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Szanowni Państwo,
Rok 2015 obfitował w wiele ciekawych wydarzeń i powoli dobiega końca. Dziękujemy za
wspólny czas, współpracę oraz motywację i inspiracje do kolejnych działań. W tym roku
Izba zorganizowała 75 spotkań! Do naszego grona dołączyła także rekordowa liczba 72
nowych firm – dzięki naszym członkom możemy dalej prężnie budować skandynawskąpolską społeczność biznesową.
Mamy nadzieję, że 2016 będzie równie ciekawy i pełny nowych szans i projektów zarówno
dla Państwa, naszych firm członkowskich jak i dla Izby.
W imieniu Zarządu oraz zespołu SPCC życzę Państwu Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2016!
Roger Andersson – Przewodniczący SPCC
SPCC w Polsce

Wiadomości
z firm członkowskich

Wiadomości ze Skandynawii

Patroni SPCC
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SPCC w Polsce

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią. W chwili obecnej SPCC zrzesza blisko 390 członków, co sprawia, że należymy do grona największych
izb bilateralnych działających w Polsce. Członkostwo w Izbie to możliwości nawiązywania kontaktów z elitarną grupą osób
zarządzających prężnymi firmami skandynawskimi i sposób na znalezienie inspiracji dla każdego, kto dąży do rozwoju
swojej firmy.

SPOTKANIA
W 2015 r. zorganizowaliśmy 75 spotkań.
Dziękujemy za współpracę i udział w naszych wydarzeniach!

Firmy członkowskie
Od początku 2015 r.
do SPCC przystąpiły

Izba zrzesza

72 firmy

389 członków

w tym 365 członków korporacyjnych,
23 honorowych i 1 indywidualny
138 firm

64 firmy

97 firm

66 firmy

Od początku roku najwięcej firm przystąpiło
do sekcji szwedzkiej – 26 firm
oraz do sekcji duńskiej – 21 firm

8

Izba reprezentuje
krajów:
■ 5 krajów nordyckich: Danię, Finlandię, Islandię,
Norwegię, Szwecję
■ 3 kraje bałtyckie: Estonię, Łotwę i Litwę.

PROGRAM
„MEMBER GETS MEMBER”
Znają Państwo firmę, która byłaby zainteresowana
przystąpieniem do Izby? A może niedawno udało
się Państwu zarekomendować Izbę innej firmie, dla
której członkostwo w SPCC to niespotykana szansa
na rozwój biznesu?
Wiemy, że najlepszymi ambasadorami SPCC są jej
członkowie, dlatego chcielibyśmy serdecznie zaprosić
Państwa do udziału w programie SPCC – „Member gets
Member”. Każdy członek SPCC, który zaprosi do członkostwa korporacyjnego w Izbie nową firmę spełniającą obowiązujące w SPCC kryteria członkostwa uzyska
15% rabat na roczną składkę członkowską. Jeśli chcesz
się dowiedzieć, co o członkostwie w SPCC mówią już
zrzeszone z nami firmy, kliknij:

tutaj!
Więcej informacji o programie udziela:

Poznaj nowych członków SPCC
kliknij tutaj!
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Sandra Tetzlaff
Membership Development Manager
stetzlaff@spcc.pl, tel. 22 849 74 14.
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SPCC w Polsce

