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Almega vill härmed lämna synpunkter på promemorian Avveckling av Swedpartnership.

Synpunkter på utredningens förslag

Swedpartnership har under 11 års tid lämnat stöd till svenska små och medelstora bolag för
att finansiellt medverka till att dessa etablerar verksamhet i tillväxtländer i östra Europa,
Asien, Afrika och Latinamerika. Med stödets hjälp har många svenska små och medelstora
bolag i tjänstesektorn vågat ta steget att etablera sig i tillväxtländer och ge de lokala
samarbetsbolagen kompetens och modern utrustning som exempelvis maskiner, datorer och
programvara.
Stödets huvudsakliga syfte har varit att skapa arbetstillfällen i tillväxtländerna med mål att
bekämpa fattigdom, och därför har verksamheten delvis finansierats via statens
utgiftsområde sju – internationellt bistånd.
En ytterligare effekt härutöver har varit att de svenska företag som medverkat i projekten nått
nya marknader och fått möjlighet att sänka kostnaderna för tillverkning och tjänster vilket
stärkt deras konkurrenskraft. Den delen av Swedpartnerships verksamhet, främjandet, skulle
med fördel kunna finansieras inom statens utgiftsområde 24 – näringslivet.
Enligt det aktuella förslaget ska inte längre Swedpartnership hanteras av Swedfund
International AB och stödet kan komma att avvecklas. Detta finner vi synnerligen beklagligt
med hänsyn till att det varit en kostnadsmässigt effektiv stödform som har medverkat till
fattigdomsbekämpning och gett svenska små och medelstora bolag möjlighet att växa på för
nya marknader. Att exportera svenskt ledarskap och kunnande har gett goda effekter på
lokala företags möjlighet att bedriva verksamhet i tillväxtländerna. Svenska tjänsteföretag ger
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goda arbetsvillkor, ställer höga miljökrav och ger regelverk för antikorruption. Även den
utvärdering som Swedfund låtit Niras PEM Consult genomföra för att bedöma effekterna av
verksamheten bedömer att stödet från Swedpartnership har lett till kompetensöverföring och
positiva sysselsättningseffekter i merparten av de företag som tagit del av stödet.
Våra medlemsföretag inom tjänstesektorn kommer vid en avveckling av Swedpartnership att
tappa möjligheten att få finansiellt stöd vid riskfyllda etableringar i tillväxtländer. Detta
kommer med stor sannolikhet att leda till att färre företag vågar ta risken att etablera sig i
tillväxtländer, trots uppenbara positiva effekter för både företag och mottagarland.
Vårt förslag är att verksamheten bör tas över av annan statlig eller halvstatlig verksamhet
inom Team Sweden, dvs Almi, Business Sweden, EKN eller SEK eller av SIDA.
Verksamheten bör finansieras via statens utgiftsområde 7 och 24 eftersom den ger effekter
inom båda områdena.
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Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Våra
medlemsföretag representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Våra
medlemmar består av ca 11 000 företag med över 500 000 medarbetare. Almega är den
största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

