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Streszczenie: 

W raporcie dotyczącym Szwecji zaprezentowana została sytuacja szwedzkich przedsiębiorstw MŚP i 

lokalnych samorządów w oparciu o założenia projektu Gospostrateg Regiogmina w części dotyczącej 

analiz relacji lokalnych samorządów z lokalną przedsiębiorczością. Raport składa się z ogólnej 

prezentacji gospodarki Szwecji, charakterystyki struktury szwedzkich mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, występujących form wsparcia ich działalności oraz analiz porównawczych w oparciu 

o benchmark przedsiębiorczości, innowacyjności i poziomu rozwoju regionalnego. W dalszej części 

raportu, przedstawione zostały uwarunkowania działalności lokalnych samorządów wraz z 

charakterystyką ich działań związanych ze wsparciem biznesu w ujęciu lokalnym. W ostatniej części 

znajduje się charakterystyka wybranego regionu Västra Götaland, w której przedstawione zostały 

między innymi przykłady działalności samorządów we współpracy z lokalną społecznością oraz 

lokalnym biznesem.  

W części poświęconej Szwecja należy do najbardziej rozwiniętych  krajów na świecie. Większość 

wskaźników ekonomicznych dotyczących poziomu rozwoju gospodarki plasuje Szwecję na czołowych 

pozycjach rankingów, raportów i benchmarków. Szwecja wyróżnia się w szczególności w zestawieniach 

dotyczących innowacyjności. Większość regionów tego kraju znajduje się w grupie liderów 

innowacyjności oraz silnych innowatorów. Podobnie większość wskaźników składających się na profile 

przedsiębiorczości i poziomu rozwoju regionalnego, przewyższają średnie wartości dla innych krajów 

Unii Europejskiej. 

Zatrudnienie w Szwecji najszybciej wzrasta w sektorze usług, ale wśród ofert pracy niewiele jest ofert 

dla osób z niskim wykształceniem. Występuje również silna dynamika wzrostu liczby przedsiębiorstw 

MŚP oraz liczby zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach. W klasie mikroprzedsiębiorstw, liczba 

przedsiębiorstw oraz osób w nich zatrudnionych przewyższa średnią zatrudnienia dla krajów Unii 

Europejskiej.  

W szwedzkim systemie administracji nie ma hierarchicznej relacji między gminami i regionami a gminy 

posiadają znaczną autonomię i niezależne uprawnienia podatkowe, w tym prawo do nakładania 

określonych przez rząd podatków. W gminach i regionach zatrudnionych jest 25% całkowitej liczby 

zatrudnionych w Szwecji, jednak z prowadzonych badań wynika, że sprawność administracji jest 

wysoka. 
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Wstęp  

 

Raport „Współpraca lokalnych samorządów z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Królestwie 

Szwecji ze szczególnym uwzględnieniem regionu Västra Götaland (VG) został opracowany w ramach 

projektu „Regiogmina” prowadzonego przez konsorcjum „Gosporegio”, którego liderem jest 

Województwo Kujawsko-Pomorskie we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju. Niniejszy raport jest jednym z szesnastu opracowań z których każde zostało poświęcone 

jednemu państwu. Wybrano czternaście państw europejskich: Austria, Czechy, Dania, Finlandia, 

Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy 

oraz dwa kraje spoza Europy i są to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz Korea Południowa. 

 

Celem opracowania raportów jest zapoznanie się z praktykami współpracy samorządów lokalnych z 

przedsiębiorcami w wybranych krajach i w oparciu o nie, podjęcie próby zdefiniowania rekomendacji 

dla wspierania budowy mechanizmów współpracy lokalnych samorządów w Województwie Kujawsko-

