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Od lewej: Prezes PSIG Magdalena Pramfelt, Doradca Zarządu Mikael Foxenius

 
Zapraszamy na szkolenia dotyczące
nowych przepisów podatkowych w

Szwecji
 
 

Od stycznia 2021 r. obowiązują w Szwecji nowe przepisy podatkowe dotyczące
zagranicznych spółek pracujących w Szwecji oraz nowe pojęcie pracodawcy

ekonomicznego.
Znajomość tych przepisów jest konieczna, bowiem dostosowanie się do

wprowadzonych regulacji jest konsekwentnie kontrolowane przez szwedzki Urząd
Podatkowy.

Dla zainteresowanych firm organizujemy szkolenia ONLINE, podczas których
przekażemy informacje nt. wprowadzonych przepisów, w tym regułę 15 dni w

wypadku pracowników najemnych oraz wyjaśnimy pojęcie pracodawcy
ekonomicznego i zasady jego stosowania.

 
Zapraszamy do kontaktu z Izbą, wspólnie ustalimy zakres i termin szkolenia:

psig@psig.com.pl
 

mailto:psig@psig.com.pl


Przez ostatni rok firma Ercisson zwiększyła koszty badań
i rozwoju o prawie miliard SEK, do 39,7 koron SEK. 
 Stanowiło to 17 procent całkowitego obrotu netto
wynoszącego 232,4 miliarda SEK.

Ericsson zazwyczaj plasuje się w czołówce firm z największą
ilością pracowników w obszarze działalności badawczo-
rozwojowej, według rozpoznania magazynu Ny Teknik. 
W porównaniu z poprzednim rokiem przedsiębiorstwo
znacznie się rozwinęło. Z końcem września 2021r. roczna
liczba szwedzkich pracowników B+R wynosiła 10 600. 

Według Magnusa Frodigha, prezesa firmy Ericsson, do
sukcesu przedsiębiorstwa przyczynił się ich udziały w rynku
w rozwój sieci 5G. Dzięki temu mogli zacząć współpracę
z większą ilością klientów, a to wymagało od Ericssona
większego rozwoju, żeby dopasować się do nowych
wymagań konsumentów. Ericsson stawia wyraźną granicę
między badaniem, a rozwojem. Sam Magnus Frodigh jest
szefem generalnym badań, a nie rozwoju w firmie. 
Każda obszar działalności ma swojego dyrektora rozwoju. 

Najważniejsze w dziedzinie badań jest też to, żeby
wykonywać pracę, która daje długoterminowe efekty. 
Po stronie badań leżą również wszystkie działania mające na
celu zwiększenie odporności infrastruktury. Jednakże
ciekawsze jest to, do czego będzie owa infrastruktura
używana. Pojęcie „metaverse” (od zbitki słów meta czyli
„poza” i „uniwersum”, czyli „świat”)  zyskało na popularności
w branży tech, chociażby za zmianą nazwy Facebooka na
Meta. Magnus Frodigh opowiada o przyszłości, w której
zamiast dwuwymiarowych ekranów i telefonów będziemy
używać okularów VR lub AR. Dzięki nim będzie można
zobaczyć cyfrowych uczestników spotkania lub dodatkowe
informacje bezpośrednio w polu widzenia.

Z pomocą sztucznej inteligencji Ericsson przewiduje, że
infrastruktura sieciowa będzie samowystarczalna ze
sprzętem, który będzie dopasowywał się do lokalnych
warunków, zachowań klientów czy ruchu ulicznego. 
Według kierownika badań będzie to największe wyzwanie
dla firmy w przyszłości.  

W styczniu 2021 rozpoczął się europejski projekt Hexa-X,
którego celem jest położenie podwalin pod globalny
standard sieci 6G. Udział w nim biorą m.in. firmy Chalmers
oraz Ericsson.

