ärsom cza

ASLE:s mål stimulera, utbilda och råd tillär anslutna företag iatt ge
Total QualityTQM Management.
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företagframtidensSamverkan i6 -

exempelochmotiv

föreningekonomiskSamverkan6.1 genom

småföretagssamverkan iheltäckande bildsvårtDet är att avge en
exempel stödjerempiriskadock mångadag. finnsSverige i Det som

och tillväxt.utveckling Deni snabbfenomenuppfattningen ettom
ekonomiskastatistikhjälpbekräfta medvi överbilden kan av

för derasföretagbildatsföreningar gemensammagrupper avavsom
utanförföreningarekonomiskasådanadrygt 200verksamhet. Av

hartransportbranschenochdetaljhandelnlantbrukskooperationen, runt
fem åren.under dehälften senastestartats

finns detårunderbildatssamverkansföretagdeAv senaresom
inomkonsulter IT,handlarkunskapsbranscher. Detolikaimånga om

marknadsföring,ochreklamekonomi, tjänster inomorganisation och
småföretags-nyutvecklingdag pågåroch media. Ijuridik, kultur aven

teknik ochgränslandetspecielltmedia,inomsamverkan nynya
kultur/underhållning.

ekonomiskaantaletföretagstjänster harAndranäringsgrenenInom
Aléx al.och 19971992mellan årenfördubblats etföreningar änmer

ochReklambyråverksamhetbl.a. sektorernainkluderar1997. Detta
har haftmarknadsföringsverksamhetövrigannonsförsäljning samt som

ökningenbedömningrimligutveckling.stark En ärmycket att aven
bransch ocksåaktiebolagsform i dennai ärsamverkansföretagantalet

partnerägdanybildningengällerområde vadEtt stortannatstor. av
konsultverksamhet.kunskapsföretag utgörs av

PC/Fax Gruppen6.1.1

PC/Fax Gruppennätverk kanfungerande nämnasexempel påSom ett
bildandetpool förIT-baseradGruppenLindahl 1996. är aven
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virtuella företag. Totalt har tjugotal virtuella företag bildats ochett
avvecklats i PC/Fax Gruppen.

Avgörande för hur virtuellt företag anpassningenett sammansätts är
till den unika kundsituationen. Utnyttjandet förutsättningIT ärav en
och nervsystemet i poolbildningen.utgör Drivkraften bakom

fortlevnad blandär annat:gruppens
Gruppen informellt uppbyggd och i ständigär förändring.0
Gränsen mellan och omvärlden kan många gånger upplevas0 gruppen

oklar. Nätverket inget konstant och statiskt.ärsom
Nätverket självorganiserande.är Ingen rangordning mellan före-0

och inget finns för central styrning.tagen utrymme
Alla i ingående företag har dels verksamhet och0 gruppen en egen
dels poolgemensam. Strävan dock utöka denär atten gemensamma
verksamheten.
Varje medlem kan kontakter med de aktörer de önskar i ochta0 utan-
för nätverket.

finnsDet dynamisk kraft inbyggd, till ständig0 en som manar
utveckling. Företagen formulerar mål sittegna men anpassar upp-
trädande till pågående nätverksprocesser.
Poolbildningen ställer höga krav deltagarnas förmåga till0
sekretess.

Förmågan dela såväl kvalificerade teknik- marknadsresurseratt som
inbyggd i pågåendeär Detta innebär även attgruppens processer.

företagen utvecklar ömsesidigt beroende varandra. kanManett av
redan konstatera flera medlemsföretag specialiserats och på såattnu

blivit allt mindre kompletta företag.sätt

6.2 Motiv för småföretagssamverkan
Vi redogör i detta avsnitt för de tongivade teoretiska förklaringarna till
uppkomsten småföretagssamverkan. förhållandeDetta har ingåendeav

Ävenanalyserats i SOU 1996:31. diskussionen i det följande baserar
sig i väsentliga stycken denna utredning.

Småföretagssamverkan6.2.1 motverkar andra
aktörers marknadsövertag

Samverkan naturlig for aktörer marknad.är Genom attsvaga en
samverka kan de aktörerna stärka sin ställninggemensamtsvagare



SOU 1998:92 Samverkan framtidens företag- och exempeli motiv 29

blivit så starka marknadenpå den kommitgentemot motparter attsom
fungera dåligt.att

situationer med bara säljare kan dennel utnyttja sin särställningen
till skaffa fördelarsig bekostnad köparna. Liknande effekteratt av

då finnskan uppstå det eller få säljare, dvs. detnågra rådernärett par
eller oligopol.s.k. duopol

branscher utmärks småskalefördelar samtidigtDe som av som
stordriftsfördelar förekommer i tidigare led riskerar således utsättasatt
för marknadsmisslyckanden. gäller speciellt föreliggerDetta detom

genomförasvårigheter in- respektive utträden branschen. I sådanaatt ur
marknadssituationer kan småföretagare för beroende-utsättasen
förhållanden affarsmotpart. skulle kunnaMotpartenstörregentemot en
utnyttja denna situation via oskäliga undermåligpriser, service Detosv.

fördel småföretagarenhär kan påverka det företagetär störreen om
i sin funktion möjliggörs inom förDetta små-även ägare.som ramen

företagssamverkan.
Historiskt har dåligt fungerande marknader utgjort viktig för-en

klaring till samverkan mellan mindre och medelstora företag. Små-
företagares inköpssamverkan positiv för såväl de berörda mindreär
företagen skapa slagkraftderas kunder. Genom i sittstörreattsom
inköpsagerande kan dessa företag stärka sina förhandlingspositioner
gentemot stora motparter.

motsvarande det möjligt för säljare mark-På påsätt är även svaga
naden använda samverkansformen för motverka köparmonopolatt att

Småföretag ocheller köparoligopol. kan sälja produkter tjänster såväl
mindre köpare. de fall antal mindre säljaretill Istörre ärett stortsom

fåtal tillgängliga köpare föreligger asymmetriskaberoende ettav
marknaden.förhållanden på

småföretagssamverkan i Sverige iEmpiriskt kan konstateras att
fall skapats där småskalefördelar föreligger i led medanmånga ett stor-

eller led. gällerskalefördelar påtagliga i tidigare Dettaär senare
exempelvis inom gamla, traditionella svenska samverkansbranscher

handel, lantbruk ochsåsom transport.

Nätverk för utveckla marknaders6.2.2 att
funktionssätt

utveckla konkurrenskraftigaSmåföretagssamverkan bidrar tilläven att
effektiva relationer mellan köpare och säljare. Genom deoch nära-

kontakterna mellan köpare och säljare finns möjligheterliggande att
transaktionskostnaderna. Infor-genomföra anpassningar minskarsom

kvalitetssäkringskostnadermations-, forhandlings-, kontrakts- ärsamt



exempeloch SOU 1998:92Samverkan framtidens företag- motiv30 i

möjligt dekostnader kan reduceras.exempel på Detta är attgenomsom
exit-såvälföretagen i samverkansformen kansmå somagera genom

voice-beteende
ochmellan köpare säljareEffektiviteten i affärsrelationer gynnas av

marknaden.tydliga spelregler påetableras klara och Inomdetatt ramen
kunskapen, möjligheter tillden ökadesamverkan föreligger,för genom

implicerar aktivkravställande mellan Dettaeffektivt parterna.ett en
hänsynlångsiktighet; samverkanuthållighet ochinvolvering; taratt

för krävande slut-lyhördheteffektivitet;till intern ochbåde extern
varandra alternativen påinformeraraktörernakunder attsamt om

Stein 1995.marknaden
relativt rela-ställer krav påsmåföretagssamverkanEffektiv täta

småföre-ingåendeföretaget och dedet gemensamägdamellantioner
det möjligtlångsiktiga relationeretablera ochGenom ärtätaatttagen.

affärsverksamhet med högriskfylldsig ismåföretagenför att engagera
utvecklingspotential.

på 2000-taletSamverkan6.3

Även livmänniskors såroll ifortfarande spelar storenom varor
producerasysselsatt medandel befolkningenminskar den är attsomav

arbetslivmänniskorsutsträckning präglashögrealltdessa I avvaror.
struktur-omvårdnad. dennakunskap och Ivärden,immateriella t.ex.

företagande.verksamhet ochformer föromvandling söker nyaman
bliri olika formernätverksbildningsamverkan ochtalar förMycket att

utvecklingstendens harföretagsform. Dennadominerande2000-talets
organi-imaginärabeteckningar,antalårunder t.ex.ettgetts nyasenare

virtuella företag.ellersationer
utvecklingen.förklaraarbetslivet kanändrad påMen även synen

ändras.håller på UngaarbetsgivarbegreppenochArbetstagar- att
vilket ställer krav påochinflytandevill hamänniskor i dag ansvarmer

organisations-traditionellaocksåifrågasätterarbetsgivarna. Många
former.

delaktighet och påverkans-sigförväntardetta följer deAv att
eller medarbetarägdaarbetssituationen. Partner-i denmöjligheter egna
personal och behållatill sigbåde lockakanföretag sätt attettvara

specialistkompetens.medpersoner
drivaoch motivationför sig kapacitetmänniskor har i ochMånga att

med andra med liknandesamarbetaberoendeföretag, är atteget men av
därförföretagande liggersamverkansinriktatkvalifikationer. näraEtt

tillhands.
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Levebrödsföretagare, å andra sidan, har ofta startat eget ettsom
alternativ till arbetslöshet och har bättre förutsättningar överlevaatt

egenföretagare i samverkan med andra, jämfört med påsom att agera
hand. gällerDetta speciellt för vilka har tidigareentreprenöreregen en

begränsad erfarenhet företagande.av
Ytterligare anledning till samverkan i nätverk attraktivt haratt ären

med attityden till företagaregöra ochatt vad lägger iman en
företagaridentitet. Många kan inte sig själva i företagarroll. Omse en

däremot går med andra för drivaatt gemensamtman ettsamman
företag kan detta komma förändras. enskildIngen i denatt ärgruppen
uttalade förfogarDäremot tillsammansentreprenören. deöverman
kompetenser och erfarenheter konstituerar företaget. lederDettasom
till företagaridentitet stolthet- vilket underlättar utvecklingenen en-

verksamheten.av
Samverkansföretag också medel för lokal och regionalär utveck-ett

ling. dag finnsI 70 jobben inom och tjänste-än procentmer av varu-
produktion vid arbetsplatser i huvudsak betjänar lokalsom en
huvudmarknad Fondelius 1995. finnsDet flera möjliga förklaringar
till utvecklingen. En uppstår den offentliga sektornär att ett tomrum när
minskar. Samverkansinriktade mikroföretag kan då fylla detta tomrum
på marknaden producera till lägre priser. andra förklaringEnattgenom

medarbetare vill ha inflytande sinaär arbetsvillkor ochatt över ett
medarbetarägt företag kan då attraktivt. tredje förklaringEn är attvara
samverkansföretag motreaktion till globaliseringen; människorär en
söker efter lokal eller regional identitet Westlund och Westerdahlen
1996.

Globaliseringen kan också främja utvecklingen samverkan. Denav
ökade internationella handeln och den snabba utvecklingen inom IT
tvingar såväl små företag i ökad utsträckning söka allian-stora attsom

och samarbete för kunna överleva och konkurrenskraftiga.attser vara

6.4 offentligaDet kan stödja samverkan

DanmarkI och harNorge under 1990-talett.ex. satsat storaman
Ävenoffentliga på nätverksbyggande. i Sverige har det underresurser

byggtsår åtskilliga nätverk med offentligt stöd, nätverks-senare men
idén inte dominerande inslag i den svenska Småföretags-är ännu ett
politiken. Många samverkansprojekt har också misslyckats och det
finns hos företagaremånga fortfarande skepticism och motståndetten
till samverkan. En hämmande faktor kunskapenutgörs attannan av
inom området fått tydligt genomslag hos offentligaännu ett organ.
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frånutvecklingsarbete utgår den svenskabehövsDet sommer
nätverksforskningen.

näringspolitiken måste inriktas påi första handDet attär som
medföretag. kanunderstödja och stimulera startandet Dessutomav nya

arbetsmarknadspolitiken till närings-överföras frånfördel resurser
Även minst utbild-politikområden påverkas, inteandrapolitiken.

till kunskapmänniskor tillgång relevantMålet måsteningen. attvara ge
kritik,och konstruktivråderfarenhet, stöd ochoch uppmuntran,

och drivadem kapablasamarbetspartners gör att startasomm.m.,
från olika pekarföretag. Erfarenheter mångaaffärsmässigt sunda mot

samverkan i olika former detfrivilligaoch företagsmänniskors äratt
uppnå detta.effektivastegenerellt sättet attsett

ikooperativt företagande,mobiliseringErfarenheten från t.ex.av
erfarenhetsbas för utveck-viktigkonsumentföreningar, kan utgöra en

småföretagssamverkan.ling av
samverkan börföretagande idärförövergripande slutsatsVår är att

bildande ochambition stödjaoffentligasdelarna i det attutgöra aven
småföretag.utveckling av

tjänsteföretagochKunskaps-6.5

där samverkanbranscherexempel några växaviHär ut attserger
utvecklingspotential. Dethar särskildbedömer dendär vioch att en

särskilt beskriverkunskapsföretag, där vitjänste- ochhandlar om
omsorgssektorn.ochIT-branschen och vård-besöksnäringen,

Parkärdevi ScienceMj6.5.1

vetenskapspark.niondePark världensMjärdevi Science störstaär
anställdaföretag med 150snabbt. FrånutvecklatsMjärdevi har sex

Mjärdevi haranställda år 1998.företag med 800 ltill 3år 1984 145
färreharanställda. 80färre femföretagen änhälften än procentav

universi-avknoppningar frånföretagenanställda. 40Av20 är procent
företag.avknoppningar från7 störreärprocenttet.

helägtfristående bolagScience Park ABMjärdevi är ett av
små-huvuduppgifter:Bolaget harLinköpings kommun. stöttaatttre

marknadsföraochstärka samarbeteavknoppningar,ochföretag attatt
informellauppstårcentrumhusinternationellt. områdetsnationellt och I

finnshär och detallavikt. Nästan äterär störstamöten avsom
tjänster,erfarenheter, bytsutbytsHärsportutbud och kongresscentrum.

råd.ochtas ges
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Företagen i Mjärdevi har betydelse för hela regionen. Det är t.ex. ett
Åtvidabergföretag i sköter tillverkningen både Scandicraftsom

Systems, Nordic Sensor Technologi och Kreatel. forskareEn skapar
jobb åt fem tekniker och tio industriarbetare.

6.6 Vård och omsorg

Under 1990-talet har den offentligt producerade vården och omsorgen
minskat, både följd ekonomiska neddragningar och denattsom av av
har konkurrensutsatts. iDet spåren denna utveckling andraär av som
driftformer vuxit fram. hälso-Inom och sjukvård och sociala tjänster
återfinns många kooperativ. kooperationAtt vuxit inom dennat.ex. nya
sektor har flera förklaringar. verksamhetsformDet ligger iär en som
tiden och till hands för lösanära problematt t.ex.gemensamma som
barnomsorg. Sannolikt kommer tillväxten inom detta område att
fortsätta Statskontoret 1997: l 7.

År arbetade1994 eller50 000 de5,5 anställda inomprocentca av
skola, vård och i företag med huvudman offentligänomsorg annan
Loord-Gynne och EkonomiskaMann 1995. föreningar forsvarade ca

den enskilda10 driften, räknat i antal anställda. barn-Inomprocent av
bedrevs dock 50 de enskilda verksamheternanära procentomsorgen av

i form ekonomisk förening.av
del samverkanslösningarEn har följd avknoppningstartat som av

från den offentliga sektorn. har bildats offentliganställdaDe för attav
sysselsättningen och öka inflytandet. Dock har flertalettrygga nya

företag kommit till för fylla behov inte tillfredsställs denatt som av
offentliga sektorn, främst inom barnomsorgen. har såledesDet till

delen handlat nyetableringar. positiv effektEn dennastörsta om av
nyorientering den ibland har fungerat injektion tillär att som en
nytänkande och källa till inspiration för offentlig sektor. kan alltsåDet
finnas behov samverkan och nätverk mellan kooperativ, andraett av
enskilda företag och offentlig sektor.

Kvinnors företagande6.6.1

Kvinnors företagande viktigt inslag inom mikroforetagandeutgör ett
och social ekonomi. Exempelvis mellan och80 90 destartas procent av

kooperativen i Sverige kvinnor RRV 1993. såAtt månganya av
kvinnor samverkar kooperativ har flera orsaker.att startagenom
Människor har ideal talar för flexibelt arbetssätt ochettsom som en
platt organisation och där alla ansvariga for utveck-är gemensamt

3 18-1204
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samverkansföretag.nätverk ocharbeta iattraheras oftalingen attav
före-nätverksinriktatkan konstaterasempiriskt underlagUtifrån att

attrahera kvinnligatagande entreprenörer.synes

Praktikertjänst6.6.2

sjukgymnaster,tandläkare,läkare,200Praktikertjänst 2AB ägs caav
Respektivepsykoanalytiker/terapeuter.tandtekniker ägaresamt

självständigtdrivslokaltmottagning, vilkenfor ettsomansvarar en
resultatenheter idockmottagningamaJuridisktsmåföretag. ärsett

Praktikertjänst AB.
Praktikertjänstsamverkarsmåföretagen,Mottagningama, genom

personal,ekonomi,service,administrativstödfunktionerkring som
verk-praktikekonomi ochirådgivningutbildning,juridik, samtm.m.

därmed intebehövermottagningenenskildasamhetsutveckling. Den
sigkan koncentreraområdenallapåmedhålla sig utanegna resurser

kämverksamheten.

KulingenMedarbetarkooperativet6.6.3

LysekilKulingen imedarbetarkooperativetexempelEtt ärannat som
sjukgymnaster,kvinnor,drivs 11Kooperativetbildades år 1993. av

inriktadVerksamhetenekonom/sekreterare. är motundersköterskor och
rehabiliterings-blandfrånmänniskor kommerbehandling annatsomav

ålderdomshem.ochservicehemavdelningar,
ocharbeta tillsammansviljautifrånvaldesFöretagsformen atten

möjliggjortharpå bästa Dettakompetenssin samladeutnyttja sätt. en
bidragit tillharFormenbehandlingsprogrammen. attbredd på ävenstor

avtalsskrivande. Kooperativetochförhandlingarimedarbetarnastärka
Boetiusvårdenoffentligt drivnadenprisererbjuda lägrekan änäven

1997.