Pomorskim z biznesem, w szczególności z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Opracowanie 

raportów zostało oparte o rekomendowane wskaźniki, sformułowane w opisie projektu „Regiogmina” 

gdzie na tle ogólnej charakterystyki ekonomicznej w każdym z krajów został wybrany i 

scharakteryzowany jeden region. Wskaźniki te określają zakres charakterystyki kraju oraz wybranego 

regionu w takich obszarach jak: uwarunkowania prawne i strukturalne działalności samorządów, 

mechanizmy kształtowania, finansowania i struktury ich budżetów, identyfikacji lokalnych instytucji 

otoczenia biznesu, standardów tworzenia mikrostref aktywności gospodarczej, standardów 

funkcjonowania administracji lokalnej na rzecz lokalnej przedsiębiorczości, standardów współpracy 

lokalnej przedsiębiorczości MŚP z kluczowymi firmami regionu, stosowanych instrumentów 

finansowych, zasady realizacji wzmacniania otoczenia infrastrukturalnego dla nowych obszarów 

aktywności gospodarczej, form i zakresu dystrybucji informacji gospodarczej dla przedsiębiorców, 

mechanizmów wsparcia na rynku pracy i szkolnictwa, form współpracy wzajemnej samorządów oraz 
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współpracy samorządów z przedsiębiorcami oraz form budowania ich wzajemnych relacji, podziału 

kompetencji władz lokalnych i przedsiębiorców dla rozwoju regionu, rozwiązań w obszarze 

infrastruktury komunikacyjnej, funkcjonowania lokalnych organizacji gospodarczych na poziomie 

gminy, istniejących lokalnych funduszy rozwoju gospodarczego, funduszy inwestycyjnych wchodzących 

w relacje z gminami i innych elementów uzupełniających obraz współpracy lokalnych samorządów z 

biznesem oraz wpływu na rozwój regionu w jakim funkcjonują. 

 

Struktura raportu 

Raport dotyczący Szwecji złożony jest z niniejszego wstępu oraz czterech części, gdzie pierwsza część 

zawiera podstawowe informacje o kraju w oparciu o makroekonomiczne wskaźniki porównawcze. 

Część druga poświęcona została mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), które zostały 

scharakteryzowane w oparciu o benchmark wskaźników przedsiębiorczości, innowacyjności i poziomu 

rozwoju regionalnego a także omówione zostały uwarunkowania strukturalne, organizacyjne i formy 

wsparcia finansowego. Trzecia część raportu została poświęcona omówieniu działalności lokalnych 

samorządów, ich strukturze administracyjnej, posiadanym kompetencjom, strukturze budżetu oraz 

współpracy i relacji lokalnych samorządów z biznesem. Czwarta część jest poświęcona charakterystyce 

regionu Västra Götaland, której celem jest charakterystyka współpracy samorządów z MŚP w ujęciu 

lokalnym. Ostatnia, piąta część poświęcona jest wnioskom i rekomendacjom rozwiązań w budowaniu 

i rozwijaniu współpracy dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z lokalnym biznesem. 
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1. Informacja o kraju 

Oficjalną nazwą Szwecji jest Królestwo Szwecji (Konungariket Sverige). Jest krajem skandynawskim, 

położonym w Europie Północnej i graniczy z Danią, Norwegią i Finlandią i jest położone pomiędzy 

Finlandią i Norwegią z którą długość granicy wynosi 1619 km a z Finlandią 589 km. Granica z Danią 

znajduje się w cieśninie Öresund. Powierzchnia całkowita Szwecji wynosi nieco ponad 450 000 km2 i 

jest najbardziej zaludnionym krajem skandynawskim. Stolicą Szwecji jest Sztokholm położony w 

południowo-wschodniej części kraju z liczbą ponad 1,5 mln mieszkańców. Drugim największym 

miastem Szwecji jest Göteborg w którym liczba ludności wynosi około 570 tys. mieszkańców, następnie 