Źródło: ekonomifakta.se, nyteknik.se 

Ericsson - zorientowani na rozwój
W związku z pandemią koncern Volvo skorzystał
z okazji, żeby restrukturyzować prace rozwojowe.
Wcześniej firma była organizacją opartą na
projektach, w której inżynierowie osiągali wyniki
w różnych projektach rozwojowych. 

Teraz to właśnie metoda pracy jest bardziej
skoncentrowana na własności produktu w czasie. 
Obecnie najważniejszymi obszarami badań
i rozwoju dla Volvo są pojazdy na baterie, ogniwa
paliwowe i silniki spalinowe. Połączenie trzech
technologii: silników wewnętrznego spalania,
paliw odnawialnych i wodoru to niewątpliwie
największe wyzwanie w przyszłości dla Volvo. 

Zmiana ta wymaga oczywiście nowych
kompetencji. Nie wszyscy mają świeżą wiedzę na
temat akumulatorów i silników elektrycznych.
Około połowa rekrutacji ma charakter
wewnętrzny, a wielu kandydatów przychodzi 
z wiedzą o silnikach spalinowych. 

Volvo zmienia obszar pracy

Źródło: nyteknik.se

Rozprzestrzenianie się Covid-19 wciąż nie ustaje,
również w Szwecji. Krzywe zachorowań wskazują
w górę, a służba zdrowia staje się coraz bardziej
obciążona.  W związku z tym, minister Lena
Hallengren zapowiada możliwość wprowadzenia
nowych obostrzeń w czasie Świąt Bożego
Narodzenia. Od 8 grudnia w Szwecji obowiązuje
praca zdalna, zachowywanie dystansu, oraz
używanie masek w miejscach tłocznych, np.
komunikacji miejskiej. Nowe obostrzenia mają nie
wpłynąć na obchody świąt przez osoby
zaszczepione i zdrowe. Minister apeluje jednak o
rozsądek, aby zarówno w święta i sylwester
spędzić w mniejszym gronie. Kolejnym krokiem
jest kontrola wjeżdżających do kraju. Każdy
podróżujący do Szwecji będzie musiał okazać
zaświadczenie o szczepieniu, lub opcjonalnie
negatywny wynik testu, albo zaświadczenie o
przechorowaniu Covid-19.

Nowe obostrzenia

Źródło: svt.se



Szwecja trzecim najbardziej 
zdigitalizowanym krajem w UE

Według niedawnego sprawozdania Komisji UE
Szwecja jest trzecim najbardziej zdigitalizowanym
krajem UE. 

Na pierwszym miejscu wyprzedziła Szwecję - Dania,
a zaraz po niej uplasowała się Finlandia na miejscu
drugim. 

W tym roku ranking podzielony był na cztery obszary:
kapitał ludzki, łączność, integracja technologii
cyfrowej w biznesie i cyfrowych usługach
publicznych. Wśród tych czterech obszarów kapitał
ludzi jest najlepszą gałęzią
w Szwecji z miejscem drugim w UE. Szacuje się, że
prawie połowa populacji, 46 procent, posiada więcej
niż podstawowe umiejętności cyfrowe.

Obszar, w którym Szwecja rozwinęła się najbardziej,
to cyfrowe usługi publiczne, gdzie kraj wspiął się z
miejsca dziesiątego na piąte. Jako przykład
podkreślono korzystanie z e-identyfikacji – innymi
słowy, Szwedzi są dobrzy w posługiwaniu się
identyfikatorami bankowymi.

Źródło: svt.se

Szwecja zainwestowała miliard koron w firmy
zajmujące się produkcją broni jądrowej. 
Jest to sprzeczne z wprowadzonym trzy lata temu,
przez czerwono-zielony rząd, celem „wzorowego
zarządzania” funduszami AP (allmänna
pensionsfonder) uwzględniającym zrównoważony
rozwój w szerokiej perspektywie. Skupiałby się nie
tylko na środowisku i klimacie, ale również na
zrównoważonym rozwoju społecznym. 