Besöksnäringen6.7

tillrelateradeverksamheterallainnefattar ärBesöksnäringen som
i turist-antal företagenövervägandeturism.och Ettresande av
företag.inslagdet finnssmåföretag, störrebranschen ävenär avom
Sverige,isysselsättningenfyraungefärforTurismen procent avsvarar

iinte minstbetydelse,betydligtlandetvissa delar störrehar i enavmen
glesbygd.



SOU 1998:92 Samverkan iamtidens företag-i och exempelmotiv 35

Sverige har potential turistland och turismen kan komma spelaattsom
allt viktigare roll för såväl ekonomin sysselsättningen.en som

Turistprodukten komplex, den bestårär olika delar: b0, äta,av
handla, göra. enskildaDet företaget har oftast inte kontroll helaöver
turistprodukten erbjuds kunden, då enbart delleverantör.ärsom man en
I turistnäringen finns det således starkt ömsesidigt beroende mellanett
de olika aktörerna. Behovet samverkan således inomär stortav
turismen. gällerDetta såväl produktion marknadsföring. Förutomsom
de kommersiella aktörerna finns det också behovrent samarbeteav
med ideella organisationer, kommunala organisationer och allmän-
heten.

Turismen näring i Sverige relativt förstDetär påärsom ung.
tid näringsmässigt perspektiv lagts på turismen.ett Vadsenare som mer

gäller samverkan det framförallt på marknadsföringsområdetär som
insatserna utvecklats. dettaI avseende har Turistrådet och de regionala

lokalaoch turistorganisationema för samordningen. harDensvarat
framför allt broschyrer, bokning ochrört informations-gemensamma
och reklaminsatser. Vad gäller samarbetet i tjänsteproduktionen har

inte kommit lika långt.man
utvecklaAtt turismprodukter förutsätter alltid starkt lokaltett

på resmålet. Graden framgång beror viljan ochengagemang av
drivkraften hos lokala företag, föreningar och offentliga attorgan
fungera nätverk kompetenser samlat driver utveck-ettsom av som
lingen. lokalaDe nätverken kan sammansättningsindustrises som en
för turism. inteOm produkten helhet riskerar marknads-utgör en
föringen misslyckas Tenanco 1997.att

Lokala och regionala turistorganisationer har ofta alltför
begränsade finansiella och personella för genomföraattresurser
sammansättningar kompletta turistprodukter. ställetI deägnarav
huvuddelen sina ansträngningar marknadsföring. Undantagav
förekommer dock i form goda exempel framgångsrikpå samverkan,av

resulterat i väl paketerade och bokningsbara produkter och därsom
mottagningsapparaten och genomförandetäven på resmålet fungerar.

Bland exemplen kan våra attraktiva skid- och tjällområdenmest
nämnas.
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Exempel6.7.1

MusikfestivalerSvenskaFöreningen

ochsamarbetsorganMusikfestivalerSvenska ärFöreningen ett en
andrainformation ochmarknadsföring,arbetar medföreningideell som

ochfestivalpublikför både arrangörer.intressefrågor gemensamtav
etablerade festiva-detiotal1988startades årFöreningen ett meravav

dag harJunsele.i IKonstveckanochSiljanMusik vidbl.a.lerna,
medlemmar.Musikfestivaler 40Svenska

arvoderad ordförande.medstyrelseledsföreningeniArbetet enav
kr.och 800 000000till mellan 700uppgårföreningenOmsättningen i

marknadsföringsamordningsarbetetdel i ärviktigEn gemensam
internationellt.nationelltsåväl som

medföreningenarbetarsamordningsarbetetpraktisktFörutom
kulturturism.förvillkorenpåverkaförlobbying att

musikstilartänkbaraoch allaSverigespriddaFestivalerna överär
festivalema.tillnäringarintilliggandeOfta knytsrepresenterade.finns

PietroYstadsoperandåhelhetskonceptsådant ärexempelEtt gavett
fråntill ochmedåka tågdåMascagni. Konceptet att operavagnenvar

italienskpåbjudasunderoch mat.konserten resan
mellangränslandetiMusikfestivalerSvenskaFöreningen opererar

bästanåförbehövsdelarnaBådaaffärsmässighet. attochidealitet
organisationsådan ärhållerDetresultat, ensammansomman.anser

förintressegenuintpåbyggerdrivkraften. Engagemangetinreden egna
ingaskaparslagethärdetOrganisationerhembygd.ochmusik av

klaratillgårekonomiska attdedåbyråkratierstarka resurserna
festivalen.själva

IT-branschen6.8

000. Avtill 10uppskattasIT-branschen kaninomföretagAntalet ca
Ökningstakten ochhögföretagi ärsmåföretag.dessa är merparten nya

blirIT-lösningarnaochmarknadenmed växer atti taktstigerden att
denför 90företaghundra procentkomplexa. Sexallt avsvararmer

kr.miljarderpå 300omsättningentotala ca

Grunden och AnnaAnna° Turistsverige. Uppsatsnätverk iStrategiska av
universitet, 1998.Uppsalainstitutionen,FöretagsekonomiskavidWestin
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IT-branschen det företagen inte bara konkurrentervanligtI är äratt
och säljer till varandra.samarbetspartners. köperManävenutan av
från flera företag.Kunderna bygger med komponenter IT-system

därigenom blivit föregångsbransch vad gällerbranschen har en
samverkan.

förekommer, regelBåde fasta och tillfälliga samarbeten ärmen som
och varierar i form beroende på densamarbetet situationsanpassat,

också mycket aktivsituationen. branschen finnsenskilda Inom en
IT-företagen fungerarbranschorganisation som en samman-som- -

medlemsföretagsamverkansprojekt mellanhållande kraft i olika
i IT-företagen,intervju med 1998.VD

Scandinavian PC-Systems6.8.1

företag inomsamverkansinriktatexempel påintressantEtt ett
i mittengrundadesScandinavian PC Systems, SPCS,branschen är som

förmedlar och säljer PC-program.producerar,1980-talet. Företagetav
krfrån milj. kr till 100 milj.decennium lpå ungefärSPCS har växtett

snabba expansionstakten.lönsamhet, denomsättning med godi trots
förtill knappt anställdafrån två grundare 50Antalet anställda har gått

tillbibehållen tillväxt, minska 25.därefter, medatt ca
nätverksforrn.valt organisera sig ifrån börjanharSPCS att

anställdabygger verksamhetenprogramvaruföretagTraditionella
bokförlag,sighar i stället organiseratSPCS ettsomprogrammerare.

förroyalty.författare med SPCSdär är ansvararprogrammerarna
och registretKunddatabasenoch kundkontaktema.leverantörs- över

tillgångar. SPCSSPCSengagerade ärstörstautgörprogrammerare
produktutvecklingsåvälverksamhetsnät och samordnarispindeln ett

distribution. PC-programmenmarknadsföring ochproduktion,som
samverkande mikro-allt oftareenskilda ellerskapas experter avav

företag.
och otympligt. Det vårlyckats bliharSPCS ärväxa stortutan att

utvecklas fler företagdet i framtiden kommerbedömning attatt som
nätverksbyggande.samverkan, allianser ochväxer genom

grupperingombildats tillexempel företagpåEtt störreatt ett aven
för dennaHogiagruppen. Inommindre företag utgörs gruppe-ramenav

vilket också lett tillsamverkan skapatseffektivharring meren
lönsamhet.omsättning ochpåtagligt högre
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6.9 Landsbygden
Under år har landsbygden funnitsamverkan ökat ochsenare nya
former. har tagitDet sig uttryck i utveckling samverkan mellanav
mikroföretag bildandet lokala föreningar, byalag ochsamt ett stortav
antal kooperativ. Den lokala identiteten ofta stark och det liggerärnya

handstill samarbeta kring lokala behov. Vidarenära att gemensamma
leder samverkan i många fall idéer födstill och med detatt nya nya
projekt i spåren pågående. kan här handla service i formDetav om av
skolor, barnomsorg, kommunikationer, butiker med Samverkans-mera.
former förekommer verksamheter handelsträd-inomäven t.ex.som
gårdar, livsmedelsbutiker och energiproduktion.ny

finns tydligt samband mellan sidan utvecklingDet åett ena av
lokala nätverk och kooperativ och å andra sidan utveckling helaav
bygder och regioner Statskontoret arbetstillfällen1997: 17. skapasNär
ökar inkomsterna och därmed för samhällelig ochunderlaget kommer-
siell service.

Både kooperativa daghem och äldreboende ökar möjligheterna att
bo samtidigt de leder till lokala arbetstillfällenkvar på orten attsom

ställen har till och med befolknings-skapas. På vissa negativen
till positiv. Samverkansföretag, nätverk ochutveckling vänts en

kooperativ förutspås framgent spela viktig roll i utvecklingenen av
landsbygden.näringslivet på

i SäffleSamverkan6.9.1

exempel därSäffle bra näringsliv och samhälle går hand iär ett
föroch traditionstyngdhand varandra in i detstöttar att ta orten nya

kunskapssamhället.
Säffle finns flera med mätkunskap kärna.I företag Desom

samarbetar med varandra. produktion och specialisttjänsterköperMan
företag.andraav

Redan 1960-talet avknoppning från Billerud.på började det med en
människorDuktiga drog med anknytning till den kunskapigång företag

början nystartadefanns. I 1980-talet kom så den vågenstorasom av av
företag. exempel tillverkar och säljerEtt Mitec ManInstrument.är

och analysverktyg med informations-mätinstrument och sysslar också
insamling.

företagen i de branscherna sysselsätter i dagDe 490nya nya per-
jämför med i skogsnäringama.510 de gamlasoner

exempel projektet SatellIT. innebärpå samverkan Det 25Ett är
behov.veckors utbildning anpassad till de lokala företagens Utbild-
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kommunikation.kvalitet, marknadsföring ochbestårningen IT,av
företagenvid gymnasieskolan ochdriver kursernaKommunen

EU-projekt. ElevernaFinansieringen sker viainnehållet.bestämmer ett
kompetensutveckling.dels anställda behöverdels arbetslösa,är som

ideell förening ochsatsning idékontoret. DetEn är är enannan
förverkliga dem.idéer också Dethjälpa alla harsyftet ärär attatt som

innehåll och kommunendriver idékontoretsföretagarna stöttarsom
bildat olika före-i Säffle harlokaler.med Företagarnat.ex.resurser,

verkstads-Säffleindustrins samarbetsgruppningar; Företagarna,
tjänsteföretagen.och Kom-Handelsrådet köpmännenindustrin och

organisationerna och denallanäringslivschef sitter med i ärtremunens
och tycker.tänkerinformerade vad andrahåller allla gör,omsom

nätverkrådgivning, kon-erbjuder fadderverksamhet,Idékontoret av
finansiering.samarbete ochlokalertakter,

syftar till kvali-Säfflemodellen.satsningen kallas DentredjeDen
kursinnehåll utformat i samarbetekompetensutveckling medficerad ett

företagens krav.efter de lokalaoch skräddarsyttmed KTH
samarbetaroch näringslivskolakommunen,Gemensamt är att om

stödjande.drivande, kommunenskallprojekt.alla Företagen vara

UtvecklingscentraIndustriella6.10

deIUC llutvecklingscentraindustriellaSverige finns ll ärI -
Skaraborg,Sandviken,Olofström,Finspång, Gnosjö,Dalarna,Arvika,

isamverkarKarlskoga.Kalmar och DessaSkellefteå, Skåne, nät-ett
nischer.olikaspjutspetstar inomför bliverk att

aktiebolag,normaltförorganisatoriska formen IUCDen är ett som
styrelseansvarochföretag därregionensmajoritetsägt ägar-är av -

högskolor, fackligakanAndra i IUCföretagen.vilar på partners vara
finansielltstödsteknikstiftelser IUCorganisationer, statenetc. av

försöksperiod har milj. kr180för treårigNUTEK engenom -
självgåendeskallmålsättningen IUCHärefteranslagits. är att vara -

finansiering.beroende statligoch inte av
varje harIUC-nätverket, där IUCnationellabildande detGenom av
styrning skerägande ochoch därspecialkompetensområdesitt

och nationellt.regionaltförankring lokalt,skapasregionalt, en
EU-projekt. På dettaolikalandets alla inomInternationellt verkar IUC

regioner inätverk med olika Europa.skapassätt ett
nätverkstanken där småutvecklingfårIUC närmast avses som en

högskolor och andra kompetens-företag,samverkar medföretag stora
grunden tillpotential läggaborde ha godförmedlare. IUC att enen

kanske främstnätverk,småföretag idynamisk utveckling genomav
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kompetensutveckling, teknikutveckling och produkutveckling. Poten-
tialen borde också finnas kontakter skapas leder till heltatt som nya
affärer.
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den

mellan företag sedanSverige där samverkanfinns vissa branscher iDet
dominerande. detta avsnittförekommande och ibland Ilänge vanligtär

Företagssamverkan framträdande; lant-vi branscher därbeskriver är
transportsektorn.detaljhandeln ochbruket,

Lantbrukskooperation1

företag inom jord-antal smålantbruket finnsdet svenskaInom ett stort
inomaffärsverksamhetdessa bedriverskogsbruk. Mångaoch ävenav

företag harexempelvis turism. småområden, Dessatillkommande
olika branscherföretag inom 18bildat gemensamägdatillsammans

företagen finns inomgemensamägdaInternet. DeLRF största
fömödenhetsinköpköttchark-, spannmål-,mejeri-,branscherna samt

skog.
har historiskt varitlantbrukskooperationensvenskaDen en

livsmedelsindustri och fömödenhets-utvecklingensamlande kraft i av
under 1830-talet SOUföreningarna bildadeshandel. förstaDe
Föreningarna räknar till-lantbrukskooperativasid. 84.1996:31, De
Eftersom enskilda lant-medlemmar.300 000 somsammans ca

föreningar dock deti flerafall har medlemskapbrukare i många utgör
i lantbrukskooperationensmåföretagare samverkartotala antalet som

Lantbrukskoopera-omsättningen förmindre antal. samladeDenett
och det totala antalettill miljarder SEKuppgick 80tionen 1996 ca

årsbokLantbrukskooperativ 1997.uppgick tillanställda 35 000ca
lantbrukskooperativa företagenkan konstateras deSammantaget att

lantbruket.för småföretagandet inom Demycket viktigutgör resursen
lantbruksföretagaren nåunderlättar förgemensamägda företagen att ut

bidrar desin råvaruproduktion.marknaden med Därutövertill
jämbördiga relationertill skapagemensamägda företagen att mer

företag skapar lant-samverka i gemensamägdamarknaden. Genom att
affársförhandlingarkan hanteramarknadssituation där debrukarna en
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Slutligen kan samverkan inomuppköpare.med förhållandevis stora
affärsrelationer möjlig-bidra till skapagemensamägda företag att som
förädlingskedjan. Kvalitets-helautnyttjande kunskapen inomgör av

småföretagssamverkanunderlättas.och processtyrning Denna ärtyp av
iför samhällsekonomin SOUför småföretagenpositiv såväl stortsom

1996:31.
undersmåföretagssamverkan existerattraditionellaDen ettsom

med samverkan inomkompletteratsdecennier har under årantal senare
exempel:speciellt tvåförtjänardelvis områden. Här nämnasattnya

Söderberg 1995.maskinringar och farmartjänst

Maskinringarl l
.

Tyskland i börjanhämtad frånursprungligenMaskinringens idé av-
nödvändigtvis lant-intenäringsidkare,enskilda1990-talet är att-

in devid behov hyramöjlighetvia medlemskapbrukare, attges
införskaffa Maskin-själva.varitskullemaskiner de atttvungnaannars

ekonomisk förening, inteorganiseradi fall ägerringen, många som en
ställs tillmaskineruteslutande deförmedlarmaskinerna, utan som

därförkanMaskinringenmedlemmarna.förfogande ses som enav
inomför småföretagarekapitalbehovetreducerarsamverkan som

skett ibetydande tillväxtharUnder 1990-taletlantbrukssektom. en
detmaskinringarutvecklandetmaskinringar. Vid ärutvecklingen avav

genomföraeffektivt kunnaförskala,uppnå vissnödvändigt attatt enen
poolning resurser.av

Farmartjänstl

frånoch säljer tjänstermarknadsförföretagFarmartjänsterna är som
lantbrukarelogiken mångabakomliggandelantbruksföretag. Den är att

framför alltsamtidigt delönsamhetenbehov förstärkahar att som -
och tillgängligadisponibel tidperiodvis harspannmålssektominom -

under lågsäsong.biverksamheterförutnyttjaskankompetenser som
såväl ökadeför med sigfarmartjänstföretagMedlemskapet i ett

samverkan, kunnaviamöjligheterökadekontaktytor att, engagerasom
uppdrag.sig i externa

de lantbrukaren hanterarliknandeverksamheterTonvikten ligger på
och byggnadsarbete.grönyteskötselverksamheten, såsomdeni egna

inte i förstaverksamheterexempel påförekommer dockDet även man
postorderförsäljningcatering,med lantbrukare,hand förknippar t.ex.

kund-FarmartjänstföretagensSöderberg 1995.bokföringstjänsteroch
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underlag främst lokalt och omfattar såväl små och företag,är stora
kommuner och landsting privatpersoner. Farmartjänstföretagen ärsom
organiserade i Farmartjänsternas Riksförbund startad vilket1993, är
medlem i LRF.

typiska farrnartjänstföretagetDet ekonomisk förening medär en ca
femton medlemmar, Startad i slutet 1980- eller i början 1990-taletav av
det finns sådana115 i Sverige. Föreningen har begränsatett eget
kapital. Intäkterna förs i utsträckning tillbaks till medlemmarna-stor
lantbruksföretagen. Farmartjänstföretagen samarbetar sinsemellan. Det

förekommandevanligt farrnartjänstföretag vid resursbrist sökerär att
överföra uppdrag till systerföreningar.