Malmö (ponad 300 tys.), Uppsala (około 150 tys.), Sollentuna ( (około 140 tys.), Västeras (niecałe 120 

tys.), Örebro (około 125 tys.), Linkoping i Helsinborg (po około 105 tys.). To jedyne miejscowości z liczbą 

mieszkańców powyżej 100 tysięcy. Szwecja w  stosunku do powierzchni ma dość niski wskaźnik gęstości 

zaludnienia i wynosi 23 osoby na km2. W pozostałych krajach skandynawskich gęstość zaludnienia 

wynosi - w Norwegii 14 osób, Finlandii 16 osób a w Danii 131 osób na km2. W Polsce dla porównania 

gęstość zaludnienia wynosi 123 osoby na km2. Populacja Szwecji wynosi ponad 10,2 mln mieszkańców 

z czego około 87 %, to Szwedzi. Największą mniejszością narodową są Finowie (jako obywatele i grupa 

etniczna 3,1%), potem Irakijczycy, Hindusi, Polacy, Duńczycy, Niemcy, Turcy, Brytyjczycy i inni.  

Podział administracyjny liczy 21 regionów o różnej wielkości pod względem powierzchni oraz liczby 

mieszkańców. (Rysunek 1) Największe pod względem powierzchni to Norrbotten (98 911 km2), 

Jämtland (49 443 km2), Västerbotten (55 432 km2), Dalarna (28 194 km2) i Västra Götaland (23 942 

km2) i pozostałe o powierzchni do 20 000 km2. Najbardziej zaludnione regiony, to region Sztokholm z 

ludnością ponad 1,8 mln mieszkańców, Västra Götaland ponad 1,7 mln, Skania około 1,15 mln,  

Östergötland 412 tys., Jönköping 328 tys.. Kolejnych 12 regionów zamieszkuje od 200 a 300 tys. 

mieszkańców a w najmniejszych gminach od 58 tys. do 176 tys. mieszkańców. Całkowita liczba gmin w 

Szwecji wynosi 290 w tym 26 znajduje się w Sztokholmie, w regionie Skania 33 a w Västra Götaland 49 

gmin. Najstarsze regiony zostały ustanowione w XVII wieku i należą do nich między innymi Gotland, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sund
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Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Södermanland, Uppsala i kilka innych. Najmłodszą gminą jest 

Knivsta, która powstała w 2003 roku.  

 Rysunek 1. Podział administracyjny na regiony w Szwecji 

 

Źródło:  https://palcempomapieblog.blogspot.com/2019/03/7-szwecja.html?showComment=1554186015723 

Szwecja jest monarchią konstytucyjną a głową państwa jest król, którym od 1973 roku jest Karol XVI 

Gustaw Bernadotte. Jego rola jest dość ograniczona i do jego obowiązków należy między innymi 

reprezentacja państwa poza granicami królestwa, otwieranie sesji Parlamentu (Riksdagu) oraz 

udzielanie mu oraz rządowi rad i wręczania Nagrody Nobla. Nie posiada prawa mianowania szefa 

rządu, nie posiada tytułu głowy kościoła ani nie jest zwierzchnikiem sil zbrojnych.  
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Jednoizbowy Parlament pełni rolę władzy ustawodawczej, kontrolnej oraz zmiany konstytucji. Składa 

się z 349 posłów wybieranych w wyborach powszechnych co cztery lata w głosowaniu tajnym. Podział 

mandatów wyborczych odbywa się na zasadzie wyboru kandydatów, którzy uzyskali na swojej partyjnej 

liście wyborczej powyżej 5% głosów imiennych. W ten sposób do parlamentu wchodzi 310 posłów. 

Pozostałych 39 wchodzi poprzez podział dla partii, które uzyskały więcej niż 4% głosów. Najważniejsze 

ugrupowania polityczne, to Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza (Sveriges 

socialdemokratiska arbetareparti SAP), liberalno-konserwatywna Umiarkowana Partia Koalicyjna 

