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Sveriges konkurrenskraft räddas av
nytänkande inom etablerad industri
Sveriges konkurrenskraft har åter fått vind i seglen, enligt The Global
Competitiveness Report 2016–2017 från World Economic Forum, WEF. Vi
klättrar till plats 6 av 138 länder efter några års tillbakagång. Schweiz,
Singapore och USA tar de tre första platserna. Sveriges placering beror till
viss del på att andra tappat kraft, men WEF menar att Sverige också på egen
hand blivit mer flexibelt med starkt industriellt entreprenörskap och med nya
tillväxtbranscher.
- Vi fortsätter att dra nytta av traditionella styrkeområden som en
diversifierad och etablerad industrisektor kompletterad med nya

högförädlande tjänster. Men resursbristerna främst inom svensk utbildning
men faktiskt inom flertalet andra samhällsinstitutioner oroar mig, säger
Thomas Andersson, professor vid IUET, partnerinstitut till World Economic
Forum.
Slutsatserna inledde seminariet ”Konkurrenskraft – är Sverige rustat för en
plats i toppligan”, som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i
Almedalen. I panelen medverkade också Maria Rankka, Vd på Stockholms
Handelskammare och Ola Pettersson, chefsekonom på LO. Moderator var
Lotta Dinkelspiel på Affärsvärlden.
- Rapporten bekräftar att vi tillhör den absoluta världseliten inom flera
viktiga områden. Men den internationella konkurrensen ökar. Därför måste
samhället hantera områden som brustit. Man kan ju undra vilket genomslag
de låga utbildningsnivåerna får om tio år, säger Maria Rankka.
- Städer som Stockholm drar ifrån, vi utvecklas snabbast i hela Europa. För att
Sverige inte ska dras sönder som nation måste vi satsa på bättre infrastruktur.
Här ligger vi mycket långt efter internationellt. Nya statliga pengar på
järnvägar går i huvudsak till att putsa det som finns. Höghastighetstågen blir
därför bara politiska symbolprojekt utan verklig finansiering. Vi behöver
öppna upp mer för privata investerare, säger Maria Rankka.
Runt om i världen pågår återhämtningen efter finanskrisen. Företagen vädrar
generellt lite mer stabila tider i Europa och överväger nu nyanställningar och
ökad produktion.
Ola Pettersson:
- Min djupa oro är hur dåligt vi presterar inom utbildning. Det är inte
gångbart på sikt, inte minst när allt fler nyanlända behöver ges möjlighet till
att komma ut på arbetsmarknaden. Därför ser jag inga skattesänkningar
framöver. Vi behöver stora statliga satsningar både inom skola och
infrastruktur, säger Ola Pettersson.
För mer information, vänligen kontakta Christer Ahlgren på
chahlgren@deloitte.se och mobil 0708-14 23 20.Deloitte och Affärsvärlden
arrangerar i år sju seminarier och två frukostar med redaktörer på Strandgatan 22
i Almedalen. Årets övergripande tema är ”Hur säkrar vi ett framgångsrikt Sverige?
Följ oss också på Twitter @DeloitteSE #davalm.

Seminarier:
Måndag 3 juli;
13.00-13.50. Protektionism på framfart - hur påverkas Sverige och världen?
15.00-15.50. Politik och företagande – var finns långsiktigheten?
Tisdag 4 juli;
11.00-11.50. Kan e-hälsa lösa vårdens utmaningar?
14.00-14.50. Bankerna och regelverken – önskad effekt till rätt pris?
16.00-16.50. Konkurrenskraft – är Sverige rustat för en plats i toppligan?
Onsdag 5 juli;
11.00-11.50. Robotisering av samhället – paradis eller undergång?
14.00-14.50. Sviker bankerna företagen?
Frukostar med redaktörer:
Måndag 3 juli, tisdag 4 juli samt onsdag 5 juli; 08.30-09.00

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning,
riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och
privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem
företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor
i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och
högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för
att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. För att få mer information om
hur Deloittes mer än 244 000 medarbetare arbetar för att göra verklig
skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.
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