Skandynawskie modele współpracy i inwestycje w Polsce
w sektorze BSS: Konferencja Scandinavian SWOT III
i nowy raport SPCC
19 listopada 2015r. Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza zorganizowała kolejną edycję konferencji Scandinavian SWOT, tym razem dedykowaną skandynawskim modelom, doświadczeniom i kierunkom rozwoju w zakresie
współpracy w sektorze BSS. W trakcie wydarzenia zaprezentowano raport, podsumowujący inwestycje skandynawskich firm w sektorze BSS, który powstał we współpracy z Fundacją Pro Progressio, firmami: Kinnarps oraz
Vastint oraz pod patronatem honorowym Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Z zaprezentowanego podczas
konferencji raportu SPCC i Pro
Progressio, który jest poświęcony skandynawskim firmom
działającym w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu wynika, że obecnie liczba skandynawskich firm inwestujących w
takie wyspecjalizowane centra
w Polsce przekroczyła 50 i w
najbliższych latach będzie rosła.
Dane pokazują, że w 16 miastach Polski ulokowane są 64 centra BSS z kapitałem skandynawskim. Najwięcej skandynawskich firm znajduje się na Pomorzu
– tutaj zarówno Trójmiasto jak i Szczecin w równej liczbie przyciągają skandynawskich inwestorów (Trójmiasto – 10, Szczecin
– 9). Popularną lokalizacją w tym zakresie jest także Warszawa,
gdzie zlokalizowanych jest 11 takich firm. Raport podaje również, że najwięcej inwestycji pochodzi ze Szwecji (21), jednak nie
ustępują im inwestycje fińskie (17). Z Danii pochodzi 13 centrów,
natomiast z Norwegii 9. Funkcjonują także centra o mieszanym
kapitale skandynawskim, bądź skandynawsko-polskim. Według
ankiety przeprowadzonej przez SPCC i Pro Progressio, 48% firm
inwestuje w SSC, czyli centra usług wspólnych. Najbardziej popularne kategorie obsługiwanych procesów to finanse i księgowość oraz IT. W raporcie zaprezentowano także przykłady 10 firm
z kapitałem skandynawskim, które ulokowały swoje centra BSS
w Polsce i z sukcesem działają na naszym rynku: Arla GBSFI, Duni
EFF, Electrolux, Nokia Networks, Nordea, Powel, Ruukki (Part of
SSAB Group), Tieto, Unicall oraz Volvo.

bez znaczenia jest dobre skomunikowanie wybranych regionów
nitkami autostrad i trasami szybkiego ruchu z sąsiednimi krajami,
co ułatwia firmom dalszą ekspansję” mówi Agnieszka Kowalcze,
Dyrektor Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC).
Raport na temat skandynawskich firm w sektorze BSS w Polsce można pobrać TUTAJ.
W trakcie konferencji firma Kinnarps zaprezentowała kierunki i trendy w urządzaniu biur pod inwestycje w sektorze BSS.
Uczestnicy dyskusji panelowych odbywających się podczas
konferencji omówili między innymi kluczowe czynniki sukcesu w budowaniu konkurencyjnego centrum usług, a także
wyzwania związane z rozwojem i ekspansją firm w tej branży.
Wśród ekspertów znaleźli się przedstawiciele firm takich, jak
Duni, Ericsson, Nordea, Kinnarps, Opus Capita, Transcom oraz
Vastint. Partnerem merytorycznym wydarzenia została Fundacja Pro Progressio a patronat honorowy nad konferencją objęły Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)
oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland - ABSL).

„Skandynawscy inwestorzy chętnie wybierają Polskę jako lokalizację centrów nowoczesnych usług dla biznesu, przede wszystkim ze względu na połączenie czynników w postaci wysokiej
jakości kapitału ludzkiego z umiarkowanymi kosztami pracy
i stabilnością polityczną i makroekonomiczną naszego kraju. Nie
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Wywiad z Ingą Eriksson Fogh – nową Ambasador
Szwecji w Polsce
Jak Pani widzi obecne relacje między Polską i Szwecją?
Czy Polska jest interesującym partnerem dla Szwecji?
Nasze kraje łączą silne więzi. Wieloletnie dobre stosunki między naszymi rządami zaowocowały strategicznym partnerstwem. Spotkanie szefów rządów, do którego doszło wiosną
w Warszawie, było kamieniem milowym w naszych relacjach.
Premierzy wyrazili wolę dalszego rozwoju partnerstwa strategicznego. Polska jest bez wątpienia interesującym partnerem dla Szwecji.
Jakie obszary współpracy będą w najbliższym czasie najistotniejsze dla ambasady?
Jednym z priorytetów, jakie przyjęła ambasada, Biuro Radcy Handlowego – Business Sweden i konsulaty honorowe – czyli tzw.
Team Sweden – jest stymulowanie handlu i inwestycji. Stosunki
gospodarcze pomiędzy Polską a Szwecją rozwijają się dobrze,
ale wciąż drzemie tu duży potencjał. Dało się go zauważyć m.in.
podczas czerwcowego Szwedzko-Polskiego Forum Innowacji.
Innym istotnym obszarem jest bezpieczeństwo i obronność,
szczególnie w obliczu wyzwań związanych z naszym wspólnym bezpieczeństwem. We wrześniu przedstawiciele naszych rządów podpisali umowę o wzajemnej współpracy w
dziedzinie obronności. Polska to kluczowy partner Szwecji,
jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Europie. Naszym priorytetem jest również nawiązanie kontaktów z nowym rządem RP.
Polska i Szwecja współpracują już na wielu płaszczyznach.
Ponieważ jednak w obu krajach mamy nowe władze, w naszej współpracy mogą pojawić się nowe priorytety.

