Inspire policy-making by territorial evidence

Ekonomisk utveckling i landsbygdsområden - nytt tänkande
och policies för att finna och utnyttja endogen kapacitet
Datum: Tisdag, 2 Oktober 2018
Plats: Teleborgs Slott, Växjö
Tid: 09.30 – 16.30

Karta

Vägbeskrivning
Stockholm – Växjö med tåg, ca 4 timmar
Göteborg – Växjö med tåg, ca 4 timmar
Malmö – Växjö med tåg, ca 2 timmar
Närliggande hotell
Easy Livin' Apartment Hotel – se booking.com
Teleborgs Slott - http://www.teleborgsslott.com/
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Hotell i Växjö
Hotell Värend - https://www.hotellvarend.se/
Typ av event: Seminarium (upp till 50 deltagare)
Målgrupp
Relevanta politiker, regionala/kommunala ledamöter som deltar i ekonomiska
utvecklingsprovisioner och offentliga tjänstemän som ansvarar för ekonomisk
utvecklingspolitik på subnationell och lokal nivå i Nordeuropa. Förvaltningsmyndigheter och
projektmottagare av ESIF-program som är avsedda för ekonomisk utveckling.
Östersjö-organisationer och deras stakeholders: Baltic Sea Parliamentary Conference, Union
of Baltic Cities, Smart and Prospering Cities Commission. Tjänstemän involverade i BSSSC
Growth, jobb och innovations policy-området, EUSBSR HA kapacitet och flaggskeppsprojekt
(landsbygdsentreprenörskap) ledare, programkommitté-medlemmar av Baltic martitime
Interreg program, Baltic Sea Commission of the CPMR, Baltic Sea Labour Foruum, Northern
LAGs och FLAGs samt B7 Nätverket.
Seminariet är öppet för alla men har en maximal kapacitet på 50 deltagare. Vänligen boka
tidigt för att försäkra dig om en plats och boka ett hotellrum vid behov. Seminariet är gratis,
men varje deltagare behöver täcka utgifter för sina egna researrangemang och boende.
Kaffe/te och lunch kommer att tillhandahållas under seminariet. Seminariet kommer att vara
på engelska.
Outline
Detta seminarium kommer att undersöka hur man stöder och uppmuntrar små och medelstora
företag (small and medium enterprises - SME) och utnyttjar endogena resurser som
naturkapital, arv, förnybar energi, bioekonomi och turism i landsbygdsområden.
Framgångsrikt utnyttjande kan behöva nya modeller för styrning, social innovation, IKTsystem på hög nivå och stöd från den offentliga sektorn. Den senaste översynen av den
gemensamma jordbrukspolitiken (CAP1) pekar på en förstärkning av kunskapsströmmar, mer
forskning och innovation i landsbygdsområden (t.ex. digitalt jordbruk) och förstärkning av
lantlig socioekonomiskt uppbyggnad genom starkare värdekedjor inom landsbygdsområden
och ökad uppmärksamhet på bio- och cirkelekonomin, ekoturism, förnybar energi liksom
förbättrad resilience i jordbrukssektorn.
Detta seminarium kommer att undersöka utmaningarna i Kronobergs län och sedan kalla
experter på landsbygdsutveckling för att redogöra för de senaste tankegångarna kring att
stimulera ekonomisk utveckling på landsbygden. Experter från nordiska länder kommer att
kommentera de svenska utmaningarna och jämföra med egna utmaningar och tänkande.
ESPON-forskningen "Shrinking rural regions in Europe’"; ”Small and Medium-sized
Enterprises in European Regions" och det ESPON-tillämpade forskningsprojektet "World in
Europe" kommer att presenteras (se nedan) för att belysa utmaningarna och föreslå
rekommendationer.
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(EC Communication on ‘The future of food and farming’, November 2017)
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Seminariet kommer att använda input från experter för att diskutera rekommendationer för
framtida landsbygdspolitik som kommer att innebära diskussioner kring följande:
•