Farmartjänstföretagen fyller viktig funktion intäktsgeneratoren som
för medlemmarna småföretagen inom lantbruket. undersökningI en-
Söderberg konstateras1995 medlems-21 anslutnaatt procent av
företag lantbrukare indikerar existensen farrnartjänstföretagetatt av- -

överlevnadsvillkor för lantbruksföretagets affärsverksamhet.utgör ett
Även för övriga medlemsföretag tillför fannartjänstforetaget viktigtett
positivt intäktstillskott. Farmartjänstföretagen sålunda exempelutgör ett

bildandet kooperativpå marknadsplats i hög utsträckningav en som
bidragit till skapa förmervärden deltagande småföretag inom lant-att
bruket.

mycket del deltagandeEn lantbruksföretag 88 procentstor av ser
möjligheter bevara eller utveckla verksamhetenstora att attgenom

medverka i farrnartjänstföretaget Söderberg bidrar till1995. Detta att
skapa merintäkter kompletterar den ordinarie verksamheten.som

Köpmannasamverkan7.2

betydande del handelns totala omsättning finns inom iEn vidav
mening samverkande organisationer. Trenden också samverkans-är att
graden ökar, både vad gäller företagantalet och omfattningen-
/innehållet. Skälet till detta framför allt den ökade konkurrensen,är
intemationaliseringen och IT-användningen.

Exemplet7.2.1 ICA

framhållsICA ofta exempel småföretagpå i samverkan. Drygtettsom
köpmän2 000 samverkar inköpsverksamhet ochom gemensam

distribution. Etablering, förnyelse, butiks- och personalutveckling,
finansiering och administration andra viktiga områden där denär
enskilde handlaren får stöd för konkurrenskraftig. ICA-att vara
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handlarna medlemmar i ICA-förbundet till 59är ICA-ägerprocentsom
Övrigakoncernen 73 röstandel. aktier och innehasprocent röster av

enskilda ICA-handlare.
ICA-rörelsen har under år arbetat alltmer intensivt medsenare

renodlade kedjekoncept. har lett tillDetta starkare affärsmässigaatt
bindningar mellan de enskilda köpmännen och koncernen har
utvecklats. Integrationen har stärkts.

områden där förekommerDe samarbetet flitigast följande: inköpär
och leverantörsavtal, marknadsföring och profilering, distribution,
produktutveckling, datasystem, finansiering, ekonomisk redovisning

utbildning. Likheterna mellan vissa existerande köpmanna-samt
och franchisekedjorstrukturer har förstärkts.

Transportbranschen7.3

till samverkan mellan olika företagareRöttema i transportbranschen
går 100 år tillbaka i tiden. Redan 1899 trafiken droskor inästan var av
Stockholm organiserad i Stockholms droskägareförening. Under 1930-

förstärktes småföretagarsamverkantalet inom sektorn, främst beroende
införandet regleringar rörande tillståndsgivning. Anslutnings-på av

graden följd regleringar hög. förblev den efterDet ävenvar som av
Åkeriförbundetavregleringen. har medlemmar Amini al.12 000 et

1994.
Lastbilsåkarna började bilda producentkooperativa beställ-1927 att

ningskontor i form lastbilscentraler. fram behovDe växte ettav ur av
samordna bokningar körningar. dag finns centraler.I 184 Dessaatt av

centraler organiserar åkerier, knappt12 000 7 100 ärca varav
enbilsåkerier. fortfarande kring den operativa transportledningenDet är

de enskilda åkarna i dag främst samverkar. bokningarFörutomsom av
kring marknadsföring och ekonomiskkörningar samverkar man

förvaltning. samverka blir de enskilda åkarna konkurrens-Genom att
kraftigare och kostnadseffektivare.

Sedan mitten 1940-talet, då antalet lastbilscentraler 500,av var ca
har antalet minskat följd sammanslagningar till enheter.störresom av

har också utvecklats till försäljningsföretag biltransporter ochDe av
maskinverksamhet. förändring ägande harEn är att ett externtannan
initierats i vissa lastbilscentraler. Ombildningar har skett till börs-även

företag.noterade
Taxinäringen exempel inom transportsektornär annatett som

grundar sig samverkan. taximarknaden avregleradespå Innan 1990
drevs alla beställningscentraler ekonomiska föreningar och nästansom
alla taxiägare anslutna i taxiföreningar. Sedan dess har det skett envar
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aktiebolag och handelsbolag samtidigt färreombildning till taxi-som
anslutna till föreningar. Fortfarande finns inslagägare är ett stort av

i de verksamheter har bytt associationsform.samverkan Detäven som
sker viss nybildning taxiföreningar.även en av

beställningscentraler inköp utrustningUtöver är ettgemensamma av
viktigt område för samverkan. samverkar kring andraMen ävenman

marknadsföring och utbildning.frågor t.ex.som
Både taxiföretag och åkerier utpräglade småföretagare. Mycketär

för verksamheten.talar för samverkan grundförutsättning Utanäratt en
företag.den skulle de ha svårt driva sinaatt
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god8 grund förEn framgångsrik
samverkan

Vad det då skapar förutsättningar för bra samverkan Utifrånär som en
erfarenheter från antal projekt och Temaplan 1997 kanett program
följande nämnas.

8.1 Bärande ide

Småföretagssamverkan bör i tidigt skede fokuseras konkretpåett ett
resultat och fastställda former för samarbetet väl genomtänktsamt en
uppläggning.

Urval företag8.2 av

komplettera varandra förhållande till den bärandeskall iFöretagen
fall kan det finnas anledning hantera konkurrerandeidén. vissaI att

verksamheter med varsamhet.

Utgå från företagens behov8.3

och andra nyckelpersoner vill inte tid för någotFöretagaren avsätta som
finnasinte viktigt för företagens utveckling. måsteDet enanses

behovsbeskrivning och samverkansidé, allasomgemensam en
medverkande i nätverket ställer på och kanupp enas om.

Eldsjälar8.4

finns i alla samverkansprojekt och nätverksbildande behovDet annat
eller flera drivande krafter kan motor och spindel iav en som vara

utomståendesamarbetet. fall det fördel medI många är person,en en
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har tid och inte bunden det dagliga operativa arbetetär av somsom
småföretagare bör helst ha erfarenhetmånga sådanEnär. person egen

företagsutvecklare förstår småföretagandetföretagare eller somsom
talar företagarens språk.och som

Finansiering8.5

företagen till-samverkansinitiativ kan finansieras direktMånga av
fall det det enskilda företaget upplevasi många kan avsammans, men

in i samverkansprojekt det imindre risktagande ettett att omsom
föreligger finansiering.inledningsskedet extern

Förankringsprocess8.6

projektetgediget förankringsarbete innanbehövs oftaDet startar.ett
och detta,får lägga tid påOftast det initiativtagarenär resursersom ner

företag.lobbying hos deltagandebesök ochgenom
Ömsesidig inblandadeanpassning. Framgången bygger att

vill dela med sig sinaefter varandra och desigaktörer att avanpassar
erfarenheter.kunskaper och

Långsiktighet8.7

takt företagen.få utvecklas iSamverkansprojekten måste passaren som
varandra ochför lära kännanödvändig förutsättningDetta är atten

förtroende.bygga ettupp

personberoendetMinska8.8

ellerofta beroendeutveckling och framgångNätverkets är ettenav
kontinuiteten.risk för Förnyckelpersoner.fåtal Detta utgör atten

början bygga mekanismerrisk bör redan frånminska denna somman
eldsjälar.beroendet enstakaminskar av
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Hinder9 och svårigheter för

småföretagssamverkan

Svårigheter och hinder för småföretagssamverkan handlar ofta om
attityder, värderingar brist motivation. faktorEnsamt ärannan
också bristande kunskap metoder för utveckla affärsmässigtattom
samarbete. långtifrån baraDet den enskilda näringsidkaren harär som
svårt de affärsmässiga fördelarna med småföretagssamverkan. Deatt se
negativa attityderna och okunskapen kring småföretagssamverkan är
vitt spridd i samhället och givetvis bidragande faktor till denen
förhållandevis långsamma utvecklingen småföretagande iav sam-
verkan i Sverige.

det följande diskuteras hinderI och svårigheter under följande
rubriker: Bristande tradition, Regelverk och Riskkapital.

Bristande tradition9.1 och attityder

hindren för utvecklandet småföretagssamverkanEtt av av samman-
hänger med bristande traditioner och erfarenheter. det svenskaInom
näringslivet föreligger jämfört med andra europeiska länder såsom
Danmark, Italien och Spanien förhållandevis erfarenheterbegränsade

affärsmässigt nätverksbyggande. Historiskt har det i Sverige funnitsav
strukturer där samverkan mellan och hantverksföretagsmå industri-

naturlig delvarit i näringslivet. Under de åren har dock50senasteen
storföretagen denoch offentliga sektorn stått i fokus vilket har kastat en
skugga småföretagssektorn.över

har i viss medfört småföretagaremån har intagitDetta att en
defensiv attityd och inte aktivt sökt verksamhetsformer. Vidnya
intervjuer med småföretagare framkommer attityder bland annatsom
speglar visst avståndstagande samverkan.ett gentemot

sektorer vård föreliggerInom såsom och därutöveromsorg en
avsaknad företagarerfarenhet. Företagande framstår inte ettav som
lockande alternativ för verksamma inom den offentligapersoner
sektorn. heller har upphandlama tjänsterna; kommuner ochInte av

18-12044
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tradition förknippas inteunderlättat för egenföretagarna.landsting Av
samhällssektorer med företagande.vissa

vård och hämmas ocksåtjänsteföretag inomFramväxten omsorgav
ochbåde offentliga upphandlarebristande marknadsinformation hosav

utvecklas till bliHjertqvist kan1998. Här Internetentreprenörer att en
mötesplats.

initiativ. MångavidareSmåföretagandet bygger egetett
styrande i sinutsträckning varithar dock i alltföroffentliga stororgan

småföretagande.åstadkomma ökatsträvan ettatt
har intestödorganisationemade nuvarande offentligaFör sam-

uppgift.varit prioriterad Dessutomsmåföretagandetverkan inom en
dessaavstånd till fleraalltförsmåföretagenupplever stortett av

negativt rådgivningocksåsmåföretagareorganisationer. Många ser
ovanifrånperspektiv.genomförsoch stöd ettursom

Regelverk9.2

motverkar, nätverks-främjar, inteolika regelsystemviktigtDet är att
hänseendefungerat dåligt i dettaibland harbildning. ärLagar t.ex.som

kartellbildning ochmiljöcertifiering,upphandling,offentligde rörsom
konkurrenslagenbeskrivs exempletNedankonkurrens. närmare.

Romfor-allt väsentligtbygger iKonkurrenslagen 1993:20
tidigaretill denbestämmelser konkurrens. Idragets motsatsom

denmissbruksprincipenbyggde påsvenska konkurrenslagen ärsom
förbudsprincipen.uppbyggdlagen pånya

till syftede harförbjudnade förfarandenI 6 § KL är omsomanges
den svenskasnedvrida konkurrensenellerhindra, begränsaatt

resultatde sådantellermarknaden på märkbart sätt ettett om ger
eller flera företagförbjudet försyftet. Enligt det19 § attär ettoavsett

marknaden.svenskadendominerande ställningmissbruka en
inköps- elleroskäligapåtvinga någonMissbruket kan bestå i attt.ex.

utveckling ellerproduktion, tekniskförsäljningspriser o.dyl., begränsa
olika villkor förtillämpaför konsumenterna,marknader till nackdel

handelspartners missgynnasvissatransaktioner varigenomlikvärdiga
påtar sigden andraför ingå avtalställa villkoreller partenattattsom

avtalet.samband medförpliktelser inte har någotsom
nämligenolika slag,huvudregeln fleraUndantagen från är av

i ifrån förbudet 6 §konkurrensverket undantagBeslut omav
efter anmälan.särskilt fallvarje

anmälan enligtviss tid efter 1meddelasbeslut inte inomDå2. en
beviljat.undantagovan anses
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Från förbudet i undantas också s.k. gruppundantag.6 § Grupp-
undantag applicerbara avtal uppfyller vill-påär grupper av som

för beslut undantag.koren om
jordbruket gäller särskilda undantagsbestämmelser. SärskildaFör

dock förknippade med undantaget, såsom medlem-villkor är att
försvåras och försälj-fria rörlighet marknaden inte fårpåmarnas

producerarningspriset inte fastställas på medlemmarnasomvaror
försäljningen skeroch säljer direkt till tredje eller viaomman
begränsar eller sned-föreningen, verksamheten inte hindrar,att

marknaden.vrider konkurrensen på
förordningarförekommande gruppundantagen regleras ii SverigeDe

gruppundantag.om
EG-domstolen vid tillämpning konkurrens-börDet noteras att av

den samverkanreglerna inta betydligt nyanserad synsynes en mer
jordbrukssektom vad denkooperativa företag inomsker i änsom

konkurrensverkets tillämpning den-konkurrenslagen ochsvenska av
till Företagskooperativa utred-för. utlåtandeIutrymme ettsamma ger

utförligt rättsutvecklingenbehandlar Nils Wahl1996:31ningen SOU
antal domarbl.a. bakgrundenWahlinom EG-rätten. mot ettanser av
konkurrens-domstolen vid tillämpningEG-domstolenfrån att av
sikte denkvalitativ metod alltså påtillämparreglerna taren sommera

utmärkande för denkvantitativ metodfaktiska effekten ärän en som
konkurrensrätten.svenska

samarbeteskall framhållas mycket detsammanhangetI att av som
konkurrenslagensmellan småföretag helt undgårsker eller kan ske

kallade bagatellavtal ellerräckvidd eftersom det så ärannars avavser
definition knappast påver-enligt lagensomfattning detså blygsam att

relevanta marknaden.konkurrensen på denkar
likväl konkurrenslag-bedömningenDen är attsammantagna

företagssamverkan kan bidranegativa påstiftningens principiellt syn
småföretagssamverkansådanreducera kraften i utvecklingentill att av

områden olikasamhällsekonomin. mångapositiv för Inom ärärsom
småföretag skall kunna delta.för samverkan nödvändig förformer att

tidigare självklar grundval,konkurrensrätten återgå tillDärför måste en
samhällsekonomiskt effektiv.ochnämligen samverkan företags-äratt

Riskkapital9.3

ochframför allt för tjänste-kan ibland problem,Finansieringen ettvara
säkerhetrealtillgângarkunskapsföretagen, i hög grad saknar somsom
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mindre bra påkreditgivarnaharkrediter.för Dessutom attansetts
kreditbedömningenformer förutveckla nya

olikablandhittadet svårtsmåföretagen kan rättFör attvara
Åtminstone offentligatjugotalfinansiering.källor tilltänkbara ett

området finansie-verksamma inomorganisationermyndigheter och är
sid 113-115.företagsstöd SOU 1996:69,ring av

förhållandevisspeciellt påtaglig förproblematik kan bliDenna en
samverkansföretag.verksamhetsform såsomokänd

informationtillgängligochhär bättreviktig faktorEn är ommer
i särskildDelegationen harñnansieringsområdet.aktörer inom en
förbättras ochskallinformationenangående hurförslaglämnatrapport

tillgänglig informa-och1998:64 Bättretillgänglig- SOUbli mermer
79tion .
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Förslag till åtgärder10

Nätverksfrämj ande aktörer10.1

utvecklingendag har till syfte stödjaoffentliga aktörer iDe att avsom
mening mindre bra i vadsmåföretagandet fungerar enligt vår avser

Intervjuer och studiersamverkan och nätverk.kunskapen ger ossom
därför, de offentligaför denna uppfattning. Vibelägg att organenanser

utsträckning ocksåutveckling småföretag i ökad måsteför stöd och av
mellan småföretag.utveckla metoder för samverkanbeakta och

stimulera framväxtenoffentliga organisationer skallDe avsom sam-
företagensflexibla och utgå frånmellan småföretag måsteverkan vara

Småföretags-affärsutveckling inomLångsiktig kunskaps- ochvillkor.
ochtill vikten samverkan nätverk.ökad hänsyn Iområdet måste ta av

dessa frågorhar huvudansvaret förbör de myndigheterdetta syfte som
omstruktureras.

på nivåSamverkan lokal10.2

förankring detofta har stark lokalde företagenEftersom små ären
lokalt.organisationer nåroffentliga nätverksfrämjande Enviktigt utatt

information frånvisadebeställd Småföretagsdelegationenstudie attav
småföretagenverkar mycketde offentliga aktörer, nära somsom -

frånsmåföretagen dennår fram bättre tillkommuner än som ges-
organ".och nationellaregionala

och frånskall finnas lokalt utgåsmåföretagssamverkanEffektiv0
i dag finnsinitiativ. Redanmedverkan ochföretagens egnaegen

mötesplatser föravseenden fungerari mångaflera aktörer somsom
företagarföreningar,lokalasmåföretagssamverkan. kanDet vara

Småföretagsdelegationens 2tillgänglig information,ochBättre rapportmer
1998:64.SOU
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köpmannasamverkan inom industriellaICA, utvecklingscentra,
banker, lokala kooperativa utvecklingscentra stödorganisa-LKU,
tioner De bra grund bygga vidare på.är attm.m. en

Befintliga lokala aktörers måste från effektivitetssynpunkt,0 resurser
både från småföretagarens och samhällets sida, samordnas bättre.

Offentliga stödresurser och finansiella skall förankras lokalt0 resurser
det lokala näringslivet ökat inflytandeatt övergenom ges resurser-

organisation och användning.nas

lokala näringslivet bör därför i ökad utsträckningDet utöva0
inflytande på hur de samlade stödresursema skall bedrivas och
styras.

Offentliga och företagsstyrda knytasandra stödorgan bör närmare0
näringslivet; de kommunala näringslivskontoren kan spela en
betydande iroll denna ambition.

bör finnas mångfald stödorgan; småföretagen skallDet0 en av ges
möjlighet välja mellan olika stödorgan och inteatt som varanu
huvudsakligen hänvisade till ALMI.t.ex.