Czy była Pani już wcześniej w Polsce? Czy mogłaby Pani
opowiedzieć o sobie?
Do Warszawy przyjechałam na początku września. Zostałam tu oddelegowana już po raz drugi. W latach 1980 - 1982
pełniłam w ambasadzie funkcję drugiego sekretarza. Od
tamtej pory wiele się w Polsce zmieniło. W swojej karierze
sprawowałam także funkcje ambasadora w Danii, Tajlandii
i Indiach, a także trzykrotnie pracowałam w Stałym Przedstawicielstwie Szwecji przy ONZ w Nowym Jorku. Mój mąż
Peter Fogh jest prawnikiem. Kilka lat temu przeszedł na
emeryturę po latach spędzonych w ONZ jako doradca prawny w Departamencie Operacji Pokojowych. Między misjami
zagranicznymi pracowałam w Kancelarii Premiera i Kancelarii Ministra Spraw Zagranicznych w Sztokholmie. W wolnym
czasie spaceruję, chodzę do opery i na koncerty, czytam
książki i podróżuję.

REKLAMA

Kilka lat temu nasze wydawnictwo wydało Album pod tytułem „Bale noblistów - od klasycznych menu po
współczesne przepisy”. Wychodząc na przeciw temu zainteresowaniu przygotowaliśmy nowy album z wybranymi
menu z bankietów, które odbyły się w latach 1996 – 2013. Od Wisławy Szymborskiej do Alice Munro.
Mamy nadzieję, że zainspirujemy Państwa do własnych prób zmierzenia się z wykwintnymi przepisami, czego
efektem będą pyszne potrawy i zachwyceni biesiadnicy.
Propozycja zakupu prezentu świątecznego dla partnerów biznesowych i rodziny.

www.eppublishing.pl

4

e_palmblad@onet.pl
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Greencarrier w kolejnych polskich miastach
16 lat temu europejski rynek szukał nowych rozwiązań w
transporcie, zapewniających szybszy i bezpieczniejszy transport towarów. Wtedy to Stefan Björk i Björn Eklund postanowili rozpocząć współpracę, która przyniosła pozytywne
zmiany, najpierw w Szwecji, a później w Europie. Ich pomysł
zapewnił małym, średnim i wielkim przedsiębiorstwom elastyczne rozwiązania logistyczne i transportowe w zakresie
transportu morskiego, lotniczego i drogowego.
Obydwaj panowie postanowili stworzyć firmę wyróżniającą
się doskonałym planem działania, nowoczesnym sprzętem
oraz technologiami. Szczególną uwagę zwrócili na swoich
pracowników, szukając ekspertów. Zapewnili im atmosferę
idealną do pracy i rozwoju osobistego, wprowadzając do
Greencarrier optymizm, radość, zaangażowanie oraz nastawienie na odnoszenie mniejszych i większych sukcesów.
Koncepcja Björka i Eklunda okazała się idealną, zarówno w
czasach rozwoju, jak też sprawdziła się w czasie kryzysu. Firma Greencarrier rozpoczęła ekspansję na Skandynawię, a także zagościła na stałe w Europie. Potem przyszedł czas na Azję
Środkową oraz Chiny– połączenie Europy z Państwem Środka
pozwoliło stworzyć jedną z najszybszych sieci transportowych.
Działania firmy w ostatnim 15-leciu idealnie wpisują się w
hasło, które zna każdy pracownik Greencarrier: Tak, to jest
możliwe!
Greencarrier w Polsce
W naszym kraju Greencarrier pojawił się w 2012 roku i szybko
wybił się spośród konkurencji. Rewelacyjne położenie kraju
– Basen Morza Bałtyckiego oraz granica Unii Europejskiej z
Rosją, Białorusią, Ukrainą oraz sąsiedztwo z Litwą – czynią
Polskę jednym z najważniejszych logistycznie miejsc na mapie Europy. Wiedzą o tym pracownicy firmy, jak też jej Klienci.
– Greencarrier w Polsce przede wszystkim pełni rolę łącznika ze
wschodem. To właśnie w naszym kraju przekraczają granicę z
Unią transporty z Chin, Korei Południowej, Japonii, Rosji, Białorusi – mówi Jarosław Czata, Ocean Freight Manager z Greencarrier.– Jesteśmy w Warszawie, Katowicach, Dąbrówce, Gdyni,
ale na tym nie koniec.
Niedawno firma postanowiła utworzyć kolejne oddziały w
Polsce, tak by współpraca ze Zleceniodawcami przebiegała
jeszcze sprawniej. Oba już działają.
Greencarrier Szczecin – strategiczny punkt
na mapie i współpraca z Oktan Wines
Oddział Greencarrier w Szczecinie znajduje się w nowoczesnym parku technologicznym. Zajmuje łączną powierzchnię 1 000 mkw. Do North West Logistic Park łatwo dojechać,

