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Nytt inom

Regional exportsamverkan
Seminarietips! Direktinvesteringar: Kina, EU och Sverige
”I Sverige har vi fått en växande diskussion om huruvida utländska direktinvesteringar i strategiskt viktiga
sektorer kan vara förenat med risker. Det har handlat om investeringar i infrastruktur. Det har även handlat
om investeringar som kan leda till att känslig teknologi överförs till företag i andra länder. Inte minst de
snabbt växande kinesiska investeringarna har väckt frågor. Inom EU har det förts en liknande debatt. EUkommissionen har presenterat ett förslag om en ram för granskning av utländska direktinvesteringar som är tänkt att
gälla i medlemsländerna.”
Frukostseminariet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionens representation i Sverige, Swedish House of
Finance samt SNS. 21 juni kl. 08:00–09:15, på SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Sista anmälningsdag 18 juni
https://ec.europa.eu/sweden/events/20180621-kina_sv

Turismens
exportvärde ökar
snabbare än
Sveriges totala
export
Den samlade
konsumtionen från
utländska besökare i
Sverige, turismens
exportvärde, uppgick år
2017 till 134 miljarder
kronor, en ökning med
11,4 procent jämfört
med förra året. Sveriges
totala export ökade
under samma period med 7,0 procent. Turismens exportvärde har under perioden 2000 till 2017 ökat med 93
miljarder kronor eller närmare 230 procent i löpande priser. Av turisternas totala konsumtionsutgifter på 317
miljarder stod utländska besökare för 42 procent. Denna andel har succesivt stigit under 2000-talet. År 2000 var
andelen 27,1 procent. Läs mer här: https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-franturismundersokningar/2018-06-01-turismens-arsbokslut-2017-.html

Tillväxtverket utvärderar nyhetsbrevet
Celina Ankarstig sommarjobbar på Tillväxtverket och en av arbetsuppgifterna är att utvärdera
och ta in idéer kring nyhetsbrevet. Ni som är direktmottagare av utskicket kommer att bli
uppringda. Celina kommer även att kontakta er regionalt utvecklingsansvariga för att kartlägga
länens utlandskontor.
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Exportchefsindex andra kvartalet 2018 indikerar att det råder stark optimism
Business Swedens Exportchefsindex, EMI, fortsatte uppåt för tredje kvartalet i rad. EMI ökade med 3,4
enheter till 66,3 andra kvartalet i år, från 62,9 första kvartalet. En så hög nivå har inte noterats sedan
mitten av 2010. Det indikerar att det råder stark optimism bland exportföretagen och goda framtidsutsikter. Framför allt ökade EMI nuläge kraftigt med 6,2 enheter till 67,5 andra kvartalet, från 61,4 föregående kvartal.
https://www.business-sweden.se/contentassets/8fec984603ef4c79bf0a306d3486caf7/business-sweden-emi-q2-2018---swe.pdf

Europaportalen lanserar sida om internationell
handel
Här hittar du senaste fakta om EU:s handelsavtal, USA:s nya
tullar, risk för handelskrig, medborgarnas syn på frihandel
och de kontroversiella systemen för tvistelösning.
https://www.europaportalen.se/tema/handelspolitik
VISSTE DU ATT…
… alla frihandelsavtal som gäller för Sverige sluts på EU-nivå.
…ungefär 30 procent av Sveriges handel med varor och
tjänster sker med länder utanför EU:s inre marknad
…EU:s andel av världens export och import uppgick till 16,6
procent 2014
…nästan tre fjärdedelar av EU:s import är tullfri eller har
lägre tull
…EU betalar 3,6 procent i genomsnittlig avgift på tullbelagda
varor som importeras
…EU är den största handelspartnern för 59 länder

Fler internationella studenter söker sig till Sverige.
Antalet studenter från länder utanför EU fortsätter att öka, trots att studier vid svenska universitet
nu är belagd med avgift för dessa studenter. Särskilt ökar antalet studenter som söker sig till
Stockholm, enligt en ny rapport från Stockholms Akademiska Forum.
Läs rapporten: https://www.staforum.se/wp-content/uploads/Rapport-Internationell-studentmobilitet-i-

Stockholm-2016-2017.pdf

Tipsa era företag! Sök samarbete inom turism och kreativa näringar
EU-programmet COSME har en utlysning för europeiska samarbetsprojekt för företag inom
turism och kulturella och kreativa näringar. Det handlar om att vässa företagens
erbjudanden. Minst fem länder ska samarbeta och minst en myndighet på nationell,
regional eller lokal nivå ska vara med. För att vara framgångsrik i utlysningen gäller det att
sätta samman ett riktigt bra partnerskap och formulera väl hur partnerskapet ska skapa ett
europeiskt mervärde. Utlysningen är öppen till den 19 juli 2019.
Mer information: https://ec.europa.eu/easme/en/supporting-development-and-promotion-transnational-thematictourism-products-exploiting-synergies
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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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