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Bättre samarbete behövs
fullsatt sal, en slagkraftig panel och kocken Michael Björklunds festmiddag
•somEnvärdig
avslutning för cirka 470 gäster. Finsk-svenska handelskammarens
80-årsseminarium på Grand Hôtel i Stockholm blev en succé.
– Vi blev tvungna att byta till en
större sal när vi såg att deltagar
antalet med råge översteg det vi
hade räknat med, sade handels
kammarens vd Kjell Skoglund inför
jubileumsseminariet i fredags.
Jacob Wallenberg, handelskam
marens fullmäktigeordförande och
Investors styrelseordförande, beto
nade i sitt inledningsanförande att
Helsingfors och Stockholm ligger
i den internationella täten när det
gäller digitalisering och uppstart
företag.
– De är allt viktigare delar även i
industrins verksamhet och vi har
alla chanser att skapa en position
längst fram i värdekedjan.
– Men på den globala marknaden
måste man ha en kritisk storlek för
att klara sig. Därför borde inte bara
Finland och Sverige, utan hela Nor
den koordinera sina styrkor. Men
det kräver också ett övergripande
politiskt perspektiv, sade Jacob
Wallenberg.
Då Finsk-svenska handelskam
maren grundades hösten 1936 var
förhoppningarna stora i Finland på
en industriell utveckling och ökad
export till Sverige.
– Men andra världskriget förödde
mycket av den finska ekonomin och
det räckte länge innan finländskt
och svenskt näringsliv kom någor
lunda i paritet, sade Wallenberg.
1967 FANNS 75 av Nordens 100 största
företag i Sverige, men inte ett enda i
Finland. I dag är 16 av de 100 största
nordiska företagen finländska.
– Finland exporterar nu för näs
tan sex miljarder till Sverige. Finska
företag sysselsätter 60 000 männi
skor här jämfört med 183 personer
för 40 år sedan, sade Wallenberg.
Samtidigt som antalet startupföre
tag ökat massivt i båda länderna har
även traditionella företag integrerat
nya teknologier i sin verksamhet och
sina produkter.
– Digitaliseringen har gjort tjäns
terna till en allt viktigare inkomst
källa för många traditionella
industriföretag. Av Wärtsiläs om
sättning kommer till exempel 40
procent från tjänster. Det torde göra
bolaget till ett av Finlands största
tjänsteföretag, sade Wallenberg.
Wallenberg betonade att Finlands
och Sveriges beslut att formellt ut
veckla ett försvarssamarbete har
lett till ett tydligt närmande mellan
nationerna.
– Varför kunde då inte alla de fem
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Finsk-svenska handelskammaren jubilerar i år

•Grundad den 9 oktober 1936

av affärsmän i Sverige och Finland
för att underlätta för finländska företag att slå sig in på den
svenska marknaden.
nordiska länderna samarbeta mera?
– Tillsammans är vi ju en av värl
dens tio största ekonomier och ur ett
globalt perspektiv betraktas Norden
som en helhet.
Det visas av att de nordiska stats
överhuvudena i våras bjöds på
gemensam statsmiddag i Vita huset,
endast det tionde i sitt slag under
Barack Obamas åtta år som presi
dent.
– Det väckte uppmärksamhet i
världen. Poängen är att ett enskilt
nordiskt land aldrig hade fått den
äran. Samma sak gäller samarbetet
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inom EU där Norden, kanske till
sammans med de baltiska länder
na, kunde stärka sin ställning vid för
handlingsborden med en gemensam
agenda, sade Wallenberg.
JUBILEUMSPANELEN under ledning
av Vattenfalls styrelseordförande
Lars G Nordström fokuserade på it,
utbildning och avreglering. Stock
holms handelskammares vd Maria
Rankka tog upp en specifik aspekt
som främst berör små länder.
– De dataregleringar som väller
över oss kan strypa startupklima

”Om skogen kategoriseras
enbart som ett skyddsobjekt av EU
vore det en katastrof för den nordiska
skogs- och energiindustrin.”
PEKKA LUNDMARK, vd på Fortum

tet i Finland och Sverige. Därför be
hövs en gemensam nordisk röst i EU,
sade hon.
– Samma sak gäller Nordens vikti
gaste naturresurs, skogen. Om den
kategoriseras enbart som ett skydds
objekt av EU vore det en katastrof
för den nordiska skogs- och energi
industrin. Och inte minst för de
startupföretag som utvecklar nya
produkter ur biomassa, sade energi
bolaget Fortums vd Pekka Lund
mark.
Ett hot mot ländernas position som
startupparadis var enligt panelen

att utbildningssystemen i det offi
ciella Finland och Sverige inte
hänger med i marknadens snabba
förvandling.
– I dag ligger den stora potentialen
i industriella lösningar och service
koncept. Men den aspekten syns
för lite i utbildningen i våra länder.
Genom att samordna resurserna
mellan länderna kunde vi ha alla
tiders chans att skapa något av ett
industrins Silicon Valley kring Öster
sjön, sade Lundmark.
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Vasaregionen knackar på dörren till Kina
Företagen måste bli mera
internationella och söka
nya marknader. I Kina finns
en jättelik potential, säger
Korsholms kommundirektör
Rurik Ahlberg nyss hem
kommen från Peking.

nens företag. Korsholms kommun
direktör Rurik Ahlberg var en av
dem som medverkade.
Rurik Ahlberg säger att kon
kurrensläget i världen förutsätter
att företagen måste hitta nya sätt
att fungera.

Lokala företag och kommuner be
sökte Peking förra veckan i hopp om
att etablera nya kontakter för regio

I PRAKTIKEN innebär det att hitta
nya marknader och där passar
många av Vasaregionens företag

som hand i handske på Kinas behov.
Nationellt satsar Kina på cleantech,
ren teknologi, och inom det området
finns många lämpliga företag i Vasa
regionen.
– Kina har ett enormt behov av ren
energi och i våra trakter finns många
lösningar som kan vara intressanta.
Det finns jättelik potential och nu be
höver vi konkretisera våra idéer för
hur kineserna ska få upp ögonen

för företag från vår region, säger
Ahlberg.
ETT LED I SATSNINGEN i Kina blir
verklighet i maj nästa år när Energy
Days ordnas i Peking. Då får loka
la företag inom energibranschen
möjlighet att presentera sig på den
kinesiska marknaden.
Ahlberg säger att också kommu
nerna framöver måste engagera sig

mera när företagen söker efter nya
affärsmöjligheter.
Delegationen som reste till Peking
förra veckan bekantade sig bland
annat med tre olika forsknings- och
innovationscentrum.
I delegationen ingick också Vasas
stadsdirektör Tomas Häyry och
representanter från Vasaföretagen
Wapice och Ampner.
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