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Sammanfaltning

Ocl offentliga 5!bdcl till näri",.]i.,,,t definieras och bnUggs i denllJ
Deuulom I~ en kun,kapsöv",nikt uver dcn emp,nska 11II0f3(ure" om förclagsstödel' dfc~livjlCl Några'" dc V;~II,asle ,IUIs.:uscr.

I"lIpport

n. iir:

I.

Förel~sss(iidcn ir d,lli,1 be ,k,;'"na och redovUade i Sv"",e. ;
lynnerhet i jiimfördse med en dcl and ... lJ'dcr' _ Vår hnJ 5g gni ng !ir i flera :!Vsecrl<k:n noggralm'1"(: och mu IlcllJchode än
n<ligan: försök. Vi har $IImmaostäJh bclimhp uJlI"tiflCl' men
ock~ ;nh:;rnI31 ny •. l.eX . ; fråg.1 om I,nd,ti ngens slöd till fOretig. Bcrällningar 3V $löd ha. udiga", ofulJoru uufrin budae1propo1,IIQ...,r. reglenngsbtev eller llJu"",lnk<:t\skaptm:u 1'051
"(rall\fcrcr illgar till företagen'. H.r utgår v, fran en ""uran·
1\3.'" dcfiM,on av förelllgsslOd. och bygger p:l. <k f.kli,b. utgifterna,
I fle ... f.ll där myndigheter och dc~n.nxnl ha, rapport"at
(~I h uppgifte. h.1r del krä\1 ! C(t Tall omr.naMe arbete för ~\t
komma [III oouen mcd o<",," en. TroIS de11l arbc:Le har det imc
Vl$al si, möjligl au ge en rik llgl fullstandlg redovisning 3V föret~gSSlödcn. Eli "d foretagsslöd uppm;;rkumm3t vi, ulln an
kunna I.>cräna koslll3de~ ror desH.
En nmhgl mv förefaller d~rför Yar.llU myndigheter rffiov;sar ,;tU ulgifter fö, fo)rclag5l.löd enligt en gemensam TIl3I1 10m
tydhg:.re sklljtr mellan förcugmöd och and ... utgifter. Det
~r;h" också .t\ kommuner och Iallllsul\g pålagligt m,bäura, sin
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{)c jiimfij",l~r över tide n <om '" hln"a, gön tyder p~ '11 mre!.lgsslödct ime h.1r mlnsk~( under o:k1 SCIl351e decenniCl Vi v~r
Olika du ~u defimc,," och nkM. Sanlllunlag' Vl$.1r SIg f6m~ss
, töde t v" ,a m~r omfaua nde 19931'14 ~I\ under 1982183 rom var
det ;Ir under den ro ..... llgkonjonkturen. di flj,WliwodeI var
SOm OIOnt.
Under de,
lk""erullcI har för( ",g~öde" , genoms",u
ul'I'gåll till drygt 50 miljarder honor ('ICf if (i lm irs fI," •• r).
Della kln j iimfljra, med i mä~ler frä" forcl3g~ns inkomllSbl1er
på 20 miljarder kronor pet if under perioden lxt b:I oc:k~
jlimföru med lOmageni mbelalningn av OOCiala avg,flcr rom
lega, på ungcfllr , '<nma nivii rom förct~g!;1ltödet. h-urcusk, hade förmgen kunna. slipp" beul. """,a la "'g,flCf med 1\lC1l föJ·

..,,""'«

lus. för de offentlig. (;nanserna om tiifel381SlQdel l"dc sl<;l('lJI,
samlidig\-

3.

l m.\ngalandcr. bbnd de S"crige. har sed.n 1980·1.1c, fun"",
en U1l31.ld ambition aU avvedla stöd som kOll$l;"" crar näringsslru klurer lill IQnnin för.tOd som g)'''n:u förnycl"" Inom vissa
dela r av fOr~U1,gss liidel och l VISsa bes lut som hor l:IglU ulidcr
åren syns ocku dc""" ambilJOn. Ändi. niT föttt.agsslllden grml
dela. In l mnovllionml)d och kOD~fv~ .. nde Slöd . rl ro ref.ller
del illlc som QIll andelen ;nnov~liOllS5töd iit högre nu an dcn nr
fÖJ 110 år sedan.
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Gcnomgingen IV vetenskapliga stud"" on, '100. ... effekler I'"
l lin hc-lheten pe"""iSll<k blid. De Uora SMIleT VI"" pi svaga
effekter av 'löden . ibl'lld neg.,iv., e(fd lc, :>Om ~tnll n !lone
ibland mOh'erhr vissa av SllIdens m~1. MOl b.lkgrund 3" dess.
$Indier (",m,tår lOret.lg..lödcllsom .111 för omfal1andc .
S,mhän", kOllOm;skl TlCgatlva effe kleT kOlllt.leras oftast ror de
kon~rverande stOden som subventionerar produktion dler .om
hiller f,jrc1ag vid liv rom .nnars h.lde gåll i kOn Kurs.
För m~n.ga av de sys~ls.ällmng\Möd som infijn. elkr föreslagiU; under ~nare år (tex. RAS. GAS cllcr ungdomspnlllk)
komtatcr.1s inga motsv.,ande nC~3\L Va effekter. "·Ien del:ir an_
markmngsvin all eu betyd~nde anlol enq"ruka Sludltf av hk·
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nandc S1<k1 inle har kuruu.. belägga samh31bckQl'oOll1ISkl PQSltlVI
bellcr,
för "IlIQV3I1unSS1(i<kn l on,mc .... i allm;nhcl små I'O$IIIV3 er·
fekter. dock r.Jrblor del (lkl3n i .-,I ken m~n dessa ,([lItlrd'!:"
'lOden, laml1 ~l1.\Cko"(",,ilb ' osln,dcr. Ak illc,Mlen för m~1\ga
innov,11ions51öd verkar va" at! dc fö,dcl.1S n" myndighe ter eller
,00" organ ilatil'l\cr ~OI1l. meJ d.ili);" uppföljning'- och Ulv~r·
dc,ingsn'l;nc, "''''I bri'lallik kon kurrens . h3' ,må "'(>jlil:bct~T
mI v~lja r!iu och lillfö<l prnjcoklcII bchövlilll cn~.gcmang.

