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Rapporten “Growth and patterns of self-employment” (“Selvstændig erhvervsvirksomhed - vækst
og strukturer”) er på Europa-Parlamentets vegne  udarbejdet af et konsortium bestående af følgende
fire institutter: Universitetet i Utrecht (NL), Det Frie Universitet i Bruxelles (B), Ruskin College i
Oxford (UK) og B&A-gruppen for politisk forskning og rådgivning, Haag (NL) med sidstnævnte
institut som koordinerende partner. Baggrunden for rapporten er studier af faglitteratur, analyser af
statistikker fra Eurostat samt tre essays om situationen med hensyn til selvstændig
erhvervsvirksomhed i henholdsvis Nederlandene, Belgien og Det Forenede Kongerige. Rapporten
giver et bredt overblik over udviklingstendenserne omkring selvstændig erhvervsvirksomhed, og
forfatterne drager konklusioner og udleder konsekvenser af relevans for politikere og forskere.
Denne forkortede udgave sammenfatter rapportens hovedpunkter.

Strukturer inden for selvstændig erhvervsvirksomhed

1. Selvstændig erhvervsvirksomhed er en af de ældste former for beskæftigelse og samtidig
meget tidssvarende. Begrebets eksistens er knyttet til veletablerede sektorer, f.eks.
landbruget, såvel som til nyligt udviklede højteknologiske sektorer med inddragelse af
informations- og kommunikationsteknologi samt distancearbejde. Selvstændig
erhvervsvirksomhed indbefatter etablerede former for beskæftigelse, det være sig handlende,
der arbejder alene, og tjenesteydere inden for liberale erhverv såvel som nye erhvervstyper
hidrørende fra brugen af ny teknologi og fra den tiltagende fleksibilitet i henseende til
arbejdsformer og -kontrakter. Selvstændigt erhvervsdrivende (kort benævnt “(de)
selvstændige”) kan opfatte sig selv som iværksættere eller som udøvere af erhverv behæftet
med store økonomiske og sociale risici - eller som noget ind imellem. De selvstændige
danner en stadig mere mangfoldig og uensartet gruppe, som vanskeligt kan  dækkes under
samme definition.

2. Det faktiske antal selvstændigt erhvervsdrivende i EU er i løbet af den seneste halve snes år
steget fra 17,6 millioner i 1986 til 21,2 millioner i 1996. På grund af stigningen i den
samlede beskæftigelse i EU i samme periode faldt andelen af selvstændige fra 15,3% i 1986
til 14,6% i 1996. Udbredelsen af selvstændig erhvervsvirksomhed varierer dog stærkt fra den
ene medlemsstat til den anden. I nogle lande er andelen meget høj (over 30% i Grækenland),
i andre lande lav (under 10% i  Danmark, Tyskland og Luxembourg), og nogle steder er
andelen voksende (Italien, Det Forenede Kongerige og Nederlandene), medens den andre
steder er faldende (Irland, Spanien og Frankrig). Tallene fremgår af figur 1.
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Figur 1: De selvstændige erhvervs andel af den samlede beskæftigelse i medlemsstaterne
1986-1996 (kilde: Eurostat)

3. Den selvstændige erhvervsaktivitet er i det forløbne årti undergået en kontinuerlig
forandringsproces, dels hvad angår sammensætningen, idet andelen af selvstændigt
erhvervsdrivende inden for de forskellige erhvervssektorer typisk er steget eller faldet, og dels
demografiske ændringer (mht. uddannelsesniveau og kønsfordeling) i den selvstændigt
erhvervsdrivende del af  befolkningen. I EU som helhed er landbrugssektorens bidrag til de
selvstændigt erhvervsdrivendes andel af den samlede beskæftigelse stabilt aftagende (fra 3,8%
til 2.5%), medens andelen af selvstændige i industrisektoren stort set har holdt sig uændret og
andelen i servicesektoren (som i forvejen var den største kilde til selvstændig
erhvervsvirksomhed) er steget (se figur 2).

