Nytt inom

Regional exportsamverkan
Jobbar ni med exportsamverkan inom ERUF?
För aktörer som har projekt i regionalfonden finns en möjlighet att
samarbeta internationellt med andra länder i vårt närområde genom
Östersjöstrategin. Strategin erbjuder ett ramverk för samarbete inom
bland annat tillväxtfrågor och stärkt export/import-samverkan. Vill ni
jobba tillsammans med ett annat Östersjöland för att utveckla exportsamverkan? Då kan ni ansöka om en så kallad transnationell komponent till ert ERUF-projekt. Fundera på vilket Östersjöland ni skulle vilja
samarbeta med och kontakta er handläggare på Tillväxtverket för mer
information. Mer läsning om den transnationella komponenten finns
här: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/ansoka/sasoker-ni-stod-for-ett-grans-over-skridande-arbete.html

Globala utsikter 2018 #gointerlab
Missade du vårt lunchseminarium där Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren ger sin syn på de globala ekonomiska utsikterna och lyfter utmaningar och
möjligheter? Nu kan du se seminariet när du vill i vår Youtubekanal.
https://www.youtube.com/watch?v=eWnhqLS6oSU
Seminariet är en del i en seminarieserie för aktörer inom det företagsfrämjande systemet där vi fördjupar oss i ämnet internationalisering. Vårt fokus är att lyfta forskningsresultat och studier och applicera det i praktiken. Nästa tillfälle är den 27 april.

Satsning på turism från Kina
EU räknar med att 5 miljoner nya jobb kommer att skapas inom besöksnäringen de närmaste 10 åren. Besöksnäringen inom EU står idag för ca 10% av jobben. Under 2018 satsar EU på att hjälpa turismföretag i
Europa att satsa på den kinesiska marknaden. Det sker genom workshops, marknadsinformation och möjligheter för exponering. Kinesiska turister utgör endast 2% av de internationella turister som kommer till
Europa. EU:s Kinasatsning syftar till att hjälpa företag, särskilt på mindre kända destinationer i EU att ta del av den kinesiska marknaden. http://ecty2018.org/
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Where Brexit will hurt the most…
Sverige är relativt andra EU länder mindre exponerat för
Brexit. För Sveriges del handlar det om att ca 1,7% av
BNP är exponerat till Storbritanniens utträde ur EU. Effekterna av Brexit förväntas slå olika mellan branscher
och regioner.
https://www.politico.eu/article/brexit-impact-on-european-regions-revealed-by-eu-report-phase-2-negotiations/
Forskningsartikeln finns I sin helhet här: The continental
divide? Economic exposure to Brexit in regions and
countries on both sides of the Channel http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pirs.12334/full

ERFA-träff för regionalt utvecklingsansvariga inom Regional
exportsamverkan 8-9 maj i Stockholm.
Inbjudan har gått ut via mail!
Fler småföretag exporterar
Andelen småföretag som exporterar har ökat under senare år visar Tillväxtverkets
enkätundersökning Företagens villkor och verklighet som genomfördes 2017. Det är
nu 16 procent av småföretagen som exporterar jämfört med 13 procent år 2011.
Samtidigt är det 21 procent av företagen som importerar.
Majoriteten av de svenska småföretagen riktar sig främst till den svenska marknaden. Det är bara i 3 procent av småföretagen där exporten står för mer än halva
företagets omsättning. I avsnittet om internationalisering i rapporten kan du läsa
mer. Rapporten finns att ladda ner här: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer2017/2017-09-27-foretagens-villkor-och-verklighet-2017.html
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Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder, att hitta rätt stöd, i rätt tid.
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