prowadzą do niego drogi S3 i A6. Co dzięki tej lokalizacji
zyskała firma?
– Szczecin służy nam przede wszystkim do transportu towarów
pomiędzy Skandynawią i Polską, ale też do przesyłania ładunków w głąb kontynentu – mówi Grzegorz Sas, Freight Services Project Manager z Greencarrier Szczecin. – Zajmujemy się
zarówno transportem LTL jak też FTL. Stawiamy na połączenie
pomiędzy Skandynawią a naszym Krajem, obsługujemy transporty wewnątrz Polski oraz te międzynarodowe.
Jak podkreśla Grzegorz Sas, ogromnym sukcesem jest nawiązana kilka tygodni temu współpraca pomiędzy Greencarrier w Szczecinie a Oktan Wines, jednej z najważniejszych
firm na światowym rynku win. Umowa obejmuje zarówno
transport naziemny FTL / PTL krajowy i międzynarodowy,
morski, jak też magazynowanie towarów.
Greencarrier Poznań – wyprzedzając
o kilka kroków konkurencję
Otworzenie oddziału w stolicy Wielkopolski to była tylko
kwestia czasu. To przecież jeden z największych ośrodków
gospodarczych w Polsce, w którym zarejestrowanych jest
ponad 50 000 firm, z czego 1 000 to podmioty zagraniczne.
– Świadczymy usługi dla lokalnego rynku oraz stawiamy na
wdrożenia bardziej zaawansowanych rozwiązań TSL. Krótko
mówiąc, oddział Greencarrier w Poznaniu jest po to, by wzmocnić siłę działań wewnętrznych firmy, a co za tym idzie budować
pozytywny wizerunek marki na rynku krajowym i zagranicznym – opowiada Mieszko Gordziej, Branch Manager w Greencarrier Poznań.
Klientami oddziału w Poznaniu są wszystkie najważniejsze
branże związane z gałęziami handlu oraz przemysłu. Ofertą
Greencarrier z Wielkopolski interesują się zarówno przedstawiciele automotive, firm medycznych i farmaceutycznych,
jak też spożywczych oraz związanych z poligrafią. Co najważniejsze, przedstawicieli nowych branż wciąż przybywa.
– O sile naszego oddziału w Zachodniej Polsce i rynku lokalnym
stanowią pion handlowy i operacyjny. Pracują tam dosłownie tacy ludzie, jakich 15 lat temu szukali Stefan Björk i Björn
Eklund: kompetentni, posiadający wiedzę, lojalni, pełni humoru i nastawieni na odnoszenie sukcesów – mówi z dumą o
swoim zespole pracowników Mieszko Gordziej.– To właśnie
dzięki nim możemy poszerzać struktury logistyczne Greencarrier, a także zdobywać zaufanie partnerów biznesowych i wyprzedzać o kilka kroków konkurencję.

