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Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin
80-vuotisseminaarissa pohdittiin
yhteistyön mahdollisuuksia
KUVAT: HANNA

TAPIO

TUKHOLMA. Perjantaina
21. lokakuuta vietettiin
Suomalais-ruotsalaisen
kauppakamarin 80-vuotisjuhlaa. Merkkipaalun johdosta Tukholman
Grand Hôtelissa järjestettiin juhlaseminaari
Yhteistoimintaa ja inspiraatiota – tie menestykseen globaaleilla markkinoilla.
Suomalais-ruotsalainen
kauppakamari perustettiin

9. lokakuuta vuonna 1936
Tukholmassa,
samaisen
Grand Hôtelin kattojen alla, missä perjantaina pyöreät 80 vuotta myöhemmin kokoonnuttiin kuuntelemaan kauppakamarin
80-vuotisjuhlaseminaaria.
Kaikille avoimen ja maksuttoman juhlaseminaarin
avasi Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin valtuuston puheenjohtaja Jacob Wallenberg. Wallenberg korosti puheessaan
Suomen ja Ruotsin pitkää
yhteistä historiaa ja yhteistyötä, mutta ennen kaikkea yhteistä tulevaisuutta.
Wallenberg nosti esiin suomalaisen yrityselämän kehityskaaren viimeisempien
vuosikymmenten aikana.
– Vielä niinkin äskettäin, kuin vuonna 1967 jopa 75 Pohjoismaiden sadasta suurimmasta yrityksestä oli ruotsalaisia; joukossa ei ollut yhtään suomalaisyritystä. Mutta tänä
päivänä 16 sadasta suurimmasta yrityksestä on suomalaisia, totesi Jacob Wallenberg keräten suuret aplodit seminaariyleisöltä.
Wallenberg korosti puheessaan, että Suomi ja
Ruotsi kohtaavat globaaleilla markkinoilla sekä yhteisiä
että omia haasteita. Suomalais-ruotsalaisen kauppaka-

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin valtuuston puheenjohtaja Jacob Wallenberg avasi
juhlaseminaarin.

Kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund.

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Lars G. Nordström johti paneelia.

marin valtuuston puheenjohtaja näkee jatkuvan kehityksen avaimena menestykseen tulevaisuudessakin.
– Meidän tulee ymmärtää, että tulevaisuuden
elinkeinoelämässä molemmissa maissa on kyse mitä suurimmissa määrin uudistumisesta – siitä, että
uskallamme katsoa eteenpäin ja uudistaa itseämme,
osin täysin uusien yhtiöiden kautta mutta myös tekemällä uudistuksia jo olemassa olevissa yrityksissä,
sanoi Wallenberg.
Juhlaseminaarissa
Paneelikeskustelussa Pekka Lundmark (vasemmalla), Maria Rankka, Christoph Vitzthum, Ola
Sars ja Elisabeth Thand-Ringqvist.

tykseen globaaleilla markkinoilla. Paneelissa Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark, Tukholman kauppakamarin toimitusjohtaja Maria Rankka, Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum,
Soundtrack Your Brand
-yrityksen toimitusjohtaja Ola Sars sekä Marsnen
Advisorsin toimitusjohtaja
Elisabeth Thand-Ringqvist
pohtivat suomalais-ruotsalaisen yhteistyön mahdollisuuksia ja sen voimavaroja globaaleilla markkinoilla. Mitä maat voivat tehdä
yhdessä ja erillään tuodakseen menestystä kansainvälisillä markkinoilla? Kuinka
Suomi ja Ruotsi voivat kannustaa toisiaan ja vaalia sijaansa markkinoilla teknologisen kehityksen kärjessä? Paneelikeskustelua johti
Lars G. Nordström, joka on
toiminut Suomalais-ruotsalaisen
kauppakamarin
hallituksen puheenjohtajana jo 16 vuotta.
Christoph Vitzthum korosti puheenvuorossaan,
kuinka tärkeää on keskittyä asioihin, joissa ollaan

kuultiin

runsaan tunnin pituinen
ruotsinkielinen paneelikeskustelu Yhteistoimintaa ja
inspiraatiota – tie menes-

jo hyviä, sen sijaan, että aina pohdittaisiin, mitä uutta
voisi olla. Vitzthum puhui
myös koulutuksen merkityksestä ja siitä, kuinka koulutetuille tulisi tarjota edellytykset menestyä
myöhemmin myös elinkeinoelämässä.
Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark toi puheenvuorossaan esille metsän merkityksen tärkeänä
luonnonresurssina. Perinteisen paperi- ja selluloosateollisuuden ohella Lundmark nosti esiin uudet tavat
ja teknologiat hyödyntää
metsää. Hän puhui biomassan potentiaalista polttoaineteollisuudessa, jossa toimii jo nyt uusia mielenkiintoisia start up -yrityksiä.

Suomalais-ruotsalaisen
kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund totesi seminaarissa, kuinka
Suomi ja Ruotsi tarvitsevat toisiaan globaalin kaupan markkinoilla nykypäivänä ehkä jopa enemmän
kuin koskaan aikaisemmin.
Skoglundin mukaan Suomalais-ruotsalaisella kauppakamarilla on nykypäivänä tärkeä rooli.
– Vuonna 2016 meillä
on erittäin tärkeä rooli sen
takia, että Pohjoismaiden
täytyy tehdä entistä enemmän yhteistyötä pärjätäkseen kansainvälisillä markkinoilla.
Skoglundin mukaan kansainvälinen kilpailu on koventunut 80 vuoden aikana.
– Sanoisin, että nyt meillä on erittäin haastava globaali kilpailu ja pärjätäksemme kilpailussa meidän
täytyy tehdä läheistä yhteistyötä. Minulla on vähän sellainen tunne, että
kun Suomi liittyi EU:hun,
niin Suomessa oli sellainen
ajatus, että nyt pärjätään
ilman Ruotsia ja voidaan
mennä suoraan globaaleille markkinoille. Mutta nyt
tiedämme, millaiset haasteet meillä on Euroopassa ja Venäjällä. Uskon, että kaikki Pohjoismaat tietävät, että meidän täytyy
tehdä erittäin läheistä yhteistyötä.
Suomalais-ruotsalaisen
kauppakamarin toimitusjohtaja tuumi, että suomalaisyrityksillä on nykypäivänä hyvät mahdollisuudet
menestyä Ruotsin markkinoilla.
– Meillä on hyviä mahdollisuuksia. Meillä on pitkät perinteet Ruotsin kanssa, ja Ruotsi tuntee meidät erittäin hyvin – pitkälti sen takia, että Suomella on ollut erittäin kilpailukykyisiä tuotteita. Mutta
kyllä se edellyttää sitä, että
terävöitetään entisestään
kilpailukykyä. Tarvitaan
myös sitkeyttä, kun mennään Ruotsin markkinoille. Emme saa antaa periksi heti ja täytyy muistaa, että kustannustaso Suomessa on vähän turhan korkea,
noin 15 prosenttia korkeampi kuin Ruotsissa, Kjell
Skoglund linjasi.
Juhlapäivä jatkui kello 19 il-

lallisen merkeissä Grand
Hôtelin talvipuutarhassa. Illallisen aikana kuultiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdys 80-vuotiaalle kauppakamarille.
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