
Koszalin to dobre miejsce do inwestowania 
Rozmowa z Kaare Nordbo, dy
rektorem biura regionalnego 
Skandynawsko-Polskiej Izby 
Gospodarczej w Szczecinie 

Jaki był cel pana niedawnej wi
zyty w Koszalinie? 
- Koszalin to istotne miasto dla 
przedsiębiorców z Europy pół
nocnej. W pobliżu Koszalina dzia
ła co najmniej tuzin, o ile nie wię
cej, firm z kapitałem skandynaw
skim. Chciałem zobaczyć warunki 
ich funkcjonowania, a przede 
wszystkim poznać te przedsię
biorstwa. 
Tym zajmuje się biuro regional

ne izby? 
- Biuro w Szczecinie powstało w 
marcu tego roku. Początkowo mie
liśmy zaledwie szesnastu człon

ków, dzisiaj jest ich dwudziestu 
siedmiu. To czyni nas najsilniej
szym biurem regionalnym w całej 
izbie. Jestem pewien, że w regionie 
działa ponad sto firm z kapitałem 
skandynawskim. Naszym celem 
będzie przyłączenie jak najwięk
szej liczby podmiotów, aby izba 
stała się dla członków źródłem 
wsparcia, inspiracji i wiedzy. 
Jakie różnice dostrzega pan w 
działaniach firm i przedsiębior
ców norweskich i polskich? 
- Różnice są coraz mniejsze, 
zwłaszcza teraz, gdy świat bizne
su ulega globalizacji. Jednak za
uważyłem, że polscy przedsię

biorcy są bardziej niecierpliwi niż 
Norwegowie. Wiemy, że pośpiech 
nie zawsze jest najlepszym dorad
cą. Z braku cierpliwości nie wyni
ka nic dobrego. Polskie firmy sta
rają się dogonić Europę zachod
nią. Widać wysiłek i ciężką pracę, 
aby zmniejszyć ten dystans. 
Jakie są pana osobiste wrażenia z 
pobytu w Polsce? 
- W Polsce jestem od piętnastu lat, 
odkąd zostałem zatrudniony 
przez norweskiego inwestora jako 
menedżer nadzorujący budowę 
fabryki w Szczecinie. Od dziewię
ciu lat prowadzę własną firmę Se-
gel Polska. Zajmuję się doradz

twem, konsultingiem. Mam tu nie 
tylko biznes, lecz także rodzinę. 
Lubię Polskę. 
W Danii lub Norwegii przyna
leżność do stowarzyszeń bizne
sowych jest dla firm obligatoryj
na. Jaką rolę pełni w Polsce wa
sza organizacja? 
- Izby są najlepszą platformą dla 
integraqi i zrzeszenia firm. Jako 
organizacja, promujemy uczciwą 
konkurencję, przejrzystość i odpo
wiedzialność w biznesie, równo
uprawnienie i poszanowanie śro
dowiska naturalnego. 
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