Autor: Greencarrier Freight Services Poland
www.greencarrier.pl, e-mail: poland.fs@greencarrier.pl
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Gospodarka odpadami w 2016 r.
Od nowego roku przedsiębiorców czekają zmiany w obszarze gospodarowania odpadami. Od 1 stycznia zaczną
obowiązywać nowe zasady zbiórki elektroodpadów
oraz systemu recyklingu pojazdów, niektórych przedsiębiorców zacznie obowiązywać również obowiązek
przeprowadzenia audytu opakowaniowego.
– Dla przedsiębiorców nowy rok w branży gospodarki odpadami przyniesie wiele istotnych zmian. Większość z nich idzie w dobrym kierunku, są jednak i takie, które mogą budzić wątpliwości,
jak ograniczenie liczby podmiotów, które będę mogły zbierać
niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zmianami, na
które na pewno czeka wielu przedsiębiorców jest uproszczenie
systemu raportowania odpadów. – mówi Anna Wójcik, kierownik ds. Ochrony Środowiska i ADR w Stena Recycling.
Ułatwienia w raportowaniu odpadów
Od nowego roku ma zacząć obowiązywać również nowe
rozporządzenie, którego celem jest uporządkowanie systemu raportowania odpadowego. Wkrótce będzie się ono
odbywało wyłącznie do marszałka województwa, w którym
przedsiębiorstwo generuje lub przetwarza odpady.
Do 24 stycznia 2018 r. planowane jest również powstanie Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) za pośrednictwem której przedsiębiorcy mają
docelowo składać sprawozdania w formie elektronicznej.
Audyt opakowaniowy
1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie obowiązek przeprowadzenia zewnętrznego audytu opakowaniowego, do którego

zobowiązani są przedsiębiorcy:
• eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący
wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili dokument EDPR lub EDPO,
• prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie
na przetwarzanie.
Nowe zasady zbiórki elektroodpadów
Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Podwyższone
zostaną poziomy zbierania oraz odzysku i recyklingu ZSEiE, a podmioty gospodarcze zajmujące się zbieraniem oraz
przetwarzaniem elektroodpadów będą mogły być kontrolowane bez uprzedniej zapowiedzi. Istotną zmianą z punktu
widzenia przedsiębiorstwa zajmującego się zbiórką elektroodpadów jest zapis, że nie wszystkie podmioty będą mogły
zbierać niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Nowy system recyklingu pojazdów
Zmiany zajdą również na rynku motoryzacyjnym. Zgodnie
z ustawą zlikwidowana zostanie opłata recyklingowa za
sprowadzenie pojazdów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ograniczony zostanie również pobór opłat przez
stacje demontażu za przyjmowanie pojazdów wycofanych z
eksploatacji. Ustawa przewiduje także podniesienie wymaganych poziomów odzysku i recykling pojazdów oraz kar za
ich niewypełnienie.

REKLAMA

Numer 1 w klasie biznes

Według Instytutu Monitorowania Mediów
dziennik „Puls Biznesu” jest najbardziej
opiniotwórczym medium biznesowym
dekady (2004-2014) w Polsce.
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Więcej:
bonnier.pl
reklama.pb.pl
tel. 22 333 98 88
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Jaką emerytką, jakim emerytem będziesz?
Prognozy Komisji Europejskiej, Banku Światowego i polskich
ekspertów wskazują, że wysokość emerytury osób wchodzących dziś na rynek pracy w Polsce wyniesie nie więcej niż 30%
ich ostatniego wynagrodzenia. Niewiele osób ma tego świadomość, jeszcze mniej wie, jak można zapobiec tak znacznemu spadkowi dochodów w okresie emerytalnym w porównaniu do czasu aktywności zawodowej.

jemy w pogłębieniu opartej na zaufaniu patronackiej relacji z
pracownikami, a także na dodatkowym, ciekawym elemencie
employer brandingu. Uczestnictwo w programie nie wiąże się
z żadnymi kosztami finansowymi.
Współpracujemy już z instytucjami rynku, organizacjami
pracodawców, ZUS-em, uczelniami, pozyskujemy kolejnych
partnerów merytorycznych i medialnych. Kontynuujemy budowę szerokiej koalicji mając nadzieję, że wspólnym wysiłkiem będziemy prowadzić regularną edukację młodego pokolenia w zakresie zagadnień emerytalnych. Z perspektywy
makroekonomicznej, inicjatywa ta przyniesie również korzyści gospodarce.