Stödorganen bör bättre uppmärksamma vikten företagssam-0 av
verkan och nätverksbyggande för olika uppgifter.

verksamhet till främjaMötesplatsen skall koncentrera sin att0 sam-
skall skiljas frånverkan mellan företag. konsultativa uppgifterRent

företagsfrämjande åtgärder.

offentliga föremål förstödorganen bör bli därDe översyn0 en
möjligheten bättre dem till behovet starkareettatt avanpassa

småföretagen själva belyses samtidigtinflytande från som
anpassning till den regionala tillväxtpolitiken beaktas.nya

uppgifterlokala mötesplatsernas10.2.1 De

Vi har identifierat huvuduppgifter för de lokala mötesplatema:tre
Erfarenhetsutbyte; ömsesidigt lärande och kvalificerat0 genom
kunskapsutbyte kan affärsverksamhet och konkurrenskraft utveck-
las.
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genomföra utbildning förUtbildning; stödorganen kan initiera och0
exportsamverkan, IT-utveckling, kvalitetsarbete.export,

affárssamarbete; stödorganen kan initiativ tillInventering ta0 av
företagens lokaler, distributionsamutnyttjande såsom IT,av resurser

affársutvecklingsprojekt.etc. samt genom
Genomförandeansvaret för affårsutvecklingsprojekt skall ske mellan

företag.berörda
bör långt det möjligt hantera samverkans-såSamma ärresursperson

kapitalförsörjning och myndighetskontakter.initiativ,
med betydande kompetens- ochskallResurspersoner vara personer

aktivt småföretagandeerfarenhetsbakgrund inkluderande såväl eget
organisationsstöd.offentligtsom

stödorganCentrala10.3

utsträckning sitt fokus påoffentliga stödorganisationerna har iDe stor
enskilda företag. stödja utveck-nybildande och utveckling För attav

lokala mötesplatersmåföretagssamverkan behöver delingen ökadav
från reformerad centralstödd organisa-beskrivits support enovansom

reformerascentrala stödorganisation börsamhälletstion. Vi attanser
och Finansiellttill två Kompetenscentrum resurscentrum.centra:

0.4l Kompetenscentrum

småföretagande.förförmedlar vitala kompetenserKompetenscentrat
mindre ochvanligen föreligger inomspecialkunskaper inteFrämst som

exportsamverkan, nätverks-exempelvis IT,företag;medelstora
kritiskväsentligtEU-frågor bör räknas hit.byggande och Det är att en

områden.upprätthålls inom prioriterademassa
med friståendeförmedla kontakterskall kunnaKompetenscentrat

konsultverksamhet.själv bedrivakonsulter, intemen
huvuduppgifter:inriktas tvåKompetenscentrat mot

småföretagssamverkan kanförKompetensstöd inom specialområden
stödskall ske sådantvid behov. Prioriteringanvändas somav

tillgängligkonsulter ellerkan erhållassvårligen annangenom
överlappning kompetenserfår aldrig uppståexpertis. Det aven

sidan lokalaoch å andrasidan kompetenscentratmellan å ena
måstemarknaden.arenor/andra aktörer Kompetenscentrat

aktörer inte missgynnas.andraövernoggrant attse
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Kompetenscentrat för auktorisation organisationerattsvarar ge
vill få möjlighet erhålla finansiellt stöd för drivaatt mötes-som att

platser för småföretagssamverkan. Kriterier för auktorisation skall
fastställas kompetenscentrat, föreslås utgå från följandeav men
punkter:

Förankring hos berörda småföretag. härDet fördel små-är0 en om
företagen själva betydande medlems- ellerutövar ett ägar-
inflytande.
Renodlad främjandefunktion. Eventuell konsultativ eller0 annan
verksamhet bör bedrivas inom mötesplatsen.
Beprövad kompetens och erfarenhet driva och utveckla före-att0
tagsnätverk.
Organisatorisk stabilitet.0

10.5 Finansiellt resurscentrum

andraDet bör mandat finansiera de auktoriseradecentrat attges
mötesplatserna. finansiellaDet skall tillhandahålla medelresurscentrat
för samverkan på de drivs utifrån syftet främjaattarenor som
småföretagssamverkan. Härvid inbegrips erfarenhetsutbyte ochäven
samverkan mellan Annan småföretagssamverkan risk-t.ex.arenor. -
kapital till utveckling gemensamägda företag- skall finansierasav

denna organisation. Här hänvisas i stället till andra existerandeav
organisationer eller institutioner.

Översyn10.6 den offentligaav

stödorganisationen
finnsDet antal organisationer tillhandahåller stöd tillett stort som

småföretag: handelskamrar, företagarföreningar, Industri-Företagarna,
branschorganisationer, kooperativa organisationer,centra, LKU:n,

m.fl.ALMI Samtidigt mångfalden bör blomma det försvårtärsom
företagen orientera sig bland aktörerna. Det finns därför anledningatt

genomföra samlad inventering och den samladeatt översynen av
rådgivningsrollen till småföretagen. sådanEn bör i första handöversyn

sikte den offentliga stödorganisationen.ta Dess uppgifter bör
begränsas till eller komplettera sådana insatser inte görssom av
företagens organisationer.egna

främstDet tvâ offentligt finansieradeär organisationer bör blisom
föremål för överväganden ALMI och LKU. börDessutom den-
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emilianska CNA-modellen för föreningsförmedlade krediter CNA--
lån belysas.-

107 ALMI

ALMI och dess regionala dotterbolag tillhandahåller såväl rådgivning
konsultstöd till små och medelstora företag. ALMI tillhandahållersom
lån och garantier. ALMI:s roll erbjuda brettäven stöd förär att ett

småföretagandet.
Samtidigt finns starka skäl fokusera den lokala nivån vidatt

utvecklingen för småföretag. de riktigt företagen-För småav arenor
mikroföretagen vanligen den lokala nivån den relevanta.är Förmest-
medelstora företag kan i många fall branschtillhörighet eller
kunskapsområden väsentliga vid etablering samverkans-vara mer av

i dettaSett perspektiv kan ALMI nuvarande regionala strukturarenor. :s
mindre ändamålsenlig för etablering för småföre-vara av arenor

tagssamverkan. behöverALMI därför positionera sig tydligare på det
lokala planet tillsammans med andra betydelsefulla aktörer.

harALMI organisation inbegriper såväl rådgivningen som som
konsultverksamhet. Därmed blandas det företagsfrämjande uppdraget
med kommersiellt inriktat perspektiv. sammanblandningDennaett av
roller kan försvåra upprättandet förtroendefulla relationer tillav
småföretagen, vilket viktig förutsättning för etableringutgör en av
arenorna.

ALMI-organisationenEn bör ha målöversyn attav som
ägarorganisationenöverväga

komplettera insatser kan andra aktörergörassom av
renodla roller och uppgifter

betona småföretagssamverkan och stöd till företagens lokalamera
organisationer.

108 LKU

Lokala kooperativa utvecklingscentra fungerarLKU rådgiv-som
ningsbyråer för bildandet och utvecklandet kooperativt småföre-av
tagande. LKU har visst finansiellt stöd från erhåller därut-staten men

i vissa fall från kommunala institutioner.över Vissaävenresurser
tjänster debiteras medlemsägda föreningarLKU vilkaavnämarna. är
bildats främst etablerade och kooperativa företag samtav nya
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Även vissförekommerinom LKUkommunala institutioner. en
konsultativa roller.ochsammanblandning främjande-av

uppgift.offentliga stödetsdetnärvarande pågårFör översynen av
delhuvuduppgift, i denLKU:nasförslagEtt är att mansom processas

utbildaskallfinansierade uppdrag,offentligtutför att nyavara
och därmedföretagföretagande såi kooperativtföretagare att nynya

sysselsättning kan skapas.

Föreningsförmedlade krediter10.9

97/98 ALMItalaspropositionregionalpolitiskaregeringens attI om
småföre-för ökalånegarantieranvändningenintensifierabör attav

kapital.tillgång påtagens
relativtgarantiinstrumentethittillsALMI-koncemen har använt

hafthittillsmed bolagetharDetta gottgöra attattsparsamt. om pengar
dockkassanbörjarutlåningsverksamheten. Nutill denavsättaatt egna

iaktuellt.inte Detta,verkartillskott frånoch något statentrytaatt vara
regionalpolitiskai densignalernamed de politiskakombination propo-

Småföre-garantiverksamhet.ökadtill kraftigttorde ledasitionen, en
garanti-bordesiktpositivt detta. Påmyckettagsdelegationen ser

princip bör detutlåningsverksamheten. Idenheltlånen ersätta egna
kreditbedömningar.möjligtomfattningi så litenoffentliga görasom
lokala intressenterbästförmodligenkreditbedömningarGoda görs av

aktuellaoch/eller denföretagarenaktuelletill denkännersom
branschen.

endastdagslägetutformade ideställslånegarantier ärALMI:s som
böri framtidenorganisationerdock andrafinnstill banker. Det som

kapitalförsörjning.småföretagensroll förviktigspelakunna en
ochföretagarföreningarlokalaorganisationersådanaExempel på är

LKU.utvecklingscentrakooperativalokala
offentliga lånegarantieråtnjutandekomma idessa fickocksåOm av

vadviktig rollspelaorganisationerförankradelokaltkunde sådana en
Särskiltsäkerheter.betydandesaknarprojekttillgäller krediter som

nuvarandefå lån isvårti dag harsmåföretag system,sådana attsom
aktörervia lokalaskullekunskapsintensiva företag,ochtjänste-som

kreditförsörjning.effektivfå mycketkunna meren
låne-regeringenföreslårSmåföretagsdelegationen överatt omser

banker.andratillframtiden bör kunnai ängarantier ävenges

arbete och väl-förz Regional tillväxt1997/98:62propositionRegeringens -
ff.färd, sid 187
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Nätverkslån10.10

riktigt små projekten har oftaDe svårt få krediter bankväsendet.att av
det sig lån på tkrNär 10 100 tkr visar bankerna ofta kallarör om -

handen, speciellt säkerhetema dåliga. Problemet har visat sigärom
kunna lösas nätverkslån, där företagare disponerargenom en grupp en

kollektivt och detta får volym lånetsätt störresumma pengar en
förseddaoch samtidigt blir med referensgrupp visat sigen som vara

värdefull i affärsutvecklingen.
Metoden har under Grameen Bank i Bangladesh,testats namn som

Kvinnobanken i och i Dalarna, också därNorge lån tillävennu som
kvinnliga företagare.grupper av

Nätverksbanken iDalarna
Nätverksbanken Dalarna startades våren 1994. Fr.i 0. m.
september 1995 ingår Nätverksbanken U-projektEi inomett ramen
för NOW- Opportunities for Projektet pågår tillNew Women. juni
1998.

Verksamheten uppdelad enheter fem kvinnor vardera.iär om
disponerar kr och medlemmarna kan låna200 000Varje grupp

till kr Amorteringstiden år.50 000 är treupp var.
beslutar demokratiskt vilken afärside först börGruppen som

skall fempå. Gruppen lån beviljas. Deenig närsatsas vara
därigenom bärkraften projekten. Gruppenkvinnorna iprövar

månaden. Syftet bara socialt.träffas gång Kvinnornai inteären
varandra, idéer och diskuterar hur problemstödjer inomtestar

verksamheten kan lösas. låntagare betalat tillbaka lånNär sitten
lån hon medlemoch behöver går Eninte ett nytt ur gruppen. ny

kan därmed in.tas

kan låneprocessen beskrivas följandeSchematiskt sätt.
lämpligtmindre antal fem har visat sig antalEtt ettvarapersoner

formar nätverk.ett
kollektivt kr. Amorteringstidenlån på 200 000Gruppen tar ett t.ex.
år.kan trevara

till medverkandeden kassan sedan lån deUr gemensamma ges
i nätverket måste eniga varje lån.Personerna vara ompersonerna.

Därför företagaren de andra i nätverket renodlaattsporras av
affärsidén innan investeringar utvecklade projektetDetgörs. mest
blir ofta det första på.att satsa

jämförthar visat sig ha många inneboende fördelar medSystemet
Affärsprojekten blir ofta lyckosamma. Nätverkettraditionella banklån.
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har visat sig mycket effektivt hjälp vid svårigheter. Med-somvara
kan varandra olika lära sig varandra ochlemmarna stötta sätt, av av

kreditförlustervarandras misstag. Resultatet blir mycket små på dessa
lån.

Småföretagsdelegationen föreslår regeringen informa-att genom en
tionsinsats stimulerar banker, och andra kreditgivare påALMI att satsa

förnätverkslån denna Regeringen bör också verka offentligatyp. attav
och i sin rådgivningsverksamhetinstanser kommuner ALMIt.ex.som

fördelar.informerar nätverkslånetsom

småföretagsfrågorSamordning10.11 av

synpunkt småföretag inklusivenationell näringspolitiskFrån utgör
näringslivsutvecklingen.företag strategisk delkooperativa en av

och lokala stödorgan visyfte stödja den utveckling centralaI att av
departementsorganisa-viktigt ocksåskisserar det överär att seovan

för småföretagsutveckling.tionen
roll för näringsdepartementbör förstärktsådanEn översyn avse en

visavi fackdepartementen.

småföretagsfrågor i Närings-Samordning10.1 1.1 av
och handelsdepartementet

dag inom olika departe-småföretagssamverkan hanteras iFrågor om
och handels-allmänt hanteras Närings-Småföretagsfrågorment. av

Inrikes-kooperativt småföretagande hanterasdepartementet medan av
departementet.

småföretagssamverkanföroffentligfinansierade stödstrukturernaDe
hela småföre-operativ samverkan. Setttill konkretbör uruppmanas

närmande såvälvinnas sådanttagarperspektivet kan mycket ett
nationellt.lokalt som

samlatvärdefulltmening detVår är är tasettatt greppom
principiellt fråga försmåföretagssamverkanområdet. Frågor är enom

underlättas Närings- ochnäringspolitiken. Samordningen skulle attav
inklu-frågor rörande småföretaghandelsdepartementet hanterade alla

sive kooperationsfrågorna.
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vård- ochkultur-,Näringsverksamhet inom10.11.2

omsorgssektorerna

och kommer det ifinns detoch omsorgssektorernakultur-, vård-Inom
Vid sidan deför företagande.potentialfinnasframtiden storatt omen

och nykooperationentjånsteföretagenexisterande rikstäckanderedan
potentiella företagarnasmåföretag.för enskilda Definns även utrymme

medan självayrkeskompetens,har vanligen högsektorinom denna
Därför finnsutvecklad.fall inte såi mångaföretagarkompetensen är

dessa ochhosföretagarkompetensenutvecklabehovdet attett av
nätverksbildning.förinitiera och skapa incitamentsamtidigt

organisationer,existerandefördet, inomVi föreslår att ramen
ochföretagarkompetensför utvecklingstödresurserspeciellaskapas av

kunskapsbas föromsorgssektorn.och Somvârd-samverkan inom
vilketanalysdetstödresurs föreslåsdennainrättande görsatt avenav

kanstöd bästadettahuri behov sättföretagarestöd dessa är samtav
utformas.

Konkurrenslagen10.12

utforrn-konkurrenslagensinnebärdiskussiontidigareframgårSom av
samverkan.tillinställningnegativprincipielltning sett en

förbjudetdärmedSamverkanförbudslag.Konkurrenslagen ärär omen
fall kanmångafastställda undantag. Ifastslåskaninte annat genom

s.k. bagatell-detbl.a.godkännassmåföretagssamverkandock genom
gällervadkonkurrensfrågornapåsvenskaundantaget. Det synsättet

gäller inom EU:svadstriktaresamverkankooperativ än somsynes vara
konkurrenstillämpning.

beaktande kon-medsamverkanviktenVi vill poängtera avav
pågåendedenföretagsformer vidmellan olika över-kurrensneutralitet

tillämpning ioch desskonkurrenslagstiftningensvenskadensynen av
Småföretags-utvecklingförsvårigheterundanröjaavsikt att av

samverkan.

ochutvecklingForskning,10.13

kunskapsspridning
små-forskningbedrivsuniversitetochsvenska högskolorVid om

ochJönköpingHalmstad,högskolorna iexempelvisvidföretagande
Stockholm och Umeå.Göteborg,universiteten ividVäxjö samt
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bedrivs sedan lång tid tillbaka forskningDärutöver nätverksteoriom
vid exempelvis Linköpings och Uppsala Universitet Handels-samt

Ävenhögskolan i Stockholm. Rådet för arbetslivsforskning,genom
Riksbankens Jubileumsfond för småföretagsforskningForum skersamt

ökat intresse för småföretagsforskning.ett
Samtidigt föreligger enligt vår mening likväl fortsatt behovett attav

forskningförstärka inom gränssnittet småföretagande nätverk. Det-
finns dessutom uppenbart behov föra dessa kunskaper tillett att ut
allmänheten på småföretagen kan tillgodogöra sig,sättett mot-som
svarande den kunskapsspridning ligger i högskolans tredjesom
uppgift. föreslagna kan här spela viktiga rollerDe arenorna som
plattformar för sådan generering kunskap småföretagandcav ny om
och spridning kunskaper.av

viktigt samhället prioriterar forskningsresursemaDet såär att att
forskning småföretagssamverkan kan initieras, stimuleras,om

bedrivas Sammanfattningsvisutvecklas, och spridas. det alltsåär ange-
offentligtläget finansierad forskning Humanistiskt-att t.ex. genom-

Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet Rådet för arbets-HSFR,
livsforskning och för småföretagsforskning FSF fårRALF Forum -
betydande bl.a. nätverksstudierna kan föras vidare.vikt, så att

förFörsök med sänkt skatt10.14

konsumenttjänster

exempel hur industritraditionen ivårt arbete har vi funnit många påI
beskattningenland attityder och strukturer. gällervårt Detstyr t.ex. av

andra länder beskattas lika hårttjänster, till skillnad från i mångasom
skattesystem sannoliktindustriell tillverkning. Dagens är en avsom

dåligt utvecklade marknaden för lagligaanledningarna till den
minst de många°°yngre äldre, friskakonsumenttjänster. gäller inteDet

inteäldre, sjuka, barnfamiljer, handikappade i dag ä:osv. som
därför hänvisadeberättigade till biståndsprövad social hemtjänst och är

till den marknaden för konsumenttjänster.svarta
Samtidigt går affärsidén för nystartade verksamheter påmånga ut att

tillhandahålla konsumenttjänster till privatpersoner. Efterfrågan
dessa tjänster skulle sannolikt inte skattekilama såstörre vorevara om

arbetsgivar-dramatiska. samlade effekten mervärdesskatt,Den av
avgifter och inkomstskatt blir varje hundralapp kunden betalar få:att av

utför tjänsten kvar.den 25-42 kronorsom ca
undersökning genomförd Riksskatteverket RSV RapportI en av

svenskauppskattas hushållstjänster i de hemmen1996:5 omsätteratt
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3 miljarder kronor i löner. Skattefusket inte det endaärsvartaca
problemet med de hushållstjänstema. markandenDensvarta svarta
skapar också sociala problem eftersom den arbetar for lönsvartsom
står utanför alla offentliga trygghetssystem.

delarde tjänstesektornInom riktar sig till hushållen finnsav som
troligen möjligheter utveckla verksamheter inte kräver högatt som
utbildning. finnsHär sannolikt möjligheter för lågutbildade attpersoner

företag och därmed lämna arbetslöshet eller svartjobb.starta
många fall bör dessa företagI kunna drivas medarbetarna själva.av

för utvecklingen småföretagssamverkan finns sannoliktInom ramen av
goda möjligheter integrera utbildningsinsatser med den operativaatt
verksamheten. Förutsättningar borde därmed finnas for skapaatt en
utveckling for såväl medarbetare enskilda mikroföretag. Dennasom
modell således förmetod enskildautgör atten personer genom gemen-

initiativ söka komma arbetslöshetssituation. Sådansamma ur en sam-
mellanverkan enskilda väl värd stimulera.är attpersoner

sådan utveckling finnsArgumet emellertid Bedöm-även.mot en
efterfråganningen på denna tjänster grundar sig ityp stort settav av

teoretiska beräkningarbara och småskaliga försök. debatten harI
inlåsningseffektframförts risken kan befararuppstå dåatt en man-

för tidmänniskor lång andra arbetsmöjligheter finnsäven näratt - -
låses inne i arbetsuppgifter med lågt forädlingsvärde, låg produktivi-
tetsutveckling och därmed följande Tjänsterlåg lön och låg status.

detta område befarasinom också de får skattemässigt gynnadom en-
ställning konkurrera med offentlig verksamhet, kommunal hem-t.ex.-
tjänst.

