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REMISSVAR

Ert dnr UF2014/4543/USTYR. Remissvar på regeringens
biståndspolitiska plattform
Tillväxtverket utvecklar och genomför insatser som främjar entreprenörskap, ökad
konkurrenskraft, lönsamhet, hållbar tillväxt och utveckling i företag samt
utvecklingskraft i alla dela av landet.
Inom ramen för regeringens Miljöteknikstrategi har Tillväxtverket uppdrag som syftar
till att stimulera spridningen av svensk miljöteknik. Samtidigt bedriver myndigheten
insatser som ska främja internationaliseringen av små- och medelstora företag.
Tillväxtverket har bedrivit flera näringslivsinriktade biståndsprogram. Inom
aktörssamverkan har myndigheten genomfört programmet Demo Miljö som syftar till
att öka tillgången till ny miljöteknik i Sidas sju utfasningsländer.
Remissvaret är skrivit utifrån dessa utgångspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket anser att den biståndspolitiska plattformen vilar på en tydligt
formulerad målhierarki med väl utformade delmål och resultat. Tillväxtverket vill
särskilt betona vikten av följande resultat och principer: fler och bättre jobb, mer
inkluderande och effektiva marknader samt att svenskt bistånd ska söka ny kunskap
och samverka med andra aktörer.

Avsnitt 5.2.2 Fler och bättre jobb
Tillväxtverket instämmer i prioriteringen av diskriminerade grupper, i synnerhet
kvinnor, för att nå resultatet fler och bättre jobb. Likaså är det positivit att hela
biståndet ska präglas av en konsekvent jämställdhetsintegrering. Tillväxtverket vill
understryka vikten av att uppmuntra särskilda insatser som syftar till att främja
kvinnligt företagande och entreprenörskap, något som har potentiellt stora positiva
utvecklingseffekter.

Avsnitt 5.2.3 Mer inkluderande och effektiva marknader
Tillgång till kapital är centralt för att nå resultatet mer och effektiva marknader. För
att mikro-, små- och medelstora företag ska kunna expandera sin verksamhet, och
därigenom skapa tillväxt och ökad välfärd, är tillgången till kapital avgörande. Icke
fungerande kapitalmarknader, med låg tillgång till riksvilligt kapital, har
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tillväxthämmande effekter. För att nå resultatet anser därför Tillväxtverket att insatser
som syftar till att bygga upp marknadskompletterande offentliga
kapitalförsörjningsprogram bör prioriteras

Avsnitt 6.4 Svenskt bistånd ska söka ny kunskap och samverka
med andra aktörer
Principen om ett innovativt och flexibelt bistånd är enligt Tillväxtverket nära
sammanlänkat med principen att uppmuntra nya samarbetsformer och mekanismer.
Myndigheten ställer sig bakom grundprincipen att biståndet ska vara obundet och att
samverkan ska ske med de aktörer som ger största möjliga effekt. Tillväxtverket menar
dock att det svenska näringslivets deltagande i biståndet bör kunna spela en viktigare
roll inom de sektorer där svenska företag har marknadsledande roller eller besitter
unik kompetens, såsom inom miljöteknik. Sverige har dessutom goda erfarenheter av
samverkan mellan universitet, näringsliv och offentlig sektorn, bland annat inom
avfallshantering och produktionen av förnyelsebar energi, vilket bör spridas inom
biståndet.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Andreas Bergqvist
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Stefan Berry och
avdelningschef Karin Hallerby deltagit.
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