(Moderata Samlingspartiet), prawicowa partia Szwedzcy Demokraci (Sverigedemokraterna SD), 

ekologiczna Partia Zielonych (Miljöpartiet de Gröna), socjalliberalna Partia Centrum (Centerpartiet), 

scojalistyczna Partia Lewicy (Vänsterpartiet), liberalna partia Liberałowie (Liberalerna) oraz chadecka 

partia Chrześcijańscy Demokraci (Kristdemokraterna). W parlamencie szwedzkim stosowana jest 

formuła zastępstwa mandatów (ersättare), polegająca na wyznaczaniu co najmniej 3 zastępców 

posłów, którzy przejmują obowiązki posła, którego nieobecność w parlamencie wynosi więcej niż 30 

dni z określonych powodów, między innymi takich jak urlop wychowawczy, wyjazd zagraniczny czy 

choroba. Konstytucja złożona jest z czterech zasadniczych ustaw (grundlagar), które obejmują ustawę 

o formie rządu (Regeringsformen), wolności wypowiedzi (Yttrandefrihetsgrundlagen), wolności druku 

(Tryckfrihetsförordningen) oraz porządku sukcesyjnym (Successionsordningen). Przewodniczącym 

parlamentu jest talman (Sveriges riksdags), który jest bezstronny, nie posiada prawa do głosowania, 

zarządza porządkiem obrad i jako druga osoba w państwie posiada uprawnienia głowy państwa w tym 

wyznaczania premiera1. Na system prawny w Szwecji duży wpływ miało prawo niemieckie, nie jest 

skodyfikowane i posiada elementy systemu precedensowego (common law) oraz kontynentalnego, 

charakteryzującego się wyłącznością do stanowienia prawa przez władzę ustawodawczą. 

Kluczowe sektory gospodarki Szwecji, to przemysł wydobywczy w szczególności rudy żelaza, miedzi, 

ołowiu, cynku i tytanu oraz hutnictwo, produkcja drewna, produkcja chemiczna, produkcja środków 

transportu, produkcja broni i technologii wojskowych i inne. Produkt krajowy brutto (PKB) w 2019 roku 

wyniósł 5 026 469 mln SEK2 i w 70% pochodzi z sektora usług przy czym 80% wartości PKB pochodzi z 

przedsiębiorstw prywatnych i 20% z sektora publicznego. PKB w przeliczeniu na głowę mieszkańca, 

wyniosło 489 000 SEK. Stopa bezrobocia w marcu 2020 roku wynosiła 7,1% i była taka sama jak w maju 

2019 roku. W grudniu 2019 roku wynosiła 6,0% i wskaźnik aktywności zawodowej wynosił 72,3 

procent. W okresie od 2016 do 2019 roku, wskaźniki te utrzymywały się na podobnym poziomie. 

 
1 https://www.riksdagen.se/pl/sprak/other-languages/polski-polska/ 
2 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/bnp-i-sverige/ 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_riksdag
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/bnp-i-sverige/
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Rynek pracy3 

W okresie 10 lat od 2009 do 2018 roku przyrost zatrudnienia w gospodarce Szwecji wyniósł 12%. W 

sektorze usług liczba osób zatrudnionych w tym okresie wzrosła o 15%, w przemyśle o niespełna 2% a 

w rolnictwie liczba zatrudnionych spadła o 12%.  W 2018 roku w sektorze usług było zatrudnionych 

80%, w przemyśle 18% a w rolnictwie 1,6%. Największy udział w sektorze usług miały usługi opieki 

zdrowotnej i socjalnej (18,4%), edukacja (14,3%), handel (14%) i administracja publiczna (12%). 

Populacja Szwecji wynosi 10,2 mln mieszkańców. Około 1,9 mln osób stanowi grupa mieszkańców 

urodzonych poza granicami Szwecji. Liczba miejsc pracy wzrasta w szczególności a dominujące 

zapotrzebowanie na pracowników jest w zawodach, gdzie wymagane jest co najmniej średnie 

wykształcenie. Liczba miejsc pracy w służbie publicznej (szkolnictwo) jest wysoka. Niewiele jest ofert 

pracy dla osób z najniższym wykształceniem. W ujęciu regionalnym, w okresie od 2011 do 2016 roku 

największy wzrost zatrudnienia miał miejsce w regionie Sztokholm a największy spadek oraz redukcje 

stanowisk pracy w regionie północno-centralnym Szwecji. (Rysunek 2) 

 

