Malmö, 23 sierpnia 2010
Notatka prasowa
„Biznes w Polsce. Jak odnieść sukces?”
Odpowiedź na to pytanie przedsiębiorcy szwedzcy i duńscy mogli usłyszeć podczas
inauguracji przedstawicielstwa Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) w Malmö w
Szwecji.
Polska jest postrzegana jako gospodarka konkurencyjna względem wielu innych państw na świecie.
Fakt, iż Polska jako jedyny kraj członkowski UE odnotowała w 2009 dodatni wzrost gospodarczy (1,7
proc. PKB) utwierdza pozytywny obraz Polski w oczach inwestorów i zachęca nowe firmy do
zainteresowania się naszym rynkiem.
Największe firmy skandynawskie, takie jak IKEA czy Ericsson od lat prowadzą działalność w Polsce.
Po roku ’89 pojawiło się wielu kolejnych, znaczących inwestorów ze Skandynawii, jednak nadal wiele
obszarów możliwej współpracy pomiędzy skandynawskimi i polskimi przedsiębiorcami pozostaje
niewykorzystana, szczególnie w sektorze SME. Zarząd Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej
świadomy tego potencjału podjął decyzję o otwarciu przedstawicielstwa Izby w Malmö na południu
Szwecji. Przedstawicielstwo będzie obejmowało obszar wokół cieśniny Sund, a więc także
Kopenhagę.
Duże koncerny dzięki wsparciu swoich działów analitycznych same odnajdą drogę do Polski,
natomiast my pragniemy wspierać mniejszych przedsiębiorców szukających dalszych możliwości
rozwoju. Pomoc w pozyskaniu polskich partnerów jest dla tych firm bardzo atrakcyjną propozycją –
mówi Lars Svensson reprezentujący SPCC w regionie Malmö/Kopenhaga. Pan Lars Svensson pełnił
przez wiele lat funkcję prezesa Ericsson Polska i chętnie dzieli się doświadczeniem zdobytym w tym
czasie pracy w Polsce.
Inauguracji przedstawicielstwa, która odbyła się 23 sierpnia, towarzyszyła konferencja „Biznes w
Polsce. Jak odnieść sukces?”. Program konferencji obejmował m.in. studium przypadków kilku firm
członkowskich SPCC wywodzących się ze Szwecji, które odniosły sukces na polskim rynku.
Zgromadzeni goście mieli okazję dowiedzieć się jak tego dokonały i z jakimi wyzwaniami przyszło im
się zmierzyć po drodze.
Udział w budowaniu nowych ‘mostów współpracy’ między krajami położonymi wokół Morza
Bałtyckiego jest priorytetowy z punktu widzenia działalność naszej organizacji. Izba jest przecież
bezpośrednio związana z większością tych krajów poprzez swoich członków – stwierdził Peter T.
Nielsen, Prezes Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.
Specjalnym gościem spotkania był pan Uffe Ellemann-Jensen, były minister spraw zagranicznych
Danii, a obecnie przewodniczący Baltic Development Forum. wielki orędownik zacieśniania
współpracy między krajami rejonu Morza Bałtyckiego, której niezwykle ważnym aspektem jest
współpraca gospodarcza.
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