•

•

•
•
•

•
•

Hur kan stöd till SME bäst stödjas på landsbygden? Vilken typ av territoriella
utvecklingsstrategier bör övervägas på landsbygden för att ytterligare stärka
utvecklingen och hållbarheten i affärsmiljöerna för små och medelstora företag? Vad
är den offentliga sektorns särskilda roll och var kan offentliga pengar användas mest
effektivt?
Vilka är fördelningsmönstren för SME på norra Europas landsbygd när det gäller
storlek, sysselsättning, sektorer och ekonomisk vikt? Kan specifika territoriella
mönster identifieras vad gäller geografisk placering av nya SME, deras
överlevnadsnivåer och tillväxt?
I vilken utsträckning och på vilka sätt bidrar SME till affärsutveckling, skapande av
arbetstillfällen och innovation på landsbygden i norra Europa, särskilt inom områdena
kreativ/kunskapsekonomi, IKT och low carbon economy? Vilken är den viktigaste
dynamiken och drivkraften för tillväxten av dessa små och medelstora företag,
särskilt efter finanskrisen?
Vilka är de viktigaste möjligheterna och hindren för tillväxten av SME?
Vilka är de globala mönstren och senaste trenderna (10 år) av FDI (foreign direct
investments) till norra Europa, och hur påverkar de den totala territoriella utvecklingen?
Vilken relevans har inhemsk FDI för regional tillväxt och konkurrenskraft samt för att
minska de ekonomiska skillnaderna i Nordeuropa (bland mer utvecklade, övergångsoch mindre utvecklade regioner)?
Vilka typer av regioner får FDI och för vilka ekonomiska aktiviteter?
Hur påverkar makroekonomiska faktorer och lokala föreskrifter inåt FDI territoriellt?

ESPON input
Shrinking rural regions in Europe (ESPON Policy Brief) https://www.espon.eu/ruralshrinking
Landsbygdsdepopulation och marginalisering är ett växande fenomen i hela Europa. För att
ta itu med dessa trender har beslutsfattare i huvudsak två politiska läger: (1) "going for
growth" – avser att omvända krympande trender och stimulera befolkningstillväxten; (2)
"coping with decline" - acceptera krympning och anpassa sig till dess ekonomiska och
sociala konsekvenser. Även om tanken att acceptera nedgång ofta är politiskt obehaglig, är
det också orealistiskt att förvänta sig lokala utvecklingsstrategier för att motverka ökade
globala trender mot urbanisering. Faktum är att fortsatt avfolkning förutses bli det nya
normala i många perifera landsbygdsområden under de kommande årtiondena. Uppgiften
kommer därför att bli en av att säkerställa en lyckad övergång till en ekonomisk bas som
överensstämmer med realiteterna av lägre befolkningsnivåer.
Avfolkning kräver nya sätt att tänka på landsbygdsutveckling som inte uppfattar krympning
som en börda, men som en potentiell positiv möjlighet. Att acceptera krympning kan bidra till
att omorientera landsbygdspolitiken och investeringsbesluten för att växa vidare grönare,
mindre och ge nya öppningar att vara innovativa, modernisera styrelseformer och offentliga
tjänster genom mer holistiska, proaktiva och platsbaserade strategier som överensstämmer
med 2000-talets realiteter. Detta kräver samordnade, styrande mentala ingrepp och
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planerad strategisk samordning av både tillväxtorienterade och anpassningsorienterade
politiska strategier, skräddarsydda för lokala förhållanden.
Small and Medium-Sized Enterprises in European Regions and Cities
https://www.espon.eu/sme
Syftet med ESPON SME-studien var att kartlägga och analysera små och medelstora företags
territoriella mönster och prestanda och föreslå regionala utvecklingsstrategier som kan
övervägas i olika regioner och städer för att ytterligare stärka små och medelstora företags
utveckling och hållbarhet. Undersökningen genomfördes under den allmänna förutsättningen
att små och medelstora företag är ryggraden i ekonomin och att stödja dem är därför av
avgörande intresse för regionerna.
De viktigaste resultaten visade att SME delar vissa grundläggande behov inom de ekonomiska
sektorerna. Regioner och städer bör överväga drivande faktorer för utveckling för små och
medelstora företag som identifieras i denna tillämpade forskningsverksamhet med avseende
på deras specifika territoriella sammanhang. Nyckelfaktorer och faktorer som är relevanta för
SME-utveckling (med hänsyn till sin fas i livscykeln [start-up eller uppskalning] och dess
sektor) är kopplade till demografi, ekonomisk styrka, specialisering av regionen (till exempel
befintliga industrier och resurser), och tillgänglig infrastruktur, liksom kvaliteten på styrningen.
Undersökningsresultaten visar att allmänna regler om hur man stöder SME inte kan förenklas
eftersom variationer mellan regioner, SME-storlek, var i deras livscykel de befinner sig och
deras sektor är betydande. Således måste någon utvecklingsstrategi för SME utvecklas och
skräddarsys.