Rysunek 2: Udział poszczególnych regionów Szwecji w tworzeniu stanowisk pracy (2011 – 2016) 

 

źródło: OECD Job Creation and Local Economic Development 2018 

 
3 Zestawienie danych statystycznych zatrudnienia i bezrobocia w analizowanych krajach w okresie od 2005 do 2019 roku 
znajduje się w załączniku nr 1 ‘Rynek pracy’. 
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Region Västra Götalands jest jednym z najsilniejszych regionów Szwecji. Największym ośrodkiem 

regionu jest Göteborg a także takie miasta jak Trollhättan, Borås, Skövde. W większych ośrodkach 

następuje największa koncentracji ludności, w szczególności osób urodzonych za granicą. 

Jednocześnie liczba osób urodzonych w Szwecji w wieku produkcyjnym maleje. W regionie tym 

wzrost zatrudnienia jest trendem utrzymującym się od 10 lat. Istotne sektory wzrostu zatrudnienia 

dotyczą usług dla biznesu, usług IT oraz finansów oraz mieszkalnictwie i usługach publicznych. W 

regionie VG do najsilniejszych sektorów należą usługi publiczne w szczególności opieka zdrowotna 

i społeczna oraz edukacja.  

 

Kształtowanie rynku pracy na poziomie regionalnym realizowane jest poprzez publiczną służbę 

zatrudnienia Arbetsförmedlingen4 we współpracy z gminami, regionami i innymi 

organizacjami, która jest głównym dysponentem środków finansowych na cele promocji 

zatrudnienia. Finansowanie takich działań przez gminy, realizowane jest poprzez programy 

wsparcia zatrudnienia ze źródeł centralnych oraz fundusze UE w szczególności przez 

instrument ESF. W ramach wsparcia lokalnego rynku pracy, gminy również przygotowują 

programy wsparcia. Gmina może również oddziaływać na rynek pracy poprzez system 

edukacji dorosłych, takie jak na przykład szkolenia, ale nie są to działania standardowe. Wydziały 

edukacji dorosłych funkcjonujące w gminie mają własne budżety oraz plany biznesowe i szukają 

wsparcia finansowego w funduszach krajowych i unijnych na finansowanie takich zadań.  

Kształcenie dorosłych skoncentrowane jest na zwiększeniu szans na zatrudnienie dla kandydatów 

i tworzy się je poprzez partnerstwa z firmami, aby podczas praktyk, kandydaci mieli dostęp do 

szkoleń w zawodach do których się przygotowują i w dłuższej perspektywie, zatrudnienia tych 

kandydatów przez takie przedsiębiorstwa. Gmina jednak nie wspiera rozwoju przedsiębiorstw w 

tym zakresie. Służą do tego krajowe i unijne fundusze.5 

 

 

 

 
4 https://arbetsformedlingen.se/ 
5 Informacje uzyskane z ankiety opracowanej przez Zespół SGH w projekcie Gospostrateg i przeprowadzonej w jednostce 
samorządowej 
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2. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa - wskaźniki przedsiębiorczości i rozwoju 

Szwedzkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (Små och Medelstora Företag SMF) zgodnie z 

definicją Unii Europejskiej, to przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników, których roczny 

obrót nie przekracza 50 mln EUR.  

Dynamika wzrostu liczby małych i średnich przedsiębiorstw MŚP w Szwecji od 2016 roku rośnie średnio 

o kilka procent i dla przykładu w okresie od 2013 do 2018 roku wyniosła 9,86% z ilościowym wzrostem 

z 665 819 do 738 624 przedsiębiorstw (Tabela 1). Wzrost zatrudnienia w MŚP wzrosło w tym samym 

okresie o 7,66%, co stanowi 65,2% (2018) wszystkich zatrudnionych i jest niższe o 1,4% od średniej w 

Unii Europejskiej, wynoszącej 66,6%. Wartość przychodów wypracowanych przez MŚP w 2018 roku 

wyniosła nieco 142 mld EUR, co stanowi 61,2% przychodów i jest wyższe o 4,8% od średniej unijnej 

(Tabela 2).  