Figur 2: erhvervssektorer
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Uddannelsesmæssigt set er der tydeligvis sket et gradvist fald i andelen af selvstændigt
erhvervsdrivende, som kun har det laveste uddannelsesniveau (selv om denne gruppe stadig
er den største), medens andelen med uddannelse på mellemhøjt eller højt niveau er vokset en
smule (se figur 3). Når det gælder kønsfordelingen, holder det stadig stik, at mænd i langt
højere grad end kvinder er tilbøjelige til at arbejde som selvstændige. Sandsynligheden herfor
er 4,5 gange så stor for mænd som for kvinder. Imidlertid er andelen af selvstændige  faldende
blandt mændene (fra 12,1% i 1986 til 10,5% i 1996), mens procenttallet langsomt vokser
blandt kvinderne (fra 3,4% til 3,8% i samme periode) (se figur 4).

Figur 3: Uddannelsesniveau

Figur 4: Selvstændigt erhvervsdrivendes kønsfordeling
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4. Inden for hver af disse generelle tendenser eksisterer der i de forskellige EU-lande en bred
vifte af forskellige strukturer:

* I nogle lande er selvstændig erhvervsvirksomhed mest udbredt inden for servicesektoren
(75% af alle selvstændige i Belgien og Luxembourg), medens den største andel af de
selvstændige i andre lande arbejder ved landbruget (over 40% i Irland og Østrig) og
mere end 30% af de selvstændige i Det Forenede Kongerige er beskæftiget i
industrisektoren.

* I nogle lande har størstedelen af de selvstændige kun det laveste uddannelsesniveau
(over 70% i Portugal, Spanien og Grækenland), mens dette i andre lande kun gælder for
en minoritetsgruppe (under 30% i Tyskland, Nederlandene og Østrig).

* I nogle lande er der mindst 4-5 gange flere mænd end kvinder, som driver selvstændig
erhvervsvirksomhed (Irland, Danmark og Grækenland), medens forholdet i andre lande
ligger på under 3 til 1 (Nederlandene og Portugal).

5. Der ses visse økonomiske og demografiske udviklingstendenser af generel art samt nogle
dertil relaterede forklaringer, som de overordnede forandringer, internationale paralleller
og forskelle i en vis udstrækning kan tilskrives. Eksempelvis medfører udviklingen i
medlemsstaternes økonomier (udtrykt ved bruttonationalproduktet) nogle strukturmæssige
ændringer i den økonomiske aktivitet, som er mindre gunstige for selvstændig
erhvervsvirksomhed. Af andre medvirkende faktorer kan nævnes den gradvise forandring
i sammensætningen af de nationale økonomiers erhvervssektorer, hvor landbruget (som
traditionelt tegner sig for en stor andel af de selvstændige) spiller en stadig mindre rolle,
og servicesektoren bliver stadig vigtigere med deraf følgende muligheder for nye typer af
selvstændig erhvervsaktivitet. Endnu en forklaring er kvindernes stadig større deltagelse
på arbejdsmarkedet, idet tilbøjeligheden til at etablere sig som selvstændig er langt lavere
hos kvinder end hos mænd.

6. Udviklingen i medlemsstaternes selvstændige erhvervsvirksomhed og forskellene landene
imellem kan dog ikke i hverken tilstrækkelig eller tilfredsstillende grad tilskrives nogle af
ovennævnte eller andre forklarende faktorer. Dette formodes at være tilfældet, dels fordi
det ikke er tilstrækkelig klart, hvad og hvem vi præcis mener, når vi taler om selvstændigt
erhvervsdrivende, og dels fordi vi mangler den grundige indsigt i emnet, som kræves for
at forstå de involverede sociale, økonomiske og kulturelle processer. Der formodes at ligge
to fundamentale problemer til grund herfor:

* den institutionelle skelnen mellem lønarbejde og iværksætteraktivitet - en sondring, der
i praksis bliver stadig mere uklar i vore dages Europa;

