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Rapport från Misterhultsföretagarnas studieresa till Polen 11-13 april 2013
Researrangemangen omfattade bussresa från Misterhultsbygden till Karlskrona, färja till
Gdynia, guidad busstur genom trestadsregionen Gdyna, Sopot och Gdansk, besök på PolskSvenska handelskammaren, guidad fotvandring genom gamla staden i Gdansk och
konferensafton på färjan. Återresa med färjan och bussresa hem. Resan var delvis betald av
företagareföreningen. Ett tjugotal personer hade anmält sitt deltagande.
Syftet med resan var att få en uppfattning om Polens näringsliv med tonvikt på
byggnadsindustri, entreprenörer och energiföretag. Vidare att studera företagsamheten i
norra Polen för att på sikt koppla samman denna med vår egen företagsutveckling. Resan
skulle också fördjupa kontakterna mellan medlemsföretagen och ytterligare förbättra
samarbetsklimatet och därigenom effektivisera nätverket och underlätta gemensamma
åtaganden i bygden. Redan här kan konstateras att vi uppnådde vad vi eftersträvade.
Polen har förutom Ryssland, Östeuropas starkaste ekonomi. Den polska marknaden är lika
stor som resten av Centraleuropa tillsammans. Arbetskraften är välutbildad och har hög
arbetsmoral. Inflationen är låg och valutan stark. Den ekonomiska världskrisen har inte
drabbat Polen lika starkt som andra europeiska länder. BNP har växt hela tiden.
Under 2012 ökade BNP med 2 procent medan andra länder hade negativ tillväxt. Tyvärr dras
man med en obehagligt hög arbetslöshet, nästan 15 procent. Vi fick inga besked om hur man
tänker lösa det problemet. Men, å andra sidan, välutbildad arbetskraft kan få arbete i
Sverige. Det påpekades att många polacker pratar svenska. Vår guide, Anna, som aldrig bott i
vårt land, pratade svenska med en dialekt som påminde om dalsländska.
Det finns i Polen mer än 600 svenska företag. Den Polsk- Svenska Handelskammaren har 83
medlemmar. Där finns till exempel Kinnarps, IKEA, NORDEA och SCANIA.
Handelskammaren pekade naturligtvis på skattesituationen i de båda länderna. Polen har
lägre skattesatser för både individer(CIT) och företag(PIT).
Polen satsar på teknisk utveckling. Man har vad vi kallar utvecklingsparker för vetenskap och
teknik. Man räknar med att satsa motsvarande 100 miljarder SEK fram till 2016.
Handelskammaren hjälper till med att utfärda yrkesintyg för polsk arbetskraft och gör
marknadsundersökningar i båda länderna. En verksamhet som visar att man hänger med, är
att man ger stöd vid förhandlingar med svenska fackföreningar.
Medlemmarna i Polsk- Svenska Handelskammaren tillhör olika branscher. Byggbranschen är
den största. Sedan kommer konsulttjänster och elkraftteknik. För oss är det intressant att
just bygg- och konstruktionsverksamhet är så betydande. Här finns en utvecklingspotential
för våra medlemmar. Handelskammaren är en reell tillgång för oss, inte minst när det gäller
lag&rätt.
Internetadressen är www.psig.com.pl
Rundturen i trestadsregionen Gdynia-Sopot-Gdansk visade att man ligger i en expansiv fas,
såväl industriellt som kommersiellt. Det byggs också många nya bostadskomplex. Guiden
pekade ofta på att Polen är mycket tättbefolkat. Sopot verkade vara ett nöjescentrum,
massor av ställen för att dansa och ”fika”.
Vandringen genom gamla staden Gdansk var mycket intressant. Man glömmer lätt att andra
världskriget var en obegripligt svår katastrof för Polens städer. Allt utplånades. Gdansk var
en enda ruinhög. Men nu har man återställt gamla staden med sina gamla fasader. Insidan är
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modern, men fasaden återger hur det såg ut när vår gemensamma konung, Sigismund, i
slutet av 1500- talet red fram här (kort historielektion: vår kung Johan III hade en son,
Sigismund, som valdes till kung av Polen. Genom Gustaf Vasas genomförda arvförening blev
han vid faderns död även kung av Sverige. Hans farbror Carl IX, såg dock till att han förlorade
vårt land).
Vi fick även se hur det hade sett ut innan restatueringen genomförts. Trista ruiner.
Konferensen på färjan blev omfattande. Vi fick ta del av vad som hänt i bygden det senaste
året. Qstarmacken kan vi ju inte förbigå, inte heller Fårbo rastplats där vi är en del av
samfälligheten. Mötena med kommunledningen betonades. Vi har här en mycket värdefull
kontakt med de politiska beslutsfattarna. Fårbo industriområde med sina lokalt förankrade
delägare i FLC (Fårbo Logistikcenter AB) är ett aktuellt samtalsämne för
företagareföreningens medlemmar. Det finns utrymme för fler företag i området.
Akutsjukvården och dess förbättring kommenterades. Företagareföreningen har del i en
aktiv påverkan på Landstingets politiker.
Företagareföreningen deltar i diskussionerna om till exempel Circle Resort, vilket
kommenterades.
Deltagarna fick också en insyn i ett projekt som kan göra misterhultsbygden till en bärare av
framtidens energisystem. Projektet kallas DemoSiteOskarsahamnKråkelund (DSOK) och
syftar till att bygga upp en vågkraftpark i området. AtriNova är ansvarig för projektet. Det
finns här dessutom en möjlighet att få uppdrag i olika form, eftersom projektet ännu inte
lagts ut för offertgivning.
Sammanfattningsvis konstateras att den här formen av studieresor är av stort värde för våra
medlemmar. Vi nådde våra syften och har bra erfarenheter för hur kommande studieresor
ska organiseras. Att vidga sina vyer är en bra målsättning!
Hade vi trevligt också? Jovisst, fattas bara!
Referent
Kaj Lindholm