Vi föreslår, i avsikt stimulera efterfrågan, avskaffande elleratt
ochrestitution mervärdesskatt arbetsgivaravgift inom den delav av

tjänstesektom omfattar konsumenttjänster. Vi ställer bakomsom oss
s.k.det förslag lämnades den Tjänstebeskattningsutredningensom av

inledningsvis län, förslagsvisSOU 1997:17. Detta bör i tvåprövas ett
storstadslän och glesbygdslän. inte snedvrida kostnads-Förett att
jämförelser med kommunal hemtjänst bör denna befrias frånäven
motsvarande kostnader i försökslänen under försöksperioden. Efter
försöksperiodens bör effekterna utvärderas.utgång

Samverkan för flera jobb10.15

visats uppvisar den Sociala Ekonomin stark tillväxt underSom ovan en
1990-talet med årlig europeisk sysselsättningsökning 9 procent.en om

viktig förklaring till denna utveckling fokuspositiva påEn synes vara
tjänstesektor och företagssamverkan. italienska och spanskaDe exemp-
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Företagssamverkanlen på i nätverk innehåller idéer förmånga tillväxt
och utveckling småföretag. Till dessa modeller hör framför alltav

till flexiblamöjligheten lösningar utifrån två synpunkter:
efter oftastvariabel geometri; väljer skala lägenhet; den lillaman

skalan, det privata småföretaget självständigt sin marknad;agerar
det behövs samverkar i kooperation eller nätverknär man

flexibel arbetsorganisation; anställningsförhållanden och andra
arbetsrättsliga instrument tiden och situationen.växlar med

Delegationen har inte djupare behandlat den arbetsrättsliga problema-
tiken. Delegationen vill emellertid peka fenomen i tidenpå kantre som

utgångspunkt för ökad flexibilitet och därmed stimuleratas som
Företagssamverkan, småföretagstillväxt och sysselsättning:ny

kollektivavtalnyligen februari ingånget mellanGenom 1998ett
Kooperationens förhand-Svenska kommunalarbetareförbundets och

för s.k. arbets-lingsorganisation har förutsättningar skapats att starta
för kommunala syssel-kooperativ projektföretag inomsom ramen

förytterligare metodsättningsprojekt; härigenom atten succes-ges
tidigare arbetssökande i företagande.sivt slussa egetut

mellan Europafacken ETUC ochavtal november 1997Genom ett
har överenskommelse träffatsEuropakooperationens organisationer

företagsformen utnyttja de särskildai den kooperativaattom
flexibel arbetsorganisation och arbetsrättsligaförutsättningarna för

ledighetsregler, arbets-anställningsförhållanden,regler; det gäller
för tillämpa dennakollektivavtal förutsättningarnatider, attetc;
bli föremål föri svenska företag börramöverenskommelse gemen-

mellan berördaanalys parter.sam
plats idatortek kan arbetslösa anvisasförordningEnligt 1995 års om

nyligen januaridatortek; Konkurrensverket har 1998kommunala
synpunkt; bl.a.konkurrensrättsligkritiserat denna modell avur

delIT-utvecklingen väsentlig iskäl, och därfördessa utgöratt en en
för fler småföretag, bör avknoppning kommu-tillväxtstrategi en av

i direktiven till den idatortek initieras; lämpligennala prop.
förutskickade IT-kommissionen.1997/98: 150 nya

exempel, också godanförda exempel justSamtliga utgör men ennu
flexibelt främja till-utsträckning ochför i ökadgrund sättettatt

riksdagensHärigenom kansmåföretagande förväxten nya grupper.av
uppfyllas.arbete framför bidragönskan prioriterauttalade attom

näringspolitisk utveck-riktas tillArbetsmarknadspolitiska enresurser
småföretagssamverkan i fokus.ling med
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Bilaga l

frånRapport fact-finding till Bolognaresa

och Milano

l Allmänt

Inom för arbetet med delplanen for social ekonomi företogramen
Per-Olof Jönsson, Gunnel Mohme och Björn Jansson den 9-12 april
1997 till Bologna och regionen Emilia Romagna vilkenen resa
kompletterades med besök Sveriges Tekniskaett Attachéers kontor i
Milano. Här kort sammanfattning de viktigaste erfaren-ges en av
heterna.

2 Regionen Emilia Romagna
Emilia Romagna region iär Norditalien med fyra miljoneren ca
invånare. viktigasteDe städerna i Emilia Romagna Rimini, Ravenna,är
Forli, Ferarra, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma och Piacenza.

Regionen har dynamiskt näringsliv därett småföretag i olika före-
tagsformer strategisk del.utgör en

Infrastrukturen i regionen Emilia Romagna väl utbyggtutgörs ettav
med bl.a.vägnät A1 Rom, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma,

Milano, A13 Bologna, Venezia, A14 Rimini, Bologna och A15
Parma, La Specia, järnvägsnät förbinder regionens städer medsom
varandra och bl.a. Rom och Milano, internationella flygplatsersamt tre
Bologna, Forli och Rimini. Regionen Emilia Romagna har också
Italiens tredje hamn,största Ravenna.

5 18-1204
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medvälmående regionEmilia RomagnaregionenEkonomiskt är en
Emilia RomagnaregionenSysselsättningsnivån icapita.BNPhög per

syssel-kvinnligadensärskilt högövrigt, ärii Italienhögre änär
stigit någotdenlåg,relativtArbetslösheten ävensättningsnivån. är om

året.det senaste
mycket snabbtminskatharregionenijordbruketSysselsättningen i

år 1992.till 8,6197817,6 procentfrånåren, procentde senaste
från 30,2minskat något procentindustrisysselsättningenSamtidigt har

ökatservicesektorernaisysselsättningenSamtidigt hartill 26,9 procent.
struktur-snabbarelativtdennaTrotstill 56,944,9 procent.från procent
regioneniindustriochjordbrukisysselsättningenomvandling är

medanfor Europa,genomsnittethögrenågot änEmilia Romagna
lägre.någotservicesektomi ärsysselsättningen

Emilia RomagnaiNäringslivet3

Totaltföretag.medelstoraochsmålandEmilia Romagna är ett av
ochsmåanställda. Degenomsnitt sjumed iföretag00090finns ca
ochanställdagenomsnitt 5,5iharregioneniföretagenmedelstora

företag.kooperativaochhantverksföretagdeltillbestår stor av
nack-samtidigtsmå företag,medfördelarnautnyttja somFör att

produktionsdistriktlokalamedstrukturharminimeras,delarna en
utvecklats.

vertikal integra-gradlågkarakteriserasföretagRegionens avav en
produktionsprocess.helföretagovanligtdettion, att ettär enopererar
produkterfärdigasäljerÄven företagochföretag ansvararstörre som

deöverlämnarochproduktionsprocessenled iförbaranormalt ett
företag.till andraledenandra

Emilia Romagna.capita-inkomst änhögre3 hari EUregioner10Endast per
Berlins.mednivåiliggercapita-inkomstharEmilia Romagna somen per

capita.inkomstnivåEmilia Romagnastillnårregionsvensk perIngen upp
regionernablandlägstaåttondeden19944 enligt EurostatArbetslösheten var

medRegionerarbetslöshet 1994.hade 4,7 procentEmilia Romagnai EU.
Madeira2,4,Luxemburg1994Emilia Romagnaarbetslöshetlägre än var

4,64,5, HessenLombardy4,1,WurtenbergBaden3,9,Bavaria3,4,
10,41994EU-ländemaför de 12Genomsnittet4,6. pro-varoch Azorerna

cent.
i skatte-företagsmåklassificering5 härHantverksforetag snarastär aven

medelstoraochsmå130 000finns knapptEmilia Romagnahänseende. 1
företagantaletTotala ärföretag.kooperativa8 000hantverksföretag och ca

000.305ca
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På detta har komplextsätt nätverkett företag utvecklats,av som
normalt bara verksamma iär led i produktionsprocessenett och ofta har
flera olika företag kunder. Detta har inneburit små företagävensom att
kan uppnå hög grad specialisering, eftersom små företagen ävenav vet

de kan få tillräckligt mångaatt kundföretag för bära kostnaden föratt
investeringar i teknologi.

företagsstrukturDenna har lett tilläven för företag iutrymme
kompletterande sektorer/branscher, distribuerart.ex. råmaterialsom
och halvfabrikat och tillverkare maskiner. Tack det tätaav vare
informationsutbytet kan den företag lättaretypensenare av anpassa
maskinerna till kundföretagens individuella krav/behov, varigenom
automationen accelererar.

Koncentrationen företag inom produktionssektor i områdeav etten
har också lett till tillgång på yrkeskunnig arbetskraft alla företag isom
området har Denna koncentration främjarnytta också konkurrens-av.
kraften flödet idéer mellan företagen, delvis kompense-genom av som

de små och medelstora företagens svårigheter detstörrerar gällernär
FoU.

Även de olika geografiska områdena i Emilia Romagna- frånom
jordbruksmaskiner och textilindustri till trämöbler och keramiska pro-
dukter har olika karakteristika kan de alla beskrivas sådanasom-
industriella distrikt.

Regionen Emilia Romagna har förhållandevis drygtstor export,en
11 Italiens kommerprocent från regionen, regionenexport landetsav är
fjärde exportregion.största För uppnå denna samverkaratt småexport
och medelstora företag i allianser. Utan denna samverkan hade små och
medelstora företag inte kunnat nå sådan framgång på exportmarknaden.

Även i övrigt går intemationaliseringen allt snabbare framåt. Detta
sig bl.a. uttryck i växandetar antal företag etableraratt ett produktion

utomlands eller går joint-venturesi med utländska företag för att
komma marknadennärmare och sänka kostnaderna.

Samtidigt märks de åren tendens företagsenaste i Emiliaatten
Romagna, de når vissnär storlek säljs till företag, iblandstörreen
utländska multinationella företag. Denna utveckling försvagar nät-
verken mellan lokala företag i regionen och leder tillsammans med
intemationaliseringen handel och produktion till förändringav en av
näringslivsstrukturen i Emilia Romagna, struktur utvecklats frånvars
informell samverkan baserad självförsörjande distrikt till lokala
nätverk.

S Regioner med Lombardy,större Piedmontexport är och Veneto.
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Tabell 1

LokaltSMEAndelAntalStad/ortSektor
beroende50%anställda

anställda
högst9970012CarpiTextil-kläder
högt93700FusisgianoSkoindustri
högst941200Skoindustri Mauro

Pascoli
lågt834002BolognaMotorcykel
högt5621400Modena-Keramisk

Reggioindustri
lågt807100BolognaFörpackn.

maskiner
högt8590017Modena-Jordbruks-

Reggiomaskiner
medel851900MirandolaBio-med

râv./halvf.
lågt871300RiminiTrä-maskin
lågt771001CarpiTrä-maskin
lågt97900ForliStoppmöbler
lågt20800PiacenzaVerktygs-

maskiner
medel982009Livsmedels- Parma

industri

industrinätverket.lokaladetberoendeberoende,Lokalt av

industribranscherViktiga4

Verkstadsindustrin4.1

Emiliaiindustrisektomverkstadsindustrin den störstaSammantaget är
ochfabrikerantaletfjärdedelomfattar änDenRomagna. avenmer

tillverkningsindustrin.anställda inomantalettredjedelnästan aven
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Verkstadsindustrins viktigaste delbranscher är:sex
jordbruksmaskiner, 60 Italiens produktion jordbruks-procent0 avav
maskiner finns i regionen, finnsde koncentrationema istörsta
Bologna, Modena och framförallt Reggio Emilia
förpackningsmaskiner, maskiner för förpackning livsmedel,0 av
mediciner och cigarretter, produktion80 Italiens ligger iprocent av
regionen, försäljningen85 går påprocent exportav
verktygsmaskiner, regionen Italiens tredje producentär största0 av
verktygsmaskiner med drygt 14 produktionenprocent av

för livsmedelsindustrin, förmaskiner här maskiner grönsaks-är0
kötthanteringkonserver, vintillverkning de viktigaste del-samt

områdena
maskiner för träbearbetning, Emilia denRomagna är näst största0

i Italien detregionen gäller tillverkning maskiner förnär trä-av
industrin

förmaskiner keramisk industri, Emilia förRomagna 600 svarar pro-
Italiens produktion keramiskmaskiner för industri, icent av av

regionen finns också Italiens viktigaste tegelbruk.

Livsmedelsindustri4.2

Livsmedelsindustrin för industrisektoms13 procentsvarar ca av
i landet andelenomsättning i Emilia Romagna, i sin helhet ca10är pro-

industriproduktionenandel i EmiliaHögst Romagna utgörcent. av
provinsen finnslivsmedelsindustrin i medPanna 18 Detprocent. ca

flertaletlivsmedelsföretag, små och medelstora företag,9007 exporten
stor.livsmedel ärav

delbranscher inom livsmedelsindustrinBland viktiga märks:
mejeriindustrin, regionen den mejeriregionen i landetär näst största0

mjölkkor,vilket också andel såväl privatahögmotsvaras av en
företag lanbrukskooperativa företag vanliga inom mejeri-ärsom
industrin, mejeriindustrin återfinns i första hand i Piacenza, Parma,
Reggio Emilia och Modena
charkuteriindustrin, fläskköttinom kötthanteringen dominerar t.ex.0
prosciutto och kalv-/nötköttParmarunt
konservindustri för frukt och grönsaker, regionen har den näst0

konservindustrin Italien, föri regionen 50största procentsvarar av

7 årliga jordbruks- och livmedelsprodukterDen exporten motsvararav ca
trillioner Lire.3

i andelen mjökkor finns i regionen Lombardy.Största
9 regioneni denna sektor Campania.Störst är
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grönsakskonservproduktionenfruktkonserv- och i25 procent av
landet

finns några Italiens ledandeoch bageriindustrin, i regionenpasta- av0
bl.a. Barilla ochoch bageriprodukter,producenter pasta-av

Parrnalat.

Keramisk industri4.3

Italiens tegel-förRegionen Emilia 85Romagna procent avsvarar
Sassuolo området,särskilt omfattande iproduktion. Produktionen är

inklusivefinns 200 företag, 8Modena och Reggio, härmellan nästan -
knapptproducenter. Exportandelen 70ledande9 är procent.