Według krytyków oznacza to, że nie wolno
inwestować w producentów broni. 
Czerwono-zielony rząd miał duży wpływ w
stworzeniu zakazu nuklearnego ONZ, jednak go nie
podpisał. Kraje dysponujące bronią jadrową (np.
Francja,Stany Zjednoczone) zastrzegły, że jeśli
Szwecja popisze zakaz, to utrudniona będzie
współpraca w zakresie obrony. Miałoby to duży
wpływ na szwedzką politykę obrony, która opiera się
na współpracy z innymi krajami, nie tylko tymi
należącymi do NATO.

Szwedzka hipokryzja 
w temacie broni jądrowej

W dniach 13-19 grudnia odbyła się kolejna edycja
Musikhjälpen – audycji charytatywnej organizowanej
od 2008 roku przez telewizję SVT, radio P3 i
Radiohjälpen. Trójka wybranych wcześniej
prowadzących spędza w sumie 144 godziny
w szklanej „klatce”, prowadząc nieprzerwanie audycję
na żywo.

Tegorocznym tematem jest „Świat bez pracujących
dzieci”. Zebrane pieniądze mają dać dzieciom
możliwość nauki w szkole, zamiast ciężkiej pracy jak
osoby dorosłe. 

W tym roku Musikhjälpen zawitało do Norrköping.
Osoby, które nie mogą być tam na żywo, mogą audycji
w całości słuchać w radiu P3 lub oglądać na SVTPlay
(również w Polsce!).

Muzyka ratuje życie
 

Źródło: sverigesradio.seŹródło: expressen.se

Dane gospodarcze
Szwedzka gospodarka jest silna a inflacja gwałtownie
wzrosła głównie z powodu rosnących cen energii. 
Riksbank szacuje, że w przyszłym roku inflacja
zmaleje. Popyt gwałtownie wzrósł z powodu
większości krajów, które złagodziły ograniczenia,
przez co hamowały rozwój gospodarczy. 

Zakłócenia w dostawach stwarzają przeszkody dla
wzrostu, ale w nadchodzących latach oczekuje się, 
że problemy te ustąpią. 

Ceny towarów konsumpcyjnych rosną szybciej w
wyniku problemów z dostawami, ale istnieją różnice
między różnymi krajami. W Szwecji i strefie euro
wpływ na ceny konsumenckie do tej pory wynikał
głównie z szybko rosnących cen energii. 
Gdy problemy z podażą ustąpią, wskaźnik inflacji CPIF
z wyłączeniem energii również nieco zmaleje.
 
Zarząd Riksbanku podjął decyzję o utrzymaniu stopy
referencyjnej na poziomie zerowym. Kierownictwo
zdecydowało się również na zakup obligacji o
wartości 37 miliardów SEK w pierwszym kwartale
2022 r, aby zrekompensować przyszłe terminy
zapadalności. Dyrekcja przewiduje, że w 2022 r.
udział ten pozostanie w przybliżeniu niezmieniony,
a następnie będzie stopniowo się zmniejszał.

Prognoza stopy interwencyjnej wskazuje, że stopa
repo wzrośnie w drugiej połowie 2024 roku.

Źródło: riksbank.se



 
 Członkowie PSIG - Aktualności

Sylwester z widokiem na morze

Pożegnaj rok w samym sercu Sopotu, tuż nad
brzegiem morza w pięknych eleganckich
wnętrzach hotelu Sofitel Grand Sopot.
 
Celebruj ostatnie chwile 2021 roku podczas
uroczystej kolacji w restauracji Grand Blue z
widokiem na morze a w noworoczny poranek
zrelaksuj się w Centrum Wellness z basenem
saunami i siłownią.