Mając świadomość wynikających z tego zagrożeń społecznych i gospodarczych, zdecydowaliśmy się na uruchomienie
wieloletniego projektu CSR. Od tego roku prowadzimy działania edukacyjne w zakresie zagadnień emerytalnych skierowane do studentów i młodych pracowników. Dysponujemy wiedzą i specjalnie przygotowanym materiałem, który młodym
osobom może pomóc w podjęciu indywidualnej, świadomej
i swobodnej decyzji w zakresie budowania zabezpieczenia
emerytalnego. Przygotowany przez nas dokument „Jaką emerytką, jakim emerytem będziesz?” oparty jest na infografikach,
został dostosowany do stylu komunikacji i potrzeb młodych
ludzi, ma formę elektroniczną. Przedstawia prognozy dotyczące zabezpieczenia emerytalnego, wyjaśnia konstrukcję systemu emerytalnego, zachęca do oszczędzania, ukazuje potencjalne ryzyka oraz przedstawia określone prawnie kategorie
produktów pozwalające na ulgi podatkowe.

Wszystkim zainteresowanym proponujemy spotkanie, na którym w szerszej perspektywie przedstawimy kontekst demograficzny i gospodarczy zaistniałej sytuacji; powody, które stały za podjęciem przez nas takiej inicjatywy; założenia naszego
programu oraz zasady i korzyści z przystąpienia do niego.

Materiałami edukacyjnymi chcemy podzielić się również z
przedsiębiorcami z nadzieją, że dołączą do naszego programu i będą tę wiedzę dystrybuować wśród młodych pracowników. Jesteśmy przekonani, że komunikacja tak ważnych, a
nieupowszechnionych informacji wpisuje się w strategiczną,
odpowiedzialną relację pracodawcy z pracownikiem. Korzyści pracodawców z przystąpienia do naszej inicjatywy upatru-

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych to organizacja
samorządu gospodarczego reprezentująca branżę Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, prowadzi działania wspierające tworzenie legislacji sprzyjającej efektywnemu systemowi
emerytalnemu, rozwija wiedzę ekspercką w zakresie zabezpieczenia emerytalnego oraz rynku kapitałowego, buduje
relacje z interesariuszami oraz przekazuje wyniki swoich prac
opinii społecznej.

Filip Pietkiewicz-Bednarek, f.pietkiewicz@igte.pl
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Święta po skandynawsku
Święta Bożego Narodzenia w krajach Skandynawii pod
wieloma względami bardzo przypominają te nasze, polskie. To święta rodzinne, w których nie brakuje wspólnego
kolędowania i dobrego jedzenia. Skandynawskie Boże Narodzenie przejęło wiele zwyczajów z pogańskiego Jul. Jul
(Yule) było świętem przesilenia zimowego obchodzonym
wśród ludów północy na przełomie grudnia i stycznia.
Współcześnie obchodzone święta w Skandynawii posiadają
kilka charakterystycznych elementów.
Jednym z nich jest czas Adwentu, oczekiwanie na Boże
Narodzenie, którego początek symbolizuje adwentowy
wieniec. Wieniec zawieszany
jest na drzwiach wejściowych oraz w miejscu gdzie
się jada posiłki. Tradycyjny
wieniec adwentowy wykonany jest z gałązek świerkowych, często przystrojonych czerwonymi owocami,
świerkowymi
szyszkami,
białymi świecami i czerwonymi wstążkami. W każdą
niedzielę Adwentu zapalana
Fot. Helena Wahlman, image bank Sweden
jest kolejna świeca, co oznacza, że w czwartą niedzielę palą się wszystkie cztery świece.
Najstarszym w Szwecji, podobnie jak i w Finlandii, symbolem
bożonarodzeniowym jest koziołek, obecnie bardzo popularna ozdoba świąteczna, najczęściej wykonana ze słomy. W XVIII
wieku to właśnie koziołek stukał do drzwi, zostawiał prezenty
w wigilijny wieczór i uciekał w mrok. Po pewnym czasie jego
miejsce zajął Jultomten, czyli bożonarodzeniowy krasnoludek, którego imię zaczerpnięte zostało ze skandynawskich
wierzeń ludowych.
Adwent i Święta Bożego Narodzenia (Jul) również w Norwegii
mają szczególną oprawę. Czas do Wigilii odmierzają kalendarze adwentowe, zaś w całym kraju, podobnie jak w pozostałych krajach nordyckich żywa jest tradycja jarmarków
bożonarodzeniowych (julemarked) na świeżym powietrzu,
gdzie wszyscy z przyjemnością rozgrzewają się tradycyjnym
skandynawskim gløgg’iem – korzennym napojem z grzane-