Tabela 1. Wzrost liczby przedsiębiorstw oraz zatrudnienia w Szwecji od 2013 roku 

 

źródło: OECD 2016 

Tabela 2. Liczba przedsiębiorstw oraz zatrudnienie w Szwecji 

 

    źródło: Small Business Act for Europe 2018 

 

 

Mikro  1 - 9 699 377 631 004 68 373 9,78% 797 617 793 520 4 097 0,51%

Małe 10 - 49 33 441 29 670 3 771 11,28% 748 188 658 938 89 250 11,93%

Średnie 50 - 249 5 806 5 145 661 11,38% 638 490 564 451 74 039 11,60%

MŚP Total 738 624 665 819 72 805 9,86% 2 184 295 2 016 909 167 386 7,66%

od 250 1 062 996 66 6,21% 1 167 660 1 050 230 117 430 10,06%

TOTAL 739 686 666 815 72 871 3 351 955 3 067 139 284 816

Zatrudnienie 

2013
Wzrost WzrostKlasa

Liczba 

przedsiebiorstw 

2018

Liczba 

przedsiebiorstw 

2013

Wzrost
Zatrudnienie 

2018
Wzrost

Mikro  1 - 9 699 377 94,6% 93,0% 797 617 23,8% 29,7% 51,9 22,3% 20,8%

Małe 10 - 49 33 441 4,5% 5,9% 748 188 22,3% 20,1% 44,3 19,1% 17,6%

Średnie 50 - 249 5 806 0,8% 0,9% 638 490 19,0% 16,8% 45,8 19,7% 18,0%

MŚP Total 738 624 99,8% 99,8% 2 184 295 65,2% 66,6% 142,0 61,2% 56,4%

od 250 1 062 0,1% 0,2% 1 167 660 34,8% 33,4% 90,2 38,8% 43,6%

TOTAL 739 686 3 351 955 232,2

SZWECJA EU28

SZWECJA 

Obroty EUR 

mld

SZWECJA EU28Klasa

Ilość 

przedsiębiorstw 

SZWECJA

SZWECJA EU28
Zatrudnienie 

SZWECJA
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2.1  Benchmark wskaźników (SBA, DB, GEI, GII, REDI) 

W raporcie Small Business Act for Europe (SBA) dla Szwecji wskaźniki dotyczące poziomu 

przedsiębiorczości (entrepreneurship) oraz wsparcia państwa i udziału MŚP w zamówieniach 

publicznych (state aid & public procurement) mają wartości poniżej średniej krajów Unii Europejskiej. 

W przypadku przedsiębiorczości na 12 czynników składających się na wynik 8 jest negatywnych, z czego 

na najniższe wartości wpływ mają takie czynniki jak ‘przedsiębiorczość jako pożądany wybór kariery 

zawodowej’ ze wskaźnikiem na poziomie 49,01% i jest niższe od średniej krajów UE o 10% (59,81%), 

‘aktywność przedsiębiorcza związana z postrzeganiem szans rynkowych’ na podobnym o 10% niższym 

poziomie jak w przypadku czynnika kariery zawodowej czy liczba osób zainteresowanych otworzeniem 

własnej firmy w ciągu najbliższych 3 lat. Powyżej średniej znajdują się takie czynniki jak udział 

przedsiębiorstw wysokiego wzrostu, edukacja przedsiębiorcza i wysoki status społeczny 

przedsiębiorców, osiągających sukcesy biznesowe. Wskaźnik określający poziom wsparcia państwa i 

udziału w przedsiębiorstwach prywatnych w zamówieniach publicznych składa się przede wszystkim z 

niskich wartości w liczbie przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych, niskiego 

procentowego udziału przedsiębiorstw MŚP w takich kontraktach w stosunku do wszystkich zamówień 

publicznych i niski udział procentowy ogłoszeń o przetargach publicznych (Rysunek 3). 