Textil-kläder4.4

Italiens knitwearförEmilia 27Regionen Romagna procent avsvarar
konfektion. Produk-produktionenochproduktion 15 procent av av

framför allt iEmilia, Bologna ochförsta hand i Reggiofinns itionen
regionensområdet 50där i CarpiModena, än procent avmer

knitwear produceras.
ofta familjeföretag, ochsmåföretag,Branschen domineras enav

struktur CarpiTypiskt för dennadecentraliserad produktionsstruktur. är
med sjunkandesambandkriser iOmrådet har drabbatsområdet. av

svårigheten sigu-länder ochkonkurrens frånefterfrågan, hårdare att ta
företag.dominerasmarknaderpå storaavsomnya

Skoindustrin4.5

Forli. Verksamhetenprovinsenfinns första hand iSkoindustrin i
företagen harsmåföretag, 90kännetecknas än procent avmerav

företagen har mindreanställda, 40mindre 50 änänän procent avmer
anställda.10

Träindustrin4.6

viktigasteautomatisering.långt gången DenTräindustrin har mycket
kökssnickerier.möblerprodukten är samt
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Biomedicinska råvaror och halvfabrikat4.7

industrigren har vuxit mycketDenna de 30-åren. 85senaste procent av
företagen har mindre 50 anställda, tillväxten leds mindreän men av en

företag. företag ofta småföretagDessa vuxit ochstora ärgrupp som
köpts nationella eller internationella koncerner.upp av

ERVET5

Emilia finnsregionen Romagna ERVET, service för kvalitetI center
utveckling. startades föroch ERVET 1974 främja den industriellaatt

utvecklingen i regionen. På 1980-talet bildades regionala medcentra
fokus på viss bransch. finansieras och regionensERVET ägsen av

och offentliga formnäringsliv den sektorn i Regionen Emilia-av
Romagna.

roll stärka industrins konkurrenskraft ochERVET:s utvecklingär att
främja innovationsgraden, kvalitén i produkter och produk-attgenom

intemationaliseringen näringslivet finansiellationsprocesser, samtav
stärka och näringslivetfrågor. Målsättningen intemationalisera iär att

regionen.
nätverk Business Service Centers, det bestårERVET är ett av av

moderorganisation och regionalaåtta ERVET centralt ärcentra.en
regionens näringspolitiska instrument och ansvarig föräven genom-

förande flera i regionen. centralt samverkarEU-program ERVETav
kommunala myndigheter för näringslivsfrågor.med utvecklingäven av

finansieras såväl offentliga privataERVET medel.genom som
Privata medel kommer från företag utnyttjar tjänsterna samtsom
näringslivets organisationer, handelskammare och banker. Offentliga

från regionenmedel kommer i första hand från provinser ochävenmen
alltmerkommuner. Under år har kommit spelaERVET attsenare en

roll för forskning, utveckling, teknisk innovation,EU-organsom
utbildning och träning.

uppgifterviktigaste bl.a.:ERVET-systemets är
stödja utveckling produkter och produktionsprocesser att0 av genom
främja tekniköverföring, know-how överföring, utbildning samt
kvalitetscertifiering och -kontroll
stödja projekt för kompetensutveckling for företagsledningar och0

företagens information,utveckling organisation bl.a.av genom
teknologiöverföring informationknow-how och stöd med ochsamt

kunskap för design, produktion och kontroll
analys företagens behov och hur de kan tillgodoses vadt.ex.0 av
gäller finansiering
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utveckling den professionella kunskapen i företagen bl.a.0 av genom
utbildning och seminarier pilotprojekt för tillgång tillsamt att ge
know-how
direkt stöd till företag för främja internationaliseringen,att0 genom
analys exportmarknader och deltagande i exportprojektav

och uppföljninganalys de socio-ekonomiska i regionensystemen0 av
för främja innovations- och företagsklimatet inklusive behovatt av
infrastruktur och utbildning m.m.
stödja, följa och övervaka lokala, regionala och sektoriella utveck-0
lingsprojekt.

åtta lokalaDe är:centra

ASTER, Emilia-Romagna Technology Development Agency,0
teknologiöverföring, know-how överföringBologna, och stöd till

innovationer.
CENTRO CERAMICO, Ceramics Industry Research and Testing0
Services, Bologna, tillämpad forskning och produktutveckling,
tekniskt stöd t.ex. laboratorietestning, kvalitetscertifiering,genom
konsult- informationsverksamhet.och Fokuseringen kemi,är mot
råmaterial, teknologi, miljönormer, energi och kvalitet.ny

Emilia-Romagna IndustryCERAL, Centre, SanFootwear Mauro0
Pascoli, utbildning för yrkesgrupper inom skoindustrin,och träning

ochutbildning försäljare och designer, utbildning seminarier iav
modetrender, stöd till företagen med tehnology and market
updates,

andCERMET, Quality Research Centre, SanMeasurement0 -
di utveckla teknisk och organisatorisk kvalitet iSavena,Lazzaro

regionens industri forskning och utveckling samtgenom
information. Fokus områden, frivilliga kvalitetssystem, fri-påär tre
villig certifiering och frivillig kvalitetsövervakning.

Reggio-Emilia,CESMA, Equipment Service Centre, utveck-Farm0
ling och införande jordbruksteknologi. verkar i förstaCentretav
hand fält, marknadsföring och internationalisering, tekniskpå tre

informations-utveckling och certifiering utbildning ochsamt
spridning.

InformationEmilia-Romagna Textile Centre, Carpi, stärkerCITER,0
företagsledningaroch utvecklar och anställda i små och medelstora

företag knitwear konfektionsindustri.inom och CITER verkar
information, stöd och teknologiöverföring. Viktiga områdengenom

mode och design, marknadsutveckling och teknik, utbildningär ny
kvalitet, relationer underleverantörer.och med
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DEMOCENTER, Service forCentre the Diffussion of Industrial0
Automation, Modena, stöd och utvecklingshjälp till verktygsindustri
och elektronikindustri framför allt med teknologiutveckling och
organisatorisk förnyelse. Organisationen hjälper små och medelstora
företag med införa teknik, utbildning för förnyelse ochatt ny ny
effektiv teknik.

Quality and developmentQUASCO, services for the construction0
industry, Bologna, stöd och utveckling till byggnadsindustrin bl.a.
vad marknadsutveckling, arbetarskydd, kvalitetskontroll,avser cer-
tifiering och byggstandards.

Carpi besök vid knit-wear6 företag

Carpi för textilindustrin i Emilia särskiltRomagna,är centrum
betydelsefullt produktionen knit-wear. vanligenFöretagenär ärav
små, de flesta med mindre anställda.15 samverkar iFöretagenän
nätverk, ibland konkurrerar ibland samverkar inteDet ärman man.
ovanligt företag har 10-15 andra företag i områdeatt ett samma som
kund. konsortier kan omfatta eller flera produkterDenna typ av en -
och företaget kan självständigt eller tillsammans med ytterligareagera
andra företag det gäller andra produkter.när

modell mindreEn företag levererar i helaär att ett stort settannan
sin produktion till företag. Nätverken stylingsåvälstörreett avser

försäljning.produktion ochsom
Området har alltid varit exportorienterat huvudsakligmed inriktning

Asien och Amerika detta gäller företag,på småEuropa, även export--
andelen Konkurrensen från lågprisländer45 medär mötsprocent.nu ca
profilering kvalitet, design bearbetning marknader.mot samt av nya
Flera stödjande privata och offentliga organisationer finns, med
inriktning på bl.a. utbildning, marknadsföring och för exempelexport

sid. 76.se
Produktion, design och försäljning organiseras nätverk medsom

flera företag Ibland strukturen sådan företagärgemensamt. äratt ett
kärna i där företagandra utför arbete åt detta företag, ien grupp

fungerarandra fall samarbetet kedja olika led.medsom en
Exempel på sådan samverkan kan företag designar,att etten var

stickar och kollektioner. företaget säljer kollektionerNär läggersyr upp
det stickning på företag, tredje företag ihop plaggenut ett ettannat syr

fjärde företagoch stryker och packar. i sådana fall vanligtDetett är att
har märket,köparen på där plaggen ihop. På detta sättsom sys sys

företag och specialiserat på sitt led ivart ettengageras en grupp -
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produktionskedjan.produktionskedjan. Risken sprids också längs
slutkundenproblemet finansiering rörelsekapital harStörsta är av -

finansiera rörelsekapitalbehovetnormalt månaders kredit. Attll
oftabank har visat sig svårt.genom

bli ganska omfattande, stick-Investeringarna i maskiner kan en
köper eller hyr oftamaskin kan kosta milj. kr.2 Däremot manca

i industriområde, därlokaler på förmånliga villkor kommunen ett ettav
finns.företag i bransch ocksåflertal andra samma

geografiskt inte ileverantörer finns oftaKunder och nära, om
mil.fall inom avstånd på 3-4industriområde så i ettvartsamma

fördelar, inte minstformer har särskildaJuridiskt finns några som
hantverksföretagföretagsformer SNCskattemässigt. Två sådana är

vadgående personligtdär har längre än ärägarna ett ansvar som
med mindre 20 anställda.i aktiebolag, och småföretag SALvanligt än

vinstskatt- dåsmåföretag betalar också lägreKooperativa man menar
återinvestering.vinsten till föräratt

databasför småföretag harföretagarorganisationCNA en en
förmedlar ocksåsamarbetspartners. CNAviken kan sökagenom man

småföretagförmånliga statliga lån till

MilanoAttachéekontoretTekniska7

initiativkraftsmåföretagarland vitalitet, ochmed mycketItalien är ett
kvalitetkundanpassning ochentreprenörsanda. Flexibilitet, är

och företag stark-mellan anställdaIdentifikationennyckelbegrepp. är
familje-till den starkaviktig bakgrund dettasärskilt i småföretag. En är

idémässigaföretaget vilar påsammanhållningen itraditionen samma-
ofta ellerSmåföretagenfamiljesammanhållningen.grund ärsomsom

särskilt starkt.familjeföretag visar dettahar varit
stark.också mycketviljan EnIndividualismen och äratt starta eget

han/hontill ersättningstorföretag har ocksåanställd i närrättett en
ochvarför slutarslutar ersättningen utgår motsvararoavsett man

ersättninganställningen varat.månadslön år Dennaungefär ären per
företag.ofta grundplåten i ett eget

2° tekniskmed Daniel Mascanzoni,baserar sig på samtalUppgifterna ett
Milano.attaché i

I italienska företagsmåföretag. allaItalien finns miljoner 98 %3,6 ärav
microföretag.definition,enligt EU:s 50 %SME är

22 Italienföretagare i industrinså mångaland uppvisarInget annat somegna -
Tyskland USA 8England %, 9 %, %Frankrike %, ll% Japan 14 %, 1222

%.och Sverige 3



SOU 1998:92 Bilaga 1 75

företagenDe ofta positiva till anställda slutarär ochstora att startar
viktigaste,Den första och kunden för anställdeget. största, en som

slutat och ofta den tidigare arbetsgivaren.ärstartat eget
Byråkratin mycket svår och regelverket mycket omfattandeär är

och besvärligt. Handhavandet regelverken också ofta mycketärav
Ävenkitsligt. forrnaliafel, ifyllandevid blanketter kanetc.,rena av

leda till kännbara sanktioner. hör till ovanlighetemaDet att en
företagare risken själv kommunicera med myndighetema-tar att även

det gäller triviala uppgifter anlitas jurister och revisorer.när
Skatterna för företag högre Sverigei och skattesystemetär än

komplicerat.relativt sett mer
strategisk fråga bakomEn de italienska småföretagens utveckling är

samarbete i distrikten. Denna samverkan sker nätverkgenom -
nätverken inte uppifrån mellan företagen själva. Detstartas växerutan
sociala elementet grundläggande i nätverken mellan småföretagen.är

distrikt har oftaEtt viss inriktning varvid där finns flertal företagetten
i bransch representerande olika produktionsled.samma

distrikten återfinns oftaI leverantörer maskiner ochäven av
råvaror/halvfabrikat. dessa distriktI uppstår också marknad fören
yrkeskunnig arbetskraft och yrkesutbildning inom branschens yrken. I

sådant distrikt produceras 65 världens glasögon-ett t.ex. procent av
bågan

Italiens ekonomi förädlingsekonomi landet fattigtär påären -
medan fortfaranderåvaror, Sverige "råvaruekonomi. Detta harär en
fokusgjort kommit ligga design,på kvalitet, förhandling ochatt att

försäljning.
Bidrag för utveckling företag finns ej- däremot fördelaktiga lånav

enligt lag 949/1952. Företagens organisationer mycket aktivat.ex. är
i affärsverksamheten de hjälper till förse företagen medäven t.ex. att-

kvalificerade tjänster och förmedlar statliga lån.

23 påSkattesatsen vinster i företag för% vanliga företag. Hantverks-57,5är
företag och kooperativa företag har vissa skattemässiga fördelar.
24I Italien utvecklas småföretagen regelverk skattesystem.ochtrots
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företags-stöd forOrganisationer till
Carpiutveckling i

ihand småföretagstöd för i förstaorganisationer tillexempel påNågra
italienskabarafinnshemsida. TextenCarpi kommunsCarpi, från

innehållet.uppfattningfågår ändådet att omenmen

chedellEmi1iatessile Romagna-informazionediCentroCITER -
abbigliamentodel tessiledelle aziendedisposizione vastamette unaa

aziendali,problematicheprincipaliriguardanoservizi chegamma
gli stimolitecnologica,linnovazioneinformativi,i sistemiovvero

internazionalizzazioneformazionequalitá,allinnovazione, e
681398tel.+39 59

nel dellecheTESSILILABORATORIO ANALISI opera campo
stessiqualitå deglisulladellinformazionetessutianalisi sui e

699654tel.+39 59

Professionale edFormazioneFORMAZIONE CentroCARPI -
grado offriretessile êneleccellenza strutturasettore ununa-

garzietessile,delprofessionalitâdellaaggiornamentocontinuo settore
metodologietecnologiche ed allealle dotazionidi ricerca,lavoro

tel. +39 59 699554insegnamento

aprirsiintendonoaziende checonsorzioéTRADECARPI aun
mercati tel.nuoviricercainternazionalizzazioneprocessi e

695932+39 59

aziende delqualitâmarchio diéQUALITY IN ITALY perun
visibilerendereintendonochetessile abbigliamentosettore
prodotti tel.dei loroqualitâdi autenticitâ,caratteristiche trasparenzae

680610+39 59

artigianeassocia impresecheconsorzioMODENA éEXPO eun
diversiConsorzioModena.provinciadellapiccole imprese eroga
settorirelativamenteesportazionidellesvilupposervizi per

tel. 59 252632.alimentare +39ediliziameccanica,abbigliamento, e
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Bilaga 2

Singapore Politik för småföretag och-
tillväxt

Bakgrund1

få underlag för ytterligare internationellaFör jämförelser beöktesatt
Singapore i samverkan med Lunds Universitet den 16-20 maj 1998

Lunds Universitet deltogFrån professor Allan Malm och från
Småföretagsdelegationens sekretariat deltog huvudsekreteraren Björn
Jansson.

Syfte2

tillväxten företag och samhällsekonominFör i förutsätt-ärstortav
ningarna för företagen strategisk betydelse. Sättet dessaattav se
frågor varierat mycket kraftigthar tiden i Sverige.över

Under tiden efter andra världskriget vi inne i period där statenvar en
styrde detaljerade regleringar och direkta ingripanden. Dennagenom
period kännetecknades detaljerade regleringar, statlig styrning frånav
regeringen direkta beslut och högt skattetryck medett paratgenom
goda möjligheter planera sig det formella skattetrycket, iatt ur
samverkan med regeringen.

dag har vi dominerande ideologi i formI avregleringar ochen av
generella offentliga skallDen sektorn för de generellasystem. svara
förutsättningarna. skallStaten inte påverka utvecklingen för särskilda
företag eller branscher. Skattetrycket har försänkts företagen.

EU-medlemskapet har inneburit återgång i politiken i så måttoen
ökat fokus har lags vid bidrag och regleringar. Särskilt i områdenatt av

geografiskalandet varit målområden har fokuseringen lokalt/-som
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/kommunalt och regionalt åtgärder kunnat EU-stöd varitsom ge
stort.

regionaliseringDen tillväxtpolitiken planeras i Sverige,av som nu
tillsammans med reformeringen strukturfonder,EU:s innebär attav
förutsättningarna integrera regionalpolitikEU:s och svensk tillväxtatt
och regionpolitik förbättras.

få reliefFör på den svenska politiken studeras områdeatt etten som
kännetecknats snabb och uthållig tillväxt ekonomiskatrotsav -
problem i regionen tid.på detta har SingaporeFör studerats.senare

Vad kännetecknar den offentliga politiken där samverkarHur
företag och offentliga organ Vilka drivkrafter finns för tillväxt i
företagen viktigtI avseende skiljer sig emellertid utgångspunkternaett
i Singapore från den svenska verkligheten. Arbetslösheten uppfattas
inte problem falli inte hittills. Företagsutveck-ett stort vartsom -
lingsinsatser fokuseras därför inte på arbetstillfällen-att utangenerera

hur produktiviteten skall höjas så arbetskraften räcker till.attsnarare
viktigtI avseende emellertid förutsättningarna i Singapore ochärett

Sverige helt likartade. Båda länderna mycket storföretagsdomine-är
rade.

3 Genomförande

struktureraFör vårt besök gjordes preliminär frågelista se sid.att en
dock88. Denna betraktas check-lista såär närmast att attsom en -

inga viktiga områden missas. Vi ha medvetet valt inte kännaatt oss
låsta dessa frågor följa de trådar fick i träffar medutanav upp som

forskareföretag, och myndigheter i Singapore.
samla in material fåFör synpunkter och underlag besöktesatt samt

såväl företag, myndigheter med företagsutvecklande ansvar som
forskare sid.se 89.