The world in Europe https://www.espon.eu/fdi
Syftet med detta projekt är att ge rekommendationer som kan stödja regioner och städer i
deras positionering och definiera sina policies om hur man kan att ta emot FDI, samt integrera
attraherandet av utländska företag i regionala utvecklingsstrategier. Projektet analyserar de
globala mönster och senaste trenderna (10 år) av inhemska FDI-flöden till EU, och hur dessa
påverkar den övergripande territoriella utvecklingen av det europeiska territoriet. Projektet
undersöker relevansen av inhemska FDI för regional tillväxt och konkurrenskraft samt för att
minska de ekonomiska skillnaderna i Europa (bland mer utvecklade, övergångs- och mindre
utvecklade regionerna). Den undersöker också de typer av regioner och städer som mottar
utländska investeringar samt för vilka ekonomiska aktiviteter (tillverknings- och
serviceindustrier och underkategorier). Den identifierar de territoriella faktorer som verkar
bestämma FDI-platsen och hur makroekonomiska faktorer och lokala bestämmelser påverkar
inåtgående FDI-flöden territoriellt. Projektet avslutas de politiska åtgärderna som kan
genomföras för att locka till sig FDI för att öka EU- territoriers konkurrenskraft på olika nivåer
(globalt, europeiskt, transnationellt, nationellt, regionalt, urbana och landsbygdsområden).
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Utkast Agenda v1
Economic development in rural regions – new thinking and policies in finding
and exploiting endogenous capacities
Datum: Tisdag, 2 Oktober 2018
Plats: Teleborgs Slott, Växjö
Tid: 09.30 – 16.30
Moderator:
09.30

Registrering och kaffe

Del 1: Setting the scene

10.00

Välkomnande och Kronobergs
utmaningar och strategier

Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör
ESPON EGTC
Vassilen Iotsov, ESPON EGTC (c)

10.30

Geographies of growth: spatial contexts
and how resources in different areas
can stimulate growth

Lina Bjerke, Jönköping University (c)

10.50

Rural keys: entrepreneurship in context

Thomas Norrby, SLU (c)

11.20

The Baltic context

Baltic Development Forum
http://www.bdforum.org/about-us/ (tbc)

11. 40

Kaffe

DEL 2: ESPON forskning

12.00

13.00

Transition to rural economies with
shrinking population

ESPON Policy Brief on shrinking rural regions

Small and Medium-sized Enterprises in
Northern rural regions

ESPON applied research project ‘Small and
Medium-Sized Enterprises in European Regions
and Cities’ Bernd Schuh, OIR, Austria (tbc)

Foreign Direct Investment in Northern
rural areas

ESPON applied research project “World in Europe”

Lunch
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DEL 3: Baltiska fallstudier, projekt och diskussion
Baltiska fallstudier

14.00

Region Västerbotten

ESPON Targeted Analysis URRUC - Urban-rural
connections in non-metropolitan areas

The role of transport for rural economic
development

Heidi Thornberg (tbc)

Västra Götalands Län
SME developments

FDI in the Greater Copenhagen region

Alice Börjesson, Oxford Research, Sweden (tbc)

Dr Eva Rytter Sunesen, Copenhagen Economics (c)

15.00

Kaffe

15.15

Interaktiv discussion – Gruppdiskussioner
landsbygdsutveckling och rekommendationer

16.00

Sammanfattning och rekommendationer

Registrering
Vänligen registrera dig på www.espon.eu/sweden
Kontakt
Richard Tuffs, ERRIN
Tel: +32 2 486 4765
Mob: +32 496 305 436
richard.tuffs@errin.eu

Save the date SWEDISH v1

om

identifiering

av

nyckelfaktorer

för