* den tiltagende mangfoldighed af gruppen - og de forskellige undergrupper - af
selvstændigt erhvervsdrivende, hvilket gør enkle generaliseringer stadig mindre holdbare
(tænk blot på de mange forskellige beskæftigelsesformer i servicesektoren sammenlignet
med den relative ensartethed inden for landbruget).
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7. Hvis målet er at gøre politikere og forskere i stand til at informere sig bedre om udviklingen
og vilkårene blandt selvstændigt erhvervsdrivende og til at rette deres videnskabelige eller
politiske opmærksomhed mod de relevante målgrupper, kan det af ovenstående
konstateringer udledes, at:

* der, hvad angår undergrupperne af selvstændigt erhvervsdrivende, bør udvikles en mere
udførlig typologi, præget af en større ensartethed mht. deres interesser, problemer og
støttebehov;

* der bør udvikles særdeles praktiserbare definitioner og kriterier til gennemførelse af
politikker, som har til formål at beskytte fastansatte lønmodtagere, medens politikker
med sigte på at stimulere og støtte de (potentielle) selvstændigt erhvervsdrivende bedst
vil kunne gennemføres ved at bruge målgruppens selvdefinition som udgangspunkt;

* man bør være opmærksom på, at talmaterialet om selvstændig erhvervsvirksomhed
indeholder diverse tvetydigheder af definitionsmæssig, målingsmæssig/metodologisk
og kulturel art, som man skal tage højde for ved fortolkning af oplysninger om
selvstændig erhvervsvirksomhed.

Selvstændigt erhvervsdrivendes situation

8. Selvstændig erhvervsvirksomhed kan i høj grad være med til at forbedre
(arbejds)livskvaliteten. Denne beskæftigelsesform giver enkeltpersoner mulighed for at
deltage på arbejdsmarkedet og udnytte deres evner på en mindre begrænset måde end som
løn- eller dagpengemodtagere og derved opnå en større arbejdsglæde, end det ville have
været muligt på andre måder. Desuden kan selvstændig erhvervsvirksomhed medføre en
mængde samfundsfordele ved at fremme en mere dynamisk økonomi samt en mere
fuldstændig mobilisering og udnyttelse af de menneskelige ressourcer til at skabe ny
økonomisk aktivitet og teknologisk innovation. Nogle af disse fordele synes ikke hidtil at
være blevet anerkendt eller forstået.  Fordelene kan f.eks. være relateret til forbedring af
bymidter og problematiske landområder eller  integrering af forskellige etniske grupper i
samfundet. For at kunne udnytte fordelene fuldt ud, må man anlægge en bredere anskuelse
af og indfaldsvinkel til begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed.

9. Der er dog også en række aspekter, som gør dét at være selvstændig erhvervsdrivende
mindre tillokkende. Som eksempel kan nævnes de undertiden problematiske sundheds- og
sikkerhedsvilkår. Disse  kan være konsekvensen af arbejdstypen og af omstændighederne,
hvorunder selvstændig erhvervsvirksomhed typisk finder sted, men kan også være følgen
af små og mellemstore virksomheders typiske mangel på systematisk opmærksomhed
omkring sundhed og sikkerhed. Det samme gælder i tilfælde af mangel på iværksætterevner
eller utilstrækkelige muligheder for vedvarende iværksætter- og faguddannelse. Sådanne
mangler kan forårsage, at en selvstændig med store iboende muligheder konsekvent yder
mindre end normalt, eller at en eventuel markedsposition lider alvorlig skade (se
nedenstående punkt). Med hensyn til såvel helbreds- som sikkerhedsvilkår skorter det
stadig på en ordentlig overvågning af situationen blandt selvstændigt erhvervsdrivende i
EU.
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10. De største usikkerhedsmomenter ved selvstændig erhvervsvirksomhed har dog mest af alt
med socialsikring at gøre. Medlemsstaternes socialsikringssystemer er som helhed ikke
gearet til beskæftigelsesformer med blandet lønarbejde og iværksætteraktivitet. Privat
opsparing eller forsikring giver for nogle selvstændiges vedkommende en utilstrækkelig
dækning. Denne gruppe løber en alvorlig risiko for marginalisering og social udstødelse,
især i tilfælde af konkurs. På grund af den nuværende mangel på evne til at sikre
rammevilkår, hvorunder den selvstændige erhvervsvirksomheds personlige og
samfundsmæssige potentiale kan udnyttes fuldt ud, lyder vurderingen, også når det gælder
førnævnte uønskede bivirkninger, at det vil være tilrådeligt at tage de europæiske
socialsikringssystemer op til seriøs debat.