Svenska Ambassaden i Singapore Birgitta Malmvallvar genom oss
mycket behjälplig med planera och boka besök. Då företogs iatt resan

25 Under vårt besök i Singapore presenterade Ministry of Trade and Industry
MTI den ekonomiska för första kvartalet Några uppgifter1998.rapporten ur
den kan spegla Singapores ekonomi. årliga tillväxttakten i någraDen sektorer

tillverkningsindustri byggnadsindustri handel6,1 %, 10,8 %, 1,2 %,var:
finansiella tjänster 6,3 %, och kommunikationer 6,1 %. Dettatransporter
innebär minskad tillväxttakt i branscheralla i jämförelse med andranästanen
halvåret 1997. För tillverkningsindustrin och byggnadsindustrin dock till-är
växttakten högre första kvartalet motsvarande kvartal1998 1997.än
Arbetslösheten 2,2 mars 1998, vilket% högt.var anses som



SOU 1998:92 Bilaga 2 79

samverkan med Lunds Universitet- har omfattande utbyte medettsom
Singapore sedan flera år har Lunds Universitets kontakter iäven-
Singapore för samla uppgifter.använts att

Singapore SME policy bakgrund4 en-

Utvecklingen lokalt entreprenörskap och småföretag har blivit alltav
förviktigt Singapores ekonomiska utveckling. Utvecklingenmer av

uppfattas nyckelomrâde för utveckla SingaporeSME:s ett attsom som
betydelsefullt för global business och total businesscentrumett -

Singapore vill utvecklas till total business center.ett
SME:sLokala spelar roll Singapores ekonomi,i SMEstoren

för27:svarar
företagen90 procent0 av

sysselsättningen44 procent0
förädlingsvärdet24 procent0 av
direkt16 procent export0 av

lokala efter företag inom fleradetta släpar SME:s utländskaTrots
produktivitet, marknadsföringområden, särskilt kan ledarskap,nämnas

teknologi. Därför det prioriterad uppgift i den statligaoch är en
politiken förbättra SME-sektoms konkurrenskraft och utvecklings-att
potential.

februari Board ofRedan i 1987 the Economic Developmenttog
Singapore EDB initiativ till master plan för SME-utveckling.en

regeringsmyndigheter deltog i arbetet the NationalSex Computer-
National Productivity Board Singapore InstituteBoard NCB, NPB,

Standards and Industrial Research Singapore Touristof SISIR,
Board Trade Development Board TDB. ochPromotion STPB, TDB

Committee församarbetade inom för SMEEDB attramen en
SME-politik skulle utveckla den lokala Småföretags-utveckla en som

sektorn.
self-helpledde så småningom till utformningen paketDetta ettav

under SME-initiativet.för Singapore namnet
SME-initiativet hjälper lokala och bli oberoendeSME:s växaatt

följande sju instrument:genom
förmåner och tillgång till finansiellt stödSkattemässigao

26 definieras företag med minst lokalt ägande och medLokala 30 %SME som
$l2FA1 mindre Singapore milj. för tillverkandeFixed Assets Investment än

antal anställda mindre i servicesektom.företag eller 100än
27Uppgifterna inte helt entydiga, vi har också fått uppgifter SME:sär attom

och andelen förädlingsvärdetandel antal företag 92 % 27 %.är ärattav av
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Rådgivning i Företagsutveckling och etablering partnerships0 av
tillExpertstöd produktivitetsförbättrande insatser, inklusive utbild-

ning
Internationell marknadsföring och design
Ökad användning ITav
Teknologisk förnyelse, automatisering, innovation

särskilt Local Industry Upgrading ProgramEtt LIUP.

för småföretagProblem
följande sättproblem småföretag i Singapore har kan beskrivasDe

område for område:
1 Export

Brist erfarenhet och kunskap marknaderom0
utveckling formgivning och förpackningSvag0 av

Liten grad internationell konkurrens0 av
utomlands2 Investera

litet kapitalFör0
Otillräckligt otillräckliga kunskapernätverk,0

i tilltänkta länderOtillfredsställande infrastruktur0
Företagsutveckling3

mänskligaOtillräckligt kapital och resurser0
informationBrist på0

BoardEconomic Development5

Board grundades 1961,The Economic Development EDB, ärsom
for leda, utveckla ochden myndighet har huvudansvaret attsom

utvecklingsstrategierindustriella förgenomföra ekonomiska och
till a globalHuvuduppgiften i dag utveckla SingapreSingapore. är att

bas förutländska investeringar och godcity, attraherar är ensom
regionen.fortsatt expansion i

Manufac-punkter i arbete bl.a. följandeViktiga EDB:s är program:
Business Hub 2000, Promising Localturing 2000, International

Innovation Development, EconomicEnterprises, Co-Investment,
Regionalisation Industry 21.Management,Resource samt

Manufacturing 2000 M20000
tillverkningsindustrins andel skall minstMålet BNPär att av vara

andelen sysselsättningen skall25 större änsamtprocent att av vara
20 procent.

28Enligt ACTETSME
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International Business Hub 2000 IBH20000
Ett for främja utvecklingen i tjänstesektom,att baseratprogram

kluster-ansats. Målet utveckla Singaporeär till inter-atten ett
nationellt affärscentrum och service gateway i området Asia-
Pacific. Med denna satsning vill locka till sig fler regionalaman
foretagssatsningar från internatioella företag. Viktiga faktorer här är

kommunikationer, medier,transporter, utbildning sjuk- ochsamt
hälsovård
Promising Local Enterprises0
Målet här välja företag200är och stödja derasatt utvecklingut så

minst 100 har omsättningatt minst S$100 år 2005. Dettaen om
arbete sker i samverkan med Singapore Productivity and Standards
Board PSB. Angående Promising Local Enterprises PLE:s i
övrigt nedan under PSB avsnittet Industry Development.se -
Co-Investment0
Stödja samverkan mellan internationella storföretag och lovande
lokala företag.
Innovation Development0
The Innovation Development Scheme IDS startades för att
stödja innovationsprojekt i kluster företag främjaattav genom
företagens innovationsformåga, innovationsinfrastrukturen i före-
tagen.
Economic Resource Management0
För unyttja Singapores knappa arbetskraft,att mark,resurser -
nyttigheter och bostäder på bästa for främja uthålligsätt att-
tillväxt. Bland åtgärder vidtas märks utbildning och informationsom
kring behovet ingenjörer och naturvetenskaplig kompetensav samt
rekrytering personal från utlandet.av
Regionalisation i0
Främja företag från Singapore etablerar sigatt i andra länder i
regionen. I detta syfte har lSingapore bl.a. påsatsat resurser
utvecklingen industriområden i grannländema.av
Industry 210
Detta där tillgångenär ett på uppgifternytt program var-
begränsad. Enligt muntliga uppgifter nyckelmålen i dettaär att se
industri och service samlat höja kunskapsinnehållet- måletsamt att

minst 65 deär anställda skall skilled.att procent av vara

6 18-1204
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StandardsProductivity andSingapore6

Board

bildades iStandards Board PSB,Productivity andThe Singapore som
ProductivityThe Nationalsammanslagningapril 1996 avgenom en

Standards and IndustrialInstitute ofoch The SingaporeBoard NPB
produktiviteten ihuvudmål höjaharResarch SISIR, attsom

primärtkonkurrenskraft och tillväxt. PSBekonomin för stärka äratt
i Singapore. Detför utveckling SME:sför statliga insatseransvarigt av

den totalahöjaleda ansträngningamaövergripande målet är attatt
konkurrens-Singaporesbibehållafaktorproduktiviteten TFP för att

grunden för bättreoch läggatillväxtenstärka den ekonomiskakraft, en
för medborgarna.livskvalitet

identifierats; Manpowerhuvudområdenhardetta arbeteI sex
Application,TechnologyDevelopment,development, Industry

Promotion ochProductivityDevelopment,QualityStandards and
Management:Incentives

DevelopmentManpover0
den kansåarbetskraftens kompetenshöja mötahärMålet attär att

mänskligaanvändandetoch förbättrafrån företagenkraven att av
ekonomin.resurser i alla delar av

tillförsäkra företagenupgradingskillsförsta måletDet att--
ständigtkravenkvalifikationermedarbetskrafttillgång på närrätt

målsättningpå nåförändras arbetar att somgenom enman-
off-the-jobstödjer bådelärande. PSBlivslångtpåminner om

job training".training och on the
resourcesofutilisation humanimprovingandra måletDet --

skall blimänniskaför varjehöja såväl kompetensen attattavser -
ibefolkningen ingården andelproduktiv somavsommer -

tillgängliga förskallmänniskorför flerarbetskraften att vara-
företagen.anställning i

developmentIndustry0
ekonomin,omstruktureringdelsmål skall uppnåsDetta avgenom
SingaporesBakgrundenSME-sektom.snabbare tillväxt idels är att

dualistisk,beskrivassvenska kanekonomi liksom den som--
teknologisk nivå,med högbestående sidan MNF:så avena

andra sidanåutvecklandeoch snabbtinternationellt aktiva men-
ochframtida tillväxten, ådenSingapore förkopplade tillmindre

mindrekompetensnivå,ofta har lägresidan ärandra SME:s ensom
starkareutvecklas långsammare,konkurrenskraftiga och ärmen

tillväxten.framtidaför denkopplade till Singapore
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detNär gäller "restructuring of the econnomy insatser för attavses
utveckla ekonomiska kluster, underlätta för SME:s samarbeta föratt

uppnå skalfördelar och synergier.att Inom för denna ansatsramen
samarbetar medPSB företagens organisationer, företagsledareegna
och relevanta offentliga organisationer för insatseruppnåatt som-
kan lyfta hela branscher.

det gäller tillväxtNär inom SME-sektom- accelerating growth of
small and medium-sized enterprises har PSB två angreppssätt- -
bröad-based assistence och focused assistence. Inom förramen
bröad-based assistence" tillhandahåller PSB sitt Localgenom
Enterprise Upgrading Centre stopfirst facilitet för allaen
SME:s angelägna och uppgradera sin kompe-är växaattsom om

Genom samarbete med flera andra statliga enheter hartens. ett
företagen därefter tillgång till 60 statliga utvecklings-änmer

Inom för focused assistence väljer PSB utprogram. ramen
SME°°3°lovande PSME sedan får hjälp ochväxaattsom-

utvecklas först till lovande lokala PLEzsnföretag och därefter,
EDB,via hjälp till utvecklas till asiatiska multinationellaatt

företag Asian MNC:s.
Technology Application0

teknologiområdetInom kompletterar den teknikutvecklingsrollPSB
Singapore National Science Technology Board NSTB har.som

sker delsDetta stödja investeringar i teknik, delsattgenom ny
förnyelse i industrin.att uppmuntragenom

förInom arbetet med stödja investeringar i teknik-attramen ny
promoting investment in technology- stödjer PSB utvecklingen i
olika branscher. sker i förstaDetta hand etableraattgenom
kopplingar underlättar för företagen få tillgång tillattsom
befintlig teknik. kan skeDetta etablerar samarbeteattgenom man
och allianser med såväl i Singapore utomlands. PSBpartners som-
tillhandahåller också information sitt Nationalpatentom genom

InformationPatent Centre.

29 betonar first-stopMan innebär inte ambitionenhar kunnaatt att attman
hjälpa till med allt kunna hjälpa till med mycket och tönnedlautan snarare-
övrigt till instans.rätt
3° Målsättningen kunna hantera utvalda företag på 200 totaltär att en grupp ca
vid given tidpunkt. Eftersom företagen befinner sig i denna flera åren grupp
blir det antal väljs varje år ganska begränsat.utsom
3 PromisingPSME SME:s.
32PLE:s Promising Local Enterprises.
33 SingaporeEDB Economic Development Board.
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innovationencouragingindustrinförnyelse iFör uppmuntraatt
forsknings-relevantamed NSTBsamarbetar PSBindustry samt-

tillhandahållakunnaför ettforskningscentraoch attinstitut
förnyelseochutvecklingförpaketaktuelltochheltäckande av

kommersiali-stöd förocksåingåroch Här attprodukter processer.
med testningbiträderPSBprodukter. äveninnovativaochsera nya

ochSpridningochproduktertjänster,analysoch processer.av
PSB.uppgift inomprioriteradtekniktillämpning är ennyav

developmentQualityandStandards0
Singaporefrånföretaghjälpa attmålområde PSB:sdetta attärInom

produk-högkvalitativahavärldsmarknadentill atttillgångfå genom
måldettauppnåinternationella krav. För attuppfyllerter som

tillgänglighetökad export-instrument,medPSBarbetar tre
kvalitet.förbättradochproduktivitetökadmarknader,

exportmarknadematillgänglighetenökagällerdetNär att -
främstakanskePSB:saccessmarket ärimproving overseas -

medstandardsöverenskommelserömsesidigauppnåmedel omatt
företagskanHärigenomhandelspartners.viktigasteSingapores

säljas pålättareprodukter export.
utvecklasproductivityimprovingproduktivitetenökaFör att --
kostnaderochspillminskakanprocesstandardsochprodukt- som

minskartillverkningstid ochförbättrarstandards resurs-samt som
utvecklingsärskilt påtillverkningen. Här äveni satsas avbehovet

produktivitet.lågmedområdencluster inom
brettpåqualityimproving ettsatsaskvalitetenhöjaFör att --

bedömningochmätningkvalitetsförbättring,för avprogram
produk-Singapore-produceradetillförsäkraMålet attkvalitet. är att

krav.internationellauppfyllerter
Productivitjz Promotion0

sedanfaktorviktigvaritharproduktivitetenhöjaAtt en
områdedettainomFokusstartades 1981.ProduktivitetsRörelsen

produktivitetfrämjardesåattitydernapåverka attdelsär att -
främjadelsproductivityfor attmindsetinstalling ena -

produktivitetsutvecklingen.positiv förnäringslivsmiljö ärsom
ManagementIncentives0

tillsyftarrad attPSBområde driverdettaInom somprogramen
individer.ochföretagutveckla

finnsenterprisesDevelopingföretagenutvecklaområdetInom --
kandessaBland nämnas:antalett program.

LEFSSchemeFinanceEnterpriseLocal-
LETASSchemeAssistanceTechnicalEnterpriseLocal-

IDSSchemeDevelopment-Innovation
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ochLEFS LETAS tillhandahåller främst kapital förmånliga
villkor medan biträderIDS vid innovation produkter,av processer,
tillämpningar och tjänster.

förInom utveckling individer- Developing Individualsramen av
handhar PBS särskild fond Skill Development Fund fören- - -

stödja komptensuppgradering. medelDessa används tillatt även
utbildning utanför det område konventionellt betraktassettsom som
företagsutbildning.

National7 Computer Board

National Computer Board NCB startades 1982 och har sedan dess tre
huvudmål: datorisera den offentliga sektorn som varitman menar
mycket framgångsrikt, utveckla befolkningens IT-medvetenhet 1997
hade 41 hemmen PC utveckla Singapore tillprocent samtav en
internationell software-hub. 1986 tillkom fjärde mål inomFoUett

detta sköts särskiltIT institut bildat tillsammans medettnu genom-
National Science and Technology Board NSTB och National

ofUniversity Singapore NUS.
arbeteNCB:s med SME har huvudmål: stödja utvecklingentre av en

IT-kultur i företagen, stödja utveckling bra IT-applikationer förav
utveckling IT-företagSME inom SME-sektorn.samt av

metoder har i första handDe följande: IT-Awareness,ärman
Industry-wideIncentive, Project, IT-Schemes Specialoch

Project.
IT Awareness0

uppnå ökad medvtenhetFöra IT-frågor i företagen haratt en om
bl.a. IT-AwarenessTV-program, seminarier och ettman

nyhetsbrev till företagen.
Incentive0

främja datautvecklingenFör i finns ekonomiskaSME stöd.att även
två viktigasteDe Local Enterprise Computerisation Programär

LECP NCB, bidrag till för förstudier70 procentopereras av upp-
och konsultinsatser och Local Enterprise Financing Scheme-
LRFS bankförmedlade lån för investering i hårdvara.-
Industry-wide Projects0
Stöd till kluster/grupper företag, oftast branschvis. Ett exempel ärav
BookNet datorisering förlag, grossister och bokhandel.av-
Projektet omfattade små bokhandlare, kedjor och femstörretresex
förlag/grossister.
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nätverkGuan-Xi företag och8 -

kinesiska tradi-influeradFöretagskulturen i Singapore mycketär av
befolkning har kinesisktSingaporestioner 70 procent ursprungav-

ingår i skolutbildningen.konfusianismoch
i Singaporekinesiska företagskulturenViktiga element i den är:

överlevnad Guanxi.flexibilitet ochfamilj, ansikte/prestige,makt, samt
kinesiska affärs-viktiga inslag i denMakt, klass och hierarki är

drivkraft förbli boss- viktigDärför autonomi- självkulturen. är att en
kinesiska entreprenörer.

affárskultur.i kinesiskbetydelse mycketFamiljens, är storgruppens
familjen.för kinesisk organisationModellen ären

kultur, intei kinesiskhar mycket betydelseAnsiktet/prestigen stor
affärsrelationer.socialt ibara ävenutan

affärskultur har flexibilitetöverlevnad. kinesiskFlexibilitet och I
planering.strategiskbetydelse för framgångenofta änstörreen

särskiltoch pragmatiska-företagsledare ofta adaptivaKinesiska närär
till bra affär.det kan leda en I

inteaffärskulturbeståndsdelen i kinesiskGuanxi: bärandeDen är
kallaskinesiskanätverket företag. Påföretaget-enskildadet utan av

förbindelsen,förbindelser. Nätverket,nätverk ellerguanxidetta -
affärskultur ikinesiskbetydelse ihar mycket änkontakten större

Jgaranti förföretaget ochvästerländsk. guanxi inomBra ärexternt en 1
koppla tillnätverk kanpersonligt.kommersiellt och Dettaframgång -

affären.tillit idialekt. Nätverketklan ellerursprungsort, ger
affärskultur-i kinesiskmycket betydelseFörtroende och tillit har stor

eller enkel försäljning.enkelt köpaffären går utövernär ett en

tillväxtstruktur förOffentlig sektor9 -

efterSingaporeutifrån kommande betraktareslårVad ettavensom -
offentligamellan olikasamverkan finnsbesök denkort är nära som-

samför-bredaoch den privata sektorn.mellan dem Dettaochorgan
l

34 EntrepreneurshipBjerkepå samtal med Björnavsnitt baserasDetta samtett
Singaporeof theContext Competitivenessthe Singaporeanand SME:s

ochred; Tan KonUniversity Toh Mun HengEconomy, Singapore Press,
Yam



SOU 1998:92 Bilaga 2 87

stånd verkar omfatta såväl olika på arbets-parternaraser som
marknaden.

