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Aikana, jolloin Euroopan yhdentyminen ottaa monta askelta taaksepäin, on viisasta luoda silmäys
lähialueelle. Pohjoismaat esittelivät vapaan liikkuvuuden periaatteen edelläkävijöinä jo 1950-luvulla. Kun poliittinen lähentyminen hiipui ja suhteet maiden välillä vähitellen jäähtyivät, jatkoivat
Ruotsi ja Suomi yhdentymistä elinkeinoelämän puolella. Mailla on useita yhteisiä suuryrityksiä
sekä paljon taloudellisia yhteyksiä yli rajojen. Suomi tarjoaa edelleen runsaasti mahdollisuuksia
ruotsalaisyrityksille.
Suomen hallituksella on meneillään kunnianhimoinen
uudistusohjelma, jolla tavoitellaan muun muassa vauhtia
digitalisointiin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
Hallitus haluaa myös antaa vauhtia elinkeinoelämälle
karsimalla byrokratiaa ja yksinkertaistamalla lupaprosesseja.
Nokian lähes käsittämätön menestys loppui kuin
seinään, kun yritys epäonnistui siinä, miten vastata
muutoksiin, joita tapahtui langattoman teknologian
parissa ja käyttäjien odotuksissa. Nokia on kuitenkin
noussut jaloilleen, ja fuusioiduttuaan ranskalaisen
Alcatel-Lucentin kanssa yritys kuuluu suurimpiin matkapuhelinverkkojen valmistajiin. (Suomessa?) Ammattilaisia IT-alalla ja langattoman teknologian parissa on
tarjolla paljon, ja monet ulkomaiset yhtiöt ovat valinneet
tuotekehitys- ja tutkimusyksiköidensä sijoituspaikaksi
Suomen. Saksalainen verkkokauppayhtiö Zalando
kuuluu näihin.
Metsäteollisuus on luonut nahkansa ja tekee nyt suuria
investointeja biopohjaisiin tuotteisiin. Metsä Group
rakentaa maailman uudenaikaisinta biotuotetehdasta
Äänekoskelle Keski-Suomeen. Myös muut metsäyhtiöt
ovat investoineet voimakkaasti uuteen teknologiaan.
Siitä on seurauksena uuden osaamisen ja uusien työpaikkojen voimakas kasvu ja maailmanlaajuinen kysyntä.
Selvä etu ruotsalaisille yhtiöille, jotka haluavat sijoittua
Suomeen, on Suomen kaksi virallista kieltä – suomi ja
ruotsi. Se tarkoittaa käytännössä, että viranomaiset

palvelevat ruotsiksi ja että monet suomalaiset puhuvat
ruotsia. Käytännön kokemus osoittaa myös, että maiden
kulttuuriset erot ovat melko pieniä. Siksi liiketoimintaa
maiden välillä on helppo tehdä.
Pohjoismaisilla yrityksillä ja teollisuudella on kaikki syyt
profiloitua yhdessä kansainvälisille markkinoille. Sekä
Suomessa että Ruotsissa on paljon onnistuneita startup
-yrityksiä. Teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slush
kokoaa vuosittain maailman johtavat teknologiasijoittajat ja startup-yritykset Helsinkiin. Seuraavana askeleena voisi olla foorumi, jossa ruotsalaiset ja suomalaiset
teknologiayritykset voivat kohdata ja synnyttää entistä
suurempaa menestystä.
Yksi kuumimmista keskustelunaiheista vuonna 2016
tulee olemaan robotisaatio sekä sen mukanaan tuomat
uhat ja mahdollisuudet, kaikki se, mitä yhä älykkäämmät
robotit ja koneet tulevat tarkoittamaan työmarkkinoilla.
Suomen ja Ruotsin sekä muiden Pohjoismaiden on syytä
nähdä robotisaatio mahdollisuutena ja keinona hyödyntää yhteistä asiantuntemusta.
Meillä on korkea koulutustaso ja vahva teknologian perinne. Voimme syyttää vain itseämme, jos emme kykene
käsittelemään (hyödyntämään?) niin sanottua neljättä
teollista vallankumousta.
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