Credits: sofitelgrandsopot.com

Podaruj bliskim Święta w hotelu Hilton Gdańsk

Hotel Hilton Gdańsk przygotował specjalny świąteczny pakiet pobytowy.
Zawiera on oczywiście dwa noclegi i śniadania, oraz wszystko to co tworzy
magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Między innymi: kolacja wigilijna
przy dźwiękach kolęd, spotkanie ze Świętym Mikołajem, a nawet ozdabianie
pierników. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Credidts:hiltongdansk.pl Credits: hiltongdansk.pl
 

https://www.sofitelgrandsopot.com/pl/
https://hiltongdansk.pl/


Po raz kolejny fani kultury nordyckiej mogli wziąć udział w kolejnej
odsłonie Nordic Focus Festival. Organizatorami szóstej edycji było
Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego "Alternator",
Instytut Skandynawistyki UG oraz Dyskusyjny Klub Filmowy UG "Miłość
Blondynki". W dniach 27 do 28 listopada odbyło się wiele interesujących
spotkań, pokazów filmowych i warsztatów. 
Miłośnicy języka szwedzkiego mogli spróbować swoich sił na
warsztatach językowych, a także posłuchać wykładu podróżniczego
Agnieszki Dziadek Sverige på längden. Prawdziwą gratką dla uczestników
niewątpliwie był pokaz filmu „Jestem Greta” w reżyserii Nathana
Grossmana. Film pokazuje historię szwedzkiej aktywistki klimatycznej
Grety Thunberg oraz jej drogę od momentu rozpoczęcia strajku
szkolnego aż do podróży do Katowic i słynnego wystąpienia w Nowym
Jorku na szczycie ONZ. 
Po projekcji filmu odbyła się dyskusja Halo, tu Ziemia! Pod
przewodnictwem Krystyny Weiher–Sitkiewicz.

Dodatek do newslettera

 Nordic Focus Festival 

Credits: ug.edu.pl Autor: Sylwia Pietrzak

Nowa książka Zlatana

„Adrenalina – moje nieznane historie” taki tytuł nosi trzecia książka Zlatana.
Od premiery „Ja, Ibra” minęło już 10 lat, a książka do dzisiaj uchodzi za
jedną z najlepszych biografii sportowców. W 2018 wydał „Ja, Futbol”, która
również cieszy się uznaniem fanów futbolu na całym świecie. Zlatan to
zdecydowanie jedna z najbardziej barwnych i kontrowersyjnych postaci
piłkarskiego świata, a w swojej nowej książce opowie o swojej przyszłości,
o tym czego się w niej obawia. Ibra skończył już 40 lat, ale pomimo tego
nadal nie zamierza kończyć piłkarskiej kariery, o czym również będzie
można w „Adrenalinie” przeczytać. Trzecia książka Szweda powstała we
współpracy z Luigim Garlando, dziennikarzem La Gazzetta dello Sport, czyli
największego włoskiego dziennika sportowego. W Polsce książka ukaże się
w 2022 roku. 
Źródło: dn.se

Credits: wsqn.pl



Zdrowych i radosnych Świąt Bożego

Narodzenia!
 
 

God Jul!
 
 

Historia życia Astrid Lindgren pokazuje
pomijane dotąd wątki jej biografii i wydobywa
zazwyczaj marginalizowane aspekty jej życia,
działalności i osobowości. Spotykamy Astrid

Ericsson z Vimmerby, fascynującą osobę, która
została zawodową pisarką w wieku około

czterdziestu lat, poznajemy jej trudne
doświadczenia życiowe, nim została bogatą

autorką bestsellerów.

Nie ma większego rozrabiaki nad Emila ze
Smalandii! Choć wygląda jak aniołek, wciąż

wpada na najdziwniejsze pomysły. Raz nawet
wciągnął na maszt swoją siostrzyczkę!Rodzice

rwą włosy z głowy. Co wyrośnie z takiego
urwisa? Tom zawiera wszystkie części przygód

rezolutnego Emila autorstwa niezrównanej
Astrid Lindgren. Uzupełniają je klasyczne

czarno-białe ilustracje Björna Berga.

Dodatek do newslettera
Spotkanie z Astrid