"f(ckl~r

Vår .... mmanSUllnlll& av ",v~rdenngar pekar p~ ell anmilrk·
ning!vin fenomen Imernalioodla och ..·.,mb "(:(,,,,'1:11'11&"
.luJOCT filll1l"T ona, mro gaMb ",fisti ker:>dc I1I<:1000r. räl! "'aga
effekter av slOd
My".1Lghclers uW:lfdcnn&ar din:rnoI finn<:T o(t. >l0I"a potlliva
cffdl~r med tnC10dcr $Om - i jimro",l$C ,ned de SOm anvin,J5
I dcn ve'enskapllg' hueutUfcn _ fram"ir ~Om yuerll ,ycksam·
ma, Med tanke pi att myndigh.,,", ; dessa f.U "tv:irdernr s,n.
egn" inu,scr finn, anlednins;u , furuie," över hur m)'ndighelcrs
utvärdermgar p.ls crhr "öd)}Ol ihken. En oberoende övenyn av
kv. liteten i myr.diahctcr! utviirucringar bör gcnomforns,l Fler
ut\'artlenngar bör bel1:ill '$ oc h gC' lOlIlfij ml a,' obcrocnJc ~k·
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lk, fl\rekommer hm'.r i mäng. hän=nde1l Rlr det &-:iller myn.
J,shClernu h.n,erlng oc:h admini,u:I,ion ay Jlöden En m~nll
fald av stöd gCI av minguk!örer. ofu med mnk'nulg n\OC ""m_
ma mål. Stödens adminl$"""on ir således ,ill .cora delar deccn·
ual,ser.W. För en AJan dttcnlrlllisc1ing 5rulle kumu ula all
den ull1tor en mångfald av ;ubelS$.it\ och bc&}n,mnlllf. r:ffarcn·
heler av dcWl ·e~penmCn!· ,rulle sedan l-u" ... i,erförH OCh
kommll1\a ull 1000, l $jlih'a verke, Ulnyllja5 dock i (bgens sys·
le'" inle dc<:c"tnhscnngcm potentiella fOrneI ... o.:: olib för.

i,.n:."ion,
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lÖken följs s~lIan upp, ulvärdcr.lS imc ol'dcmlig! och hj"lroer
där!Or inte 3"dra .ktön:r
S;o[[]"d,gt utnyttjn ioom dogem fragmenterade .y~m mt.
heller dc vm~tCJ !om e11 mcr ccntr;l!oS(rat .y.tem skulle medge,
Till den! hö. en baUf~ övcrbl ic~ ocll m;nd.e anWkning.~r.lngel
fö r den Kln! sö ~ er >t6d, b~l1 n: möjligheter att !>,IlfI«l"" vc.k_
$aI!1betcn. OCh inte mmSt, bällre föfUt$ånninpr för en .amord·
n.td uppföljning och utvardering.

?

Många f6' cL:lg"'tBd har ulIf.!n dc ,·~tcn,bphga utvardcringarna
fl!g.1 samhällgkonOTmsk, ber3u,gande. In den nUn dc ändJo .kall
finnu rckomn>enderar vi en stramare Slym ing Den bör by"a
pj .It inolll dagen. decemrnliscradc ,)'st"m dels \>Urja UIIl)'IIJl
decentralisering."" pOIcnticlla fördel ••. och dels b.'!ure U,")'11J'
möjliga samordm!\gsv,,,,,ter. Konlrcl innevar dctl:! bLa. IU en
mcr obc~ndc uppföljnmg..· och utvardcting.sprOttss in"'e';u
rom gör del möjligt 311 Jamföra nhla aktöreu effektivitet och
därmed ,,"rodueerar en vi"t måt l <IV konku rren! S,mtidig1 bör
dock samordningsfönJcl:tr utnyl\101 b>.urc än odag. De, bör fin·
lUS e" nmordna, mfofllU,ionsundCflag för stödbedöll1n,ngl'.
Handl.'lUa«: bör, vi. en gcmenum dat~b.s, kunnl st: vilh and·
ra Itödgil'are projeklet finansieras 'v. vil len lid igare informa·
lion 31tdrn myndigheter hn tagit r•• m om projekt<:t. vilh koo·
lcurrcnler som finns 1111 projekten. om stödsöka!lden :ir knm,·
nellt belastad osv, En ~3n gcmcl1S>lI1 dalaIms bör neks.! göra
del möjligt
>Ioosöb"de all söka hos 1""ntiga aktörer med
en enda ansökan. Därmed bn nekså $Iödgivarc k\lmma !Wc",""
om behandhngsord n,ngcn, 5å atl ,nte Ile", slödg,vare behandlar
en all'<Öhn J,1mlld'gt iOf11 ofta sker i d.g.
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