go czerwonego wina
z ziołami, rodzynkami i
migdałami. Do najpopularniejszych w Norwegii
należą jarmarki przed
Ratuszem i w muzeum
kultury narodowej Norsk
Folkemuseum w Oslo,
Fot. Helena Wahlman, Image bank Sweden
czy jarmark w twierdzy
Frederiksten w Halden. Ciekawą tradycję ma Bergen, gdzie w
czasie Adwentu powstaje największe na świecie miasto wykonane w całości z... piernika!
Najbardziej uroczysty obyczaj świąteczny w Skandynawii to
zapalenie światełek na choince. Świerk jest przystrajany srebrną lub złotą gwiazdą, wstążkami w kolorach flagi narodowej,
tutkami z owocami, papierowymi koszyczkami w kształcie serca, które należy wypełnić orzechami i łakociami.
Podczas Wigilii na stołach pojawia się wiele smakołyków i podczas gdy na przykład specyficznym daniem dla Norwegii jest
ryba ługowana (lutefisk), to w całej Skandynawii na wigilijnym stole nie powinno także zabraknąć wieprzowiny – zwłaszcza świątecznych żeberek (juleribbe), czy owsianki. Żywa jest
również tradycja delektowania się rodzajem puddingu ryżowego, w którym ukryty jest migdał. Jego znalazca może liczyć
w nadchodzącym roku na pomyślność. Z okazji świąt warzone
jest piwo świąteczne i oczywiście piecze się ciasteczka – w niektórych domach przestrzega się zasady, że powinno być ich co
najmniej siedem rodzajów. Przetrwał także zwyczaj wystawiania przez dzieci owsianki dla nisse – gnoma, który opiekuje się
farmą lub domem.
W Finlandii Święta Bożego Narodzenia (po
fińsku „Joulu”) traktowane są bardzo wyjątkowo. Jak powszechnie
wiadomo, Finlandia jest
ojczyzną Św. Mikołaja,
na którego mówi się
tam Joulupukki, a jego
siedziba znajduje się
niedaleko Rovaniemi.
Tradycyjnie w samą Wigilię (Jouluaatto), jeszcze przed południem,
Finowie odwiedzają sauFot. Carolina Romare, image bank Sweden
nę, by wieczorem cieszyć
się czasem spędzonym wśród przyjaciół. W Turku, w dzień
Bożego Narodzenia o godzinie 12:00 ogłaszana jest Bożonarodzeniowa Deklaracja Pokoju, co stanowi jedną z najstarszych
tradycji fińskiego Joulu.
W skandynawskich Świętach Bożego Narodzenia znaleźć można wiele podobieństw do polskich tradycji świątecznych, jest
też kilka barwnych zwyczajów charakterystycznych dla Skandynawii. Jednak we wszelkich obrzędach związanych z tym okresem znamienne jest to, że czas świąteczny to najważniejsze ze
wszystkich dni w roku, spędzane w pełnej ciepła i blasku atmosferze w gronie najbliższych, dni magiczne i niepowtarzalne.