Rysunek 3. Poziom przedsiębiorczości w Szwecji na podstawie SBA (2018) 

 

źródło: Small Business Act for Europe dla Szwecji 
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Pozostałe wskaźniki charakteryzują wartości powyżej średniej krajów UE i największe wartości dotyczą 

‘dostępu do finansowania’ (access to finance), ‘wskaźnika środowiskowego’ (environment) i 

‘sprawności administracji’ (responsive administration) w którym na 12 czynników jedynie 2 spośród 

nich są negatywne z których wymagany ‘czas na procedury otwarcia firmy’ wynosi aż 11,7 dni 

kalendarzowych (UE 2,7). Najwyższą wartość spośród czynników wpływających na poziom wskaźnika 

‘sprawności administracji’ dotyczy szybkiej reakcji na zmiany prawne, które mogą powodować 

problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

W raporcie Doing Business (DB 2020) Szwecja plasuje się na pozycji 10 z wynikiem 82,0 za Wielką 

Brytanią (poz. 8 – wynik 83,5), Stanami Zjednoczonymi (poz. 6 – wynik 84,0), Koreą Południową (poz. 

5 – wynik 84,0) i Danią (poz.5 – wynik 85,3), najwyżej ocenianą spośród badanych w projekcie 

Gospostrateg Regiogmina. Według DB, najniższe wskaźniki dotyczą dostępności kredytu, procedur 

związanych z rozpoczęciem działalności i wysokości podatków. Wysoką pozycje zajmują procedury 

rejestracji nieruchomości oraz dostępu do infrastruktury energetycznej. (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Zestawienie wartości wskaźników składających się na pozycję Szwecji w rankingu Doing Business 

SZWECJA 82,0 

Starting a business 39 

Dealing with construction permits 31 

Getting electricity 10 

Registering property 9 

Getting credit 80 

Protecting minority investors 28 

Paying taxes 31 

Trading across borders 18 

Enforcing contracts 39 

Resolving insolvency 17 

 

źródło: opr. własne według Doing Business 2019 

 

Od 2011 roku Szwecja wprowadziła regulacje zwiększające skuteczność procedur związanych z 

rejestracją nieruchomości (2017), płatności podatków (2014) i procedur skracających czas rejestracji 

działalności gospodarczej (2016). Jednak według SBA w przypadku ostatniego wskaźnika, czas ten 

nadal jest zbyt długi w porównaniu do średniej krajów UE.  
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Według raportu The Global Entrepreneurship Index (GEI) określającego poziom rozwoju 

przedsiębiorczości, Szwecja znajduje się na 9 miejscu (2018) z wynikiem 73,1 za Irlandią (poz. 8 – 73,7) 

i przed Francją (poz. 10 – 68,5). W stosunku do 2017 roku w rankingu przedsiębiorczości Szwecja spadła 

z poz. 4. W badaniu opartym na trzech grupach filarów - aspiracjach, zdolnościach i postawach 

przedsiębiorczych, indywidualny wskaźnik przedsiębiorczości mieszkańców Szwecji wynosi 69% a 

instytucjonalny, dotyczący jakości instytucji wspierających przedsiębiorczość wynosi 91%. 

Najsilniejszym obszarem jest wskaźnik ‘postrzegania szans’ (opportunity perception) a najsłabszym 

‘umiejętności startupów’ (startup skills) (Rysunek 4).  

Rysunek 4. Zestawienie wskaźników składowych GEI dla Szwecji 

 

źródło: The Global Entrepreneurship Index 2018 

 

W badaniu poziomu innowacyjności według rankingu The Global Innovation Index (GII) z 2019 roku, 

Szwecja znajduje się na pozycji 2 z wynikiem 63,7 za Szwajcarią (poz. 1 - 67,2) i przed Stanami 

