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Mielenkiintoinen seminaari keräsi
yrittäjiä Suomesta ja Ruotsista
TUKHOLMA 7.3.2016. Kirjoittanut Martin von Pfaler.

Suomen suurlähetystön bankettisali täyttyi sekä suomalaisista että ruotsalaisista yrittäjistä, kun
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari ja Suomen Yrittäjät järjestivät yhteisen yrittäjälounaan
Tukholmassa.
Ohjelman ensimmäisenä puhujana oli Suomen suurlähettiläs Jarmo Viinanen. Hän puhui maidemme kulttuurien ja arvojen monista yhtäläisyyksistä mutta muistutti
myös taloudellisen kehityksen suurista eroista vuoden
2009 kriisin jälkeen. Viinanen puhui muun muassa
Ruotsille ominaisesta poliittisesta vakaudesta ja painotti
tosiseikkana sitä, että Suomesta poiketen Ruotsia
pystytään johtamaan vähemmistöhallituksen voimin.
Samalla Viinanen näki riskitekijänä populistipuolueen
Sverigedemokraterna, joka suurella äänenkannatuksellaan on kasvanut isoksi haasteeksi muille puolueille ja
toimivan hallituksen muodostamiselle.
Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja
Kjell Skoglund puhui Ruotsin ja etenkin Mälarin laakson
vankasta taloudellisesta kehityksestä. Hän näki useita
mahdollisuuksia maiden yrittäjien väliseen yhteistyöhön,
muun muassa merenkulkutekniikka- ja cleantech-aloilla.
Sekä suurlähettiläs Viinanen että kauppakamarin
toimitusjohtaja Skoglund pitivät hyvin tärkeänä analysoida, miksi Ruotsilla menee niin paljon paremmin kuin
Suomella. Miksi Ruotsin taloudellinen kehitys on niin
paljon vahvempaa? Tähän ei kumpikaan puhuja osannut
vastata.

Skoglundin mukaan on olemassa useita tekijöitä, jotka
yhdessä vaikuttavat Ruotsin talouteen positiivisesti.
Demografia, maahanmuutto ja ehkä myös oma valuutta
kuuluvat hänen mukaansa ruotsalaisten hyväksi vaikuttaviin tekijöihin.
Skoglund kehotti myös suomalaisia yrittäjiä myymään
itseään paremmin. Laadukkaat tuotteet ja palvelut eivät
riitä, niitä pitää myös osata markkinoida. Tällä alueella
suomalaisilla on hänen mielestään paljon opittavaa
ruotsalaisilta. Esimerkkinä hän mainitsi Tukholman,
joka pohjoismaalaisten naapurimaiden ärtymykseksi
on nimennyt itsensä Skandinavian pääkaupungiksi.
Menestyminen saattaa Skoglundin mukaan vaatia vähän
hävyttömyyttäkin.
Lounastauolla molempien maiden yrittäjät saivat
mahdollisuuden vaihtaa keskenään käyntikortteja.
Tauon jälkeen puhujanpönttöön nousi Ruotsin pankin
Bo Enegren. Pedagogisella tavalla hän kertoi Pohjoismaiden taloudellisesta kehityksestä kriisin jälkeen.
Taloudellinen kehitys vaikuttaa hänen mukaansa jokaiseen Pohjoismaahan hieman eri tavoin. Myös työkalut
eroavat toisistaan.
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Enegrenin graafeista kävi selvästi ilmi, kuinka kriisi
koetteli pahimmin Suomea mutta myös, että oikeastaan
kaikki Pohjoismaat vieläkin ovat taloudellisesti suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2007, jos BKT lasketaan asukasta kohti. Vaikka Ruotsin BKT onkin kiinteissä luvuissa kasvanut huomattavasti enemmän kuin
esimerkiksi Suomessa, maan voimakas väestönkasvu on
johtanut siihen, ettei taloudellinen kasvu asukasta kohti
ole lisääntynyt kovinkaan paljon.
Enegrenin mukaan Ruotsin pankki on nähnyt tuottavuuden vähenevän huomattavasti viime vuosina sekä
Suomessa, että Ruotsissa. Vientihintojen kehitys on
ollut heikkoa ja molemmat maat ovat menettäneet
markkinaosuuksia muita OECD-maita keskimääräisesti
nopeammin. Silti kaikki Pohjoismaat pysyttelevät niin
sanotulla hyvinvointilistalla OECD-keskiarvon yläpuolella. Enegren tähdensi, että kuluneen seitsemän vuoden kehitys ei ehkä ole ollut loistavaa, muttei myöskään
niin vakavaa kuin usein väitetään. Tai kuten Enegren itse
muotoili asian: ”On olemassa muita, joiden tilanne on
pahempi.” Hän lopetti esitelmänsä huomauttamalla, että
Suomi vuonna 2015 laskettiin kilpailukyvyltään maailman neljänneksi parhaaksi maaksi.
Seminaarin viimeisenä ohjelmakohtana olivat Ruotsin
yrittäjäliiton Företagarna toimitusjohtaja Günther Mår-

der ja pääekonomisti Daniel Wiberg. Mårderin johdannon jälkeen Wiberg puhui esteistä, jotka ruotsalaiset
pienyrittäjät kokevat kasvamisen kannalta pahimmiksi.
Wiberg vahvisti Enegrenin väitteen siitä, että vaikka
Ruotsin kilpailukyky heikkeneekin, maa on yhä mukana
maailman kilpailukykyisimpien maiden kärkilistalla.
Tuottavuus on Ruotsissa korkealla, mutta sen kehitys on
melko heikkoa samalla kuin työkustannukset nousevat.
Ruotsin yrittäjäliiton jäsenten kokemat kasvamisen
esteet Ruotsissa ovat Wibergin mukaan ensi sijassa
työnantajamaksut, osaamisen hankkiminen, rahoitus
ja verojärjestelmä. Yrittäjäliiton mielipide onkin, että
työnantajamaksuja pitäisi vähentää, jotta yrittäjät uskaltaisivat palkata työntekijöitä suuremmassa määrin.
Pienyritysten sairaspalkkavastuu on Wibergin mukaan
toinen merkittävä haittatekijä, joka vaikuttaa pienyritysten haluun palkata työntekijöitä, ja johon hän toivoi
muutoksia.
Seminaarin jälkeen suomalaiset yrittäjät jatkoivat
matkaansa IKEA:aan opintokäynnille. Illalla suomalaiset
ja ruotsalaiset yrittäjät tapasivat uudelleen yhteisellä
illallisella, jossa tarjottiin mahdollisuuksia rennompaan
verkottumiseen ja kontaktointiin, ja kenties myös
tulevaisuuden suomalais-ruotsalaisten suuryritysten
luomiseen.
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