Fot. Kim Wyon, Visit Denmark
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Skandynawia przyjazna dla prowadzenia
działalności gospodarczej – raport Banku
Światowego „Doing Business 2016”
W opublikowanym pod koniec
października raporcie Banku
Światowego „Doing Business
2016”, Dania została uznana,
już po raz piąty z rzędu, za kraj
oferujący najlepsze warunki w
Europie do prowadzenia biznesu. Pierwsze miejsce zajęły
Singapur i Nowa Zelandia. Pozostałe państwa skandynawskie, podobnie jak w zeszłym
roku, również znalazły się wysoko w klasyfikacji. Najbardziej
przyjaznym miejscem do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Europie, zaraz za Danią, jest Wielka
Brytania (6. miejsce) oraz Szwecja (8. miejsce). Na kolejnych
europejskich pozycjach w rankingu „Doing Business” 2015
są Norwegia (9. miejsce) i Finlandia (10. miejsce). Polska zajmuje 25. pozycję (co stanowi awans o 7 miejsc od ubiegłego
roku i jednocześnie najlepszy w historii wynik naszego kraju).
Pełny raport dostępny jest na www.doingbusiness.org

Finlandia oferuje kobietom najlepsze
warunki pracy
Według rankingu „Glass Ceiling Index” (Wskaźnik tzw. „Szklanego Sufitu”) opublikowanego przez The Economist, najlepszym miejscem pracy na świecie dla pań jest Finlandia. W dalszej kolejności znajdują się Norwegia ex aequo ze Szwecją.
Polska zajmuje czwarte miejsce wyprzedzając Francję, Węgry
i Danię. Finlandia notuje najwyższy wśród analizowanych 28
krajów OECD udział kobiet w edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego (gdzie ich przewaga nad mężczyznami wzrosła), udział kobiet w ogólnej liczbie osób pracujących oraz
najwyższy odsetek (ponad 50%) kobiet, które zdają biznesowy egzamin GMAT. Ponadto, w Finlandii wydłużono o ponad
dwa tygodnie wymiar płatnego urlopu macierzyńskiego.

Fot. Krzysztof Miegoń

Finlandia zamierza wprowadzić bezwarunkowy dochód podstawowy

Skandynawia nadal w czołówce państw UE
pod względem sprawiedliwości społecznej

Fiński zakład ubezpieczeń społecznych KELA przedstawił
plany, których realizacja sprawi, iż Finlandia będzie pierwszym w świecie państwem gwarantującym każdemu swemu
obywatelowi bezwarunkowy dochód podstawowy. Według
planu KELA, każdy Fin niezależnie od poziomu swych dochodów otrzymywałby z budżetu miesięczną kwotę 800 euro,
niepodlegającą opodatkowaniu. W skali całego państwa
oznaczałoby to wydatek 52,2 md euro rocznie.

Szwecja, Dania i Finlandia zajmują trzy pierwsze miejsca
wśród 28 krajów UE, w najnowszym badaniu dotyczącym
sprawiedliwości społecznej, przeprowadzonym przez niemiecką Fundację Bertelsmanna. Europejski Indeks Sprawiedliwości Społecznej bierze pod uwagę czynniki takie jak
redukcja ubóstwa, dostęp do edukacji i rynku pracy, system
opieki zdrowotnej, sprawiedliwość pokoleniową, spójność
społeczną i niedyskryminację.

SPCC e-magazyn: Skandynawsko-Polska społeczność biznesowa online!
SPCC e-magazyn jest dystrybuowany wśród szerokiej grupy czytelników zainteresowanych informacjami o skandynawsko-polskim rynku: około 360 firm członkowskich SPCC, pozostałe skandynawskie firmy działające w Polsce, instytucje otoczenia biznesu oraz media. Dlatego też magazyn
oferuje wspaniałe możliwości dla firm, które pragną promować swój biznes wśród kluczowej grupy
odbiorców reprezentujących skandynawsko-polską społeczność biznesową.
Następny numer e-magazynu ukaże się w marcu, materiały można przesyłać do 19 lutego 2016 r.
Oferujemy możliwość publikacji artykułów, wywiadów oraz reklam.
Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt z Sylwią Wojtaszczyk-Ciąćka:
swojtaszczyk@spcc.pl, tel. 22 849 74 14.

Cennik reklam i artykułów dla firm członkowskich SPCC
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