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Regeringen håller på att missa kopplingen till
Polen
I Fredmans epistlar av Bellman finns en känd strof där Fredman frågar Mollberg vad Polens
affärer egentligen angår oss. Idag hade Mollberg svarat - Polens affärer angår oss! Tillsammans
med övriga länder kring Östersjön ingår Sverige i en oerhört intressant och dynamisk del av Europa.
Trots rådande finanskris har Polens BNP ökat under första halvåret 2009. EU:s medlemsländer
anser Östersjöregionen så viktig för Europas utveckling att de gett Europeiska kommissionen i
uppdrag att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för länderna runt Östersjön - European
Union Strategy For The Baltic Sea Region, den så kallade Östersjöstrategin. Under det svenska
ordförandeskapet kommer Europeiska rådet anta Östersjöstrategin och dess handlingsplan. Strategin
är mycket viktig och har stor betydelse för framtida satsningar inom ett flertal områden, inte minst
inom transport- och infrastrukturområdet.
Tillväxten i Sverige är starkt kopplad till exportindustrin. Ökar den svenska exporten så ökar också
antalet jobb i Sverige. En utvecklad handel ställer stora krav på en väl utbyggd och hållbar
infrastruktur. Den växande marknaden i Polen går hand i hand med en förbättrad infrastruktur.
Med EU:s stöd genomförs stora infrastruktursatsningar på andra sidan Östersjön. Den nord-sydliga
transportkorridoren från hamnstäderna Gdynia och Gdansk i norra Polen är ett tydligt exempel på
detta. Om svenska exportföretag ska få möjlighet att växa i den takt som efterfrågan på deras varor
ökar på andra sidan Östersjön så måste den svenska infrastrukturen i nord-sydlig riktning förbättras.
I Östersjöstrategins handlingsplan saknas dock kopplingen mellan den nordiska triangeln och den
nord-sydliga transportkorridoren genom Polen. Nu finns ett gyllene tillfälle för den svenska
regeringen att koppla ihop Sverige med den växande marknaden i Polen och därmed skapa fler
svenska jobb. Regeringen håller dock på att missa detta tillfälle.
I den kommande Östersjöstrategin har Sverige samma möjligheter att få med viktiga
infrastruktursatsningar som länderna på andra sidan Östersjön. Den svenska regeringen måste därför
vid det slutliga nationella koordineringsmötet arbeta för att få med kopplingen mellan norra Polen
och den nordiska triangeln i Östersjöstrategins handlingsplan. Våra polska samarbetspartners har
vid flera tillfällen frågat varför den svenska regeringen prioriterat bort kopplingen till Polen. Vi
söker samma svar.
Vi anser att svenska exportföretag ska få möjlighet att växa i den takt som efterfrågan på deras
varor ökar på andra sidan Östersjön, och på detta sätt skapa fler jobb i Sverige. Nu finns
förutsättningar att knyta samman Sverige med den växande marknaden på andra sidan Östersjön så
att den polska tillväxten kan bli en del av den svenska. Regeringen måste ta den möjligheten annars
riskerar Sverige att missa chansen till fler jobb. Det vore mycket olyckligt.
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