Samverkan mellan olika offentliga myndigheter och statliga företag
verkar fungera mycket väl såvitt utomstående betraktare kanen-
bedöma. frågor berör flera verkar medveten sinNär man var omorgan
roll och drar åt håll med tag.samma gemensamma-

offentliga samverkar intimtsektorn Singapore medDen staten- -
den privata sektorn för främja långsiktigt hållbar ekonomiskatt-

i Singapore. såväl statliga myndigheter-tillväxt skerDetta genom
boards institutioner hel-ministerier, och andra ellersom genom-

delägda företag.
Även vid formella samband verkar det finnas förmågasidan enav

för Singapores intressensamordna värnagemensamtatt attresurser om
främst uthållig tillväxt.en-

kunnat samordna sinaEffekten detta har blivit att resurser-manav
mänskliga såvitt vi kan bedöma mycketekonomiska och på ett-

lyft framtydliga prioriteringar har ocheffektivt Genomsätt. satsatman
oftaför utveckling frågor där denpå nyckelområden Singapores -

effektiv infrastruktur föroffentliga sektorn tillhandahållit en
flygplatseffektiv inklusiveföretagen effektiv hamn ocht.ex. en --

effektiv och målmedveten satsningtullmyndighet och godshantering,
utbildning.på

35 jämföra med samförståndsandandet kanske lättsvenskSom är t.ex.att
känntecknade offentlig ochSaltsjöbadstiden och den samverkanunder som

privat sektor på 1950- och 60-talen.
Även36 sköts oftast snabbast ochinrikes gods i grannländematransporter av

smidigast via Singapore.
37 Asiens bästa utbildnings-några decennier byggtharMan ettupp av

inklusive mycket framstående universitet.väsenden ett-
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Frågeställningar

lista påöversiktligsammanställdesSingaporetillInför enresan
fungeratharborde belysas. Dessafrågor närmastområden och som

guidelines.som
följandestrukturerades påintresserade sätt:frågor viDe avvar

företagochmyndighetermellan statligaSamverkanl
upphandling-

affärsutvecklingplanering av-
och SMEoffentlig FoU-

företagoch småmellanSamverkan2 stora
bilden uthur ser- samverkanför sådansärskilda forafinns-

samverkansådanstödjaföroffentliga åtgärderfinns att-
faktorernakritiskadevilka är-

mellanSamverkan SME3
bilden uthur ser-

samverkanför sådanforumsärskildafinns-
samverkanstödja sådanföråtgärderoffentligafinns att-

faktorernakritiskadevilka är-

särskilt SMEtill företagTekniköverföring4 -
i dagbildenhur utser-

dettaföroffentliga insatsersärskildafinns-
medelvilkaoffentligadå dehur arbetar organen-

insatserolikaresultat av-

vad SMEsärskiltExportsatsningar5 avser-
i dagbildenhur utser-

för dettainsatseroffentligasärskildafinns-
medelvilkaoffentligadå dehur arbetar organen-

insatserolikaresultat av-
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besöktesInstitutioner och sompersoner

offentligamaterial besökte vi såväl företagsamlaFör att som
institutioner. Vi besökte följande:

elecommunicationa LtdT PteEricsson-
Runevad, Director Mobile RadioAnders SystemsMr

Svenska Handelsbanken Singapore-
HandelsbankenBergholtz, Managing Director ofGöstaMr

och tillika President of SwedishSingapore Business Association
Singapore SBASin

LtdSupport PteABB-
ChairmanPaul Ziegler,Mr

Development Board EDBSingapore Economic-
Director,Daisy Goh, EuropeMrs

Head,AssistantWyne Leong, Europe
Nayentika, officer,C Europecountry

senior officer, Electronic SystemsClarence Ti Wee,Boon
Group

Standards BoardProductivity PSBSingapore-
International RelationsKia Yoke, Director,LEE DyMr

Departement
IndustryDivisional Director,Kok Choy,Mr LOH Dy

DivisionDevelopment
Local Enterprise UpgradingDirector,Mr LEE Peng Hon, Dy

Centre

BoardNational Computer NCB-
IndustryCheong, SME:s,LO Yoong Program ManagerMr

DevelopmentManpower
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National University of Singapore N US-
Björn Bjerke, Doctor, Lecturer, Faculty of Business
Administration
Kulwant Singh, vice-dean, Faculty of Business Administration

Wai-ChungHenry PhD,Yeung, Lecturer, ofDepartement
Geography

Tel MobileSing-
David senior director,Lee, Marketing, Sales Customer
Service
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Stödprogram administrerade Econmicav

Development Board of Singpore EDB3

GrowthStart-up Expansion Going

over seas
Local Enterprise ISO Automation Business9000
Computerisation Certification Leasing Development

Scheme SchemeProgram
EnterpriseLocal Local Brand Double

Finance Scheme Enterprise Development Deduction for
Finance Assistance Overseas
Scheme Scheme Investment

Development
Expenditure

Local Franchise FranchiseProducet
DevelopmentDevelopment Enterprise Development

Assistance Technical Assistence Assistence
Scheme Assistance Scheme Scheme

Scheme
Local LocalIncubator ISO 9000RD
Industry Certification EnterpriseProgram
Upgrading Finance

SchemeProgram
Overseas
LocalSkills Market and Local

Enterprise IndustryDevelopment Investment
Computeriza- UpgradingFund Development
tionAssistance Program Program

Scheme

38 ofKälla, Wai-Chung The political transnationalHenry Yeung economy
regionalization of Singaporean firms".corporations: study of the Sedana

Start-updetta skrevs har huvuddelen ochav programmen som avser
Growth överförts till PSB.
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Growth Expansion GoingStart-up

OVCVSGCIS
Local Market andCapital ProductVenture

Development Enterprise Investment
DevelopmentAssistance Finance
AssistanceScheme Scheme
Scheme
Market andPioneer Local

EnterpriseStatus/Invest- Investment
DevelopmentTechnicalment
AssistanceAllowance Assistance
SchemeScheme

IndustrySkills Local Overseas
Upgrading EnterpriseDevelopment

Incentive/Fund Program
Overseas
Investment
Incentive

andSoftwere Market
Development Investment

DevelopmentAssistance
AssistanceScheme
Scheme
PioneerVenture
Status/Invest-Capital
ment
Allowance

Product
Development
Assistance
Scheme
Skills
Development
Fund
Software
Development
Assistance
Scheme
Total
Business Plan

Venture
Capital
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Några myndigheter betydelse forav

näringspolitiken

Här exempel några myndigheter och organisationeranges som som
redovisas myndigheter, med intresse näringspolitisktettsom ur
perspektiv källa Singapore 1997 utgiven Ministry of Informa-av
tion and the Arts.

Departement Organisation Uppgift
Trade and Economic Development se ovan
Industry Board

Hotel Licensing Board kontroll hotellav
Jurong Town Corporation industrimark,

industribyggnader
National Computer Board se ovan
National Science and främja industriell
Technology Board utveckling genom

forskning
Public Utilities Board Vattenförsörjning,

kontroll el- ochav
gasbolag

Sentosa Development förvaltar 11
Corp fritidsöar
Singapore Productivity se ovan
and Standards Board
Singapore Tourist stödja och uvteckla
Promotion Board Singapore som

resmål
Trade Development Board främja Singapores

handel, främja fore-
tagens
internationalisering,
främja utländska
investeringar



94 Bilaga 2 SOU 1998:92

Departement Organisation Uppgift
Communications Civil Aviation Authoroty luftfartsöverens-

kommelser, reglering,
flygplatsdrift

Land Authority vägar/gator,Transport
kollektivtrafik
utveckla SingaporeMaritime and Port

hamnstadAuthority som
hamnenof Singapore driverPort

Authority
Public CouncilTransport

och teleTelecommunications reglera post
Authority

säkerhetssystem förAffairs Commercial andHome
bostäder, företagIndustrial Security Corp

värdeforemåloch
inkl transporter
byggsektomsNational Constructing Industry

Board utveckling,Development Development
säkerhet, kvalitet
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med statligt ägandeFöretag

finnsI Singapore företag spelar viktig landetsroll ien grupp som en
utveckling har ägarkoppling och personsamband medsamt staten -
Govemment Linked Corporations de viktigasteGLC:s redovisas-
nedan.

Sektor/företag Omsättning Statlig ägar-
S$ 000 andel

%
Handel

Ltd 917 809 45,71Intraco-
Tillverkning

Singapore Petroelem Co Ltd 1 807 137 36,01-
Verkstadsindustri

Keppel Integrated Engineering 280 103 62,92-
Ltd
ST Ltd 480 291 66,66Areospace-

Automotive 892 38,39ST 175-
Informationsteknologi

Ltd 1 349 605 70,61STIC-
LtdSingapore Telecoms 3 516 00 88,67-

Keppel Ltd 130 736 54,13TT-
Byggnadsindustri

Development Corp 261 697 51,34Resources-
Ltd

HamnverksamhetSjöfart och
Keppel FELS Ltd 654 209 56,99-
Keppel Ltd 2 404 362 31,18Corp-

Orient Lines Ltd 866 600 33,351Neptune-
Sembawang 38,12Corp Ltd 1 198 152-

Shipbuilding 641 60,52219ST-
Engineering Ltd

Keppel Marine Industries Ltd 176 046 66,08-
Transporter

Singapore Airlines Ltd 6 889 900 54,18-
Service

Distribution LtdCWT 78 234 35,28-

39 ofThe Strategies andKälla Kulwant Singh och Siah Ang SuccessesHwee
ofCorporations in Singapore National UniversityGovernment Linked

Administration, februari UppgifternaSingapore, Faculty of Business 1998.
1995.avser
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StatligOmsättningSektor/företag
S$ 000 ägar-

andel
%

Tryckeri och
förlagsverksamhet

86,405 49,00LtdSNP Corp-
ochBank-

försäkringsverksamhet
2,591,l07 22,01LtdDBS-

74,28478,141Keppel Bank of Singapore-
49,60247,931of SingaporeCorpInsurance-

Ltd
69,7683,709LtdKeppel Finance-

Fastigheter
31,77621,423LtdLandDBS-
55,80322,824LtdKeppel Land-
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Sverige, EU-medlemskap och

småföretagsfrågor

arbetsgruppEn Småföretagsdelegationen besökte i oktober 1997ur
EU-kommissionen, den Svenska Representationen vid EU samt
företrädare för svenska och utländska intresseoganisationer i Bryssel.
Gruppens primäruppgift samla information ochattvar om program
erfarenheter från småföretagssamverkan. Vid sidan härav ville arbets-

också gripa tillfället förmedla sina intryck det gälleratt närgruppen
behovet förstärkt svenskt arbete med EU-påverkan, särskilt detnärav
gäller småföretagsfrågor.

kommissionenInom hanteras småföretagsfrågor i första hand inom
DG XXIII. DG harXXIII brett ansvarsområde med inriktning påett
småföretagspolitik, hit räknas bl.a. SME-frågor, näringspolitik, turism,
handel och kooperativa frågor. Noteras bör EU-kommissionensatt

för förbättra företagsklimatet- BEST- hör tillexpertgrupp DGatt
XXIII. DG XXIII har på år utarbetat flera såväl horisontellasenare som
sektorsprogram för bl.a. småföretagsutveckling och kooperativ utveck-
ling respektive handel, hantverk och turism.

Många frågor betydelse för småföretag hanteras emellertid inomav
andra DG, DG III Industri industripolitik, industrins konkurrens-t.ex.
kraft etc., DG IV Konkurrensfrågor inklusive statsstöd, DG V
Arbetsmarknad inklusive Den sociala dimensionen och sociala
frågor, DG VI Jordbruk, DG MiljöfrågorXI och DG XXIV
Konsumentfrågor.

jämförelseI med den svenska departementsorganisationen bör man
särskilt DG XXIII har samlat för små-notera att ett mer ansvar
företagsfrågor inkl social ekonomi. Vi upplever i det svenskaansvaret
regeringskansliet i dessa frågor splittrat. finnsDet ocksåsom mera
mycket talar för DG kommerXXIII öka i betydelse, bl.a.att attsom
småföretagsfrågomas ökade betydelse, inte minst det gällernär
entreprenad- och upphandlingsfrågor, den ökande vikt fästs vidsom

7 18-1204
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valstödja DG XXIIIUEAPMEekonominsocialaden attsamt synes
inflytande ochökatbehovet resurser.meravavser

påverkanFramsynt

i omställning ochkrav påställsdetEU-medlemskapet innebär storaatt
frågori med mångaarbeteden svenskautveckling statens sonav

själv hadedärfora ochnationellaslutnaitidigare hanterats statenmer
härvid bl.a.frågor blirStrategiskahand.avgörandet i sin atslutligadet5

formasvenska intressen,nationellaidentifieraskedemycket tidigti ett
andra ländermedallianseroch byggakring demi landetsamsynen

europeisk nivå.arbetarmed intressegrupperochEUinom som
strategiskadriversamlar ochdenbörSvenska staten somvara

svenskamed olikatillsammanskaraktär i EU,nationellintressen av
för svenskaförutsättningarnakanavseendedettaIintressegrupper.

dvs.arbetssätt,lobbygruppersvid olikaliknasagerande närmaststatens
förmärkatyckerVipåverkan.och tidig atinformationtidig oss

ochbeslutsprocessen,ialltför atkommer inRegeringskansliet sent
vit-påremissvarskriva ompassiv linje,driver attt.ex.enman

svenska intresse-medtillsammanssjälv ochstället förgrönböcker i att
kommitté-redanegna frågorochdrivaorganisationer oc1nya

skedetidigti så atIdealet kanprogramstadiet. ettsägas att ageravara
EU-ställnings-områden förangelägnaför Sverigetillvi själva attser

Hivill skallintevifrågormedanagendanpåtagande kommer som
aktualiseras.EU-beslut inteföremål för

ärendenberedaförorganiseratprimärti dagRegeringskansliet attär
istrategiska kapaciteten- e1tregeringen. Den attbeslutasskall avsom

linjeiutformaochframtidsfrågoridentifiera viktigaskedetidigt en
myndigheterna.förvaltningsmodellen ii den svenskafinnsdessa -

snabbaremycketvaritharintresseorganisationema atsvenskaDeI
EU-medlerr-förutsättningarförändradetill dearbetesitt somanpassa

fallmångahar ii intresseorganisationemasvenska eIinnebär. Deskapet
strukturereuropeiskasinasåväl iEU-arbete,fungerandeväl son

KooperativaLRF,Industriförbundet, SAF,gällerDet t.ex.separat.
fortillgångbörstrukturerm.fl.TCO, Dessainstitutet, LO, vara en

utvecklas.EU-frågorarbetet medstatligadetSverige närl
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Strategisk kapacitet
framgångsriktEtt svenskt arbete för initiera och påverkaatt EU-beslut

förutsätter den strategiska kapacitetenatt finns i Regeringskansliet. EU-
arbetet måste vidare bli fråga högsta prioritet inom Regerings-en av
kansliet. Ansvaret i mycket tidiga skedenatt identifiera och driva
svenska intressefrågor, skapa nationellatt och bygga inter-samsyn
nationella allianser bör ligga på politisk ledningsnivå i departementen.

Den svenska förvaltningsmodellen med starka och självständiga
fackmyndigheter och där mycket den strategiska kapaciteten liggerav-
inom verken förvärrar dessutom den i hela EU väl kända tendensen-

myndigheterna inom sinaatt områden dels påverkar EU:s regelgivning
för driva kraven, delsatt vid implementeringen EU-regler harupp av en
tendens gå längre vad iatt realitetenän krävs.som

EU-påverkan
EU-arbetet måste bli fråga högsta politiska prioritet inomen av
Regeringskansliet. Den strategiska kapaciteten i tidigt skedeatt-
identifiera viktiga framtidsfrågor och utforma linje i dessa- bören
utvecklas och prioriteras i Regeringskansliet.

Ansvaret i mycket tidiga skeden identifieraatt och driva svenska
intressefrågor bör ligga på politisk ledningsnivå i departementen. Fram-
gång förutsätter ofta frågor identifieras innan denatt formella pro-

påbörjats i kommissionen tidigt etablerascessen samt att en samsyn
med relevanta svenska intressenter. Dessutom måste tidigt allianser
byggas med andra länder och intressegrupper europeisk nivå.

Sverige bör prioritera arbetet med utveckla sin plattform föratt EU-
arbetet. intressantEn möjlighet redan medvetetär inriktaatt nu
planeringen inför det svenska ordförandeskapet första halvåret år 2001

småföretagspolitik. Detta ordförandeskap skulle denna inrikt-om-
ning väljs kunna profileras offensivt på Entreprenörskap ochnu -
småföretagande Social Ekonomi. kanDet här anmärkas,samt att
Kooperativa institutet, Föreningen Kooperativ Utveckling i Sverige,

Östersund,Institutet för Social Ekonomi Folkrörelserådet, Röda
Korset bl.a. Jämtlands län ochsamt Västra Götalands län redan
kungjort sitt intresse förstå värdskapet vid den Sjundeatt Europeiska
Konferensen för Social Ekonomi första halvåret 2001. lämpligEn
fortsättning på sådan inriktning regering och riksdagär atten antar ett
ramprogram för småföretagsfrågor och närbesläktade frågor, t.ex.
tjänstesektoms utveckling.
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merproaktivt kanEU-arbetetutformamedi arbetetViktiga inslag att
Regeringskansliet.kapaciteten istrategiskadenstärkabl.a. attvara

formerkapacitetstrategiskstarkare öppnaled i ärviktigtEtt meren
småföretagssfáren,inomoch aktivasmåföretag t.ex.meddialogför

ERFA-grupp.engenom
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-Index of policy issuesDG SMEXXIII

SERVICESPOLICIES

InformationSME Policy
Policy Objectives InfoEnterprise Euro Centres0

The mission of Enterprise Policy InfoEuro0
Think small ñrst: The Madrid StandMobile0

CouncilEuropean
Multiannual Programme Co-operation
Integrated Programme

BC-NET0Co-ordination of Enterprise
BREPolicy
Europartenariat

Legal Environment Interprise
Transfer of enterprises Subcontracting

DelaysPayment
Economic InterestEuropean Open invitations to

theGrouping EEIG: tender
networkREGIE

Definition of SMEs Social economy
SimpliñcationAdministrative ARIES0ofof theEvaluation Impact

LegislationCommunity General interest
Competition ObservatoryThe European0simplifyingImproving and for SMEs

forbusiness environmentthe Statistics0business start-ups

Sites of InterestOther to
Internal MarketTaxation,

SMEs
financialand aspects Member StatesEU0CrossEuropean andOther govemments0BorderTradeFinance

agenciesTable of Bankers andRound
associationsBusinessSMEs
associationsFinancialTaxationDirect

Information for SMEsTaxationIndirect 0
Internal MarketThe

Insurance Commerce
Call forCommerce20000

SafetyHealth Tender
ManualSelf-Assessment

Transport
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PROGRAMMES

undingF
Growth and EnvironmentThe0

pilot programme
Structural FundsThe

InitiativeThe SME
InitiativeThe ADAPT

BankInvestmentEuropean
FundInvestmentEuropean

Research Development
CORDIS-Assisting SMEs
Seed Capital

CapitalVenture
theEASDAQ European

forCapital Market SMEs
CompaniesMutual Guarantee0

Training
LEONARDO0
SOCRATES0

EUExporting outside the
PHARE0
JOP0
ECIP0
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