Politik vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed

11. Betydningen af selvstændig erhvervsvirksomhed og af at stimulere iværksætteraktivitet
erkendes efterhånden. Denne proces er blevet fremskyndet af de enkelte medlemsstaters
erfaring med massiv strukturbetinget arbejdsløshed samt tendensen til individualisering i
samfundet i kombination  med den tiltagende europæisering og globalisering. Ud over de
relevante myndigheder (og undertiden også tilskyndet af disse) beskæftiger diverse andre
parter sig aktivt med de selvstændigt erhvervsdrivendes situation. I det nederlandske essay
nævner man f.eks. handelskamre, særlige institutter til støtte af små og mellemstore
virksomheder, institutter til innovationsfremme, kommuner, lokale og regionale fonde mm.
I det britiske essay fremhæves især erhvervsorganisationer og faglige sammenslutninger,
og det bemærkes, at jo højere professionelt niveau, der er tale om, desto mere effektivt
forhindrer organisationerne nye selvstændige i at komme ind på markedet, hvorved man
beskytter dem, der allerede er etableret i erhvervet.

12. Politikker vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed hidrører fra forskellige politiske
områder. Der gives i de nationale essays eksempler på typiske arbejdsmarkedspolitikker,
branchepolitikker, teknologiske politikker, velfærdspolitikker, social(for)sikringspolitikker
og skattepolitikker. De politiske tiltag danner samlet set et kludetæppe af foranstaltninger,
som indvirker på de selvstændiges erhvervsdrivendes situation, eller som mere præcist
udtrykt indvirker forskelligt på selvstændige i forskellige situationer. Man ved kun lidt om
disse indvirkningers omfang og art. Der er foretaget nogle evalueringer, men kun i relation
til særskilte politikker. Sammenhængende bedømmelser af flere politiske foranstaltninger
eller af deres samlede følgevirkninger, set fra de selvstændiges eget synspunkt, er en udtalt
mangelvare. 

Oplysning og rådgivning synes som helhed at motivere folk til at etablere sig som
selvstændige og at influere positivt på kvaliteten af deres virksomhed. Konkrete
økonomiske foranstaltninger har en direkte indvirkning på det relative antal iværksættere,
der starter egen virksomhed.

13. Baseret på en analyse af de politikker og foranstaltninger, der fungerer i dag, kan det
konkluderes, at der, for så vidt at den selvstændige erhvervsvirksomhed kan fremmes  ad
arbejdsmarkedspolitisk vej, kræves en sammenhængende planlægning. Det kan endvidere
udledes, at der samtidig er behov for skræddersyede politikker. Mangeartetheden af
begrebet “selvstændig erhvervsvirksomhed” nødvendiggør en differentieret tilgang med
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veltilpassede (sammenhængende) ordninger for de forskellige kategorier af selvstændige
under hensyntagen, dels til deres individuelle holdninger til “dét at arbejde som
selvstændig” og dels til deres baggrunde, inderste ønsker og visioner. Med henblik på
udviklingen af sådanne politikker bør der udvikles en mere udførlig typologi over de
selvstændigt erhvervsdrivende, eventuelt udtrykt ved forskellige former for “karriere som
selvstændig”.

En mere effektiv politisk indsats kræver mere forskning, især i et mere integreret
perspektiv, for at skabe en mere overordnet sammenhæng i de særskilte politiske tiltag. På
baggrund af den kendsgerning, at den politiske fokusering på selvstændig
erhvervsvirksomhed for medlemsstaterne hver især er af forholdsvis ny dato og også klart
indvirker på EU’s økonomi og arbejdsmarked, forekommer det i særdeleshed at være
vigtigt at foretage internationale komparative undersøgelser, at engagere sig aktivt i at
skabe nogle holdepunkter og at forberede en kollektiv indlæringsproces på tværs af
Unionen.