Zjednoczonymi (poz. 3 – 61,7). Na tak wysoki wynik Szwecji składają się takie wskaźniki jak ‘rezultaty 

wiedzy  i technologii’ (knowledge & technology outputs) które obejmują patenty, wydatki na 

oprogramowanie, przedsiębiorstwa High & Medium Tech, wykorzystanie własności intelektualnej, 

eksport technologii High-tech i inne. Wpływ na wysoką pozycję Szwecji ma także infrastruktura, 

obejmująca zaplecze ICT, logistykę i politykę środowiskowż. Ponadto, sektory kreatywne, kapitał 

ludzki, atrakcyjność rynku i warunki prowadzenia biznesu. 
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W ujęciu regionalnym, innowacyjność Szwecji podobnie jak Holandii wykazuje duże rozbieżności w 

poziomie innowacyjności, gdzie najmniej innowacyjnym regionem jest Mellersta Norrland ze 

wskaźnikiem 65,55 a największym Småland med öarna ze wskaźnikiem prawie 151,08. Region VG, 

któremu został poświęcona czwarta część niniejszego raportu, znajduje się na pozycji 3 wśród 

regionów o najwyższym wskaźniku innowacyjności (Rysunek 5). 

Rysunek 5. Wskaźniki innowacyjności poszczególnych regionów Szwecji  

 

  

 

 źródło: oprac.własne w oparciu o narzędzie https://interactivetool.eu/RIS/RIS_2.html# 

 

Indeks przedsiębiorczości regionalnej i rozwoju (The Regional Entrepreneurship and Development 

Index REDI) oparty na podziale Szwecji na 8 regionów najwyżej lokuje region Sztokholm ze wskaźnikiem 

73,8 na pozycji 4, za duńskim Hovedstaden (poz. 1 – wskaźnik 82,2), Londynem (poz. 2 – wskaźnik 79,9) 

i francuskim Île de France (poz. 3 – wskaźnik 79,2). Kolejne regiony Szwecji zajmują kolejno Östra 

Mellansverige pozycję 5 ze wskaźnikiem 72,7 oraz Västsverige pozycję 6 ze wskaźnikiem 72,2 (Tabela 

4).  

Region 
 

Wskaźnik 

innowacyjności 

1. Småland med öarna 151,08 

2. Sydsverige 112,90 

3. Västsverige 108,67 

4. Stockholm 98,49 

5. Östra Mellansverige 71,88 

6. Mellansverige 70,83 

7. Övre Norrland 66,40 

8. Mellersta Norrland 65,55 

 

  Liderzy innowacyjności   

Silni innowatorzy  

 Umiarkowani innowatorzy 

 Słabi innowatorzy  

https://interactivetool.eu/RIS/RIS_2.html
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Tabela 4. Wskaźniki regionalny przedsiębiorczości i rozwoju REDI innowacyjności poszczególnych regionów 

Szwecji 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: oprac.własne w oparciu o narzędzie  http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions 

 

 

Przyjmując jak w poprzednich raportach benchmark poziomu rozwoju regionalnego w odniesieniu do 

duńskiego regionu Hovedstaden zajmującego 1 pozycję w rankingu REDI, porównanie regionów 

Sztokholm i Västsverige wykazuje istotne podobieństwa szwedzkich regionów większości wskaźników 

oprócz wskaźników finansowania, umiejętności startupów i absorpcji technologii. Podobieństwa 

regionu duńskiego do szwedzkich regionów dotyczą możliwości startupów, kapitału ludzkiego, 

postrzegania szans i networkingu. Istotne różnice występują przy porównaniu wartości wskaźników 

konkurencyjności, innowacji produktowych i procesowych, wsparcia kulturowego oraz wysokiego 

wzrostu (Rysunek 6).  

 

 

 

 

Region 
 

Wskaźnik REDI 

4.Stockholm 73,8 

5.Östra Mellansverige 72,7 

6.Västsverige (VG) 72,2 

10.Sydsverige 67,3 

14.Övre Norrland 64,7 

36.Mellansverige 57,7 

57.Småland med öarna 49,9 

63.Mellersta Norrland 48,2 

http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions/
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Rysunek 6. Porównanie wskaźników rozwoju regionów REDI Sztokholm i zachodniej części Szwecji (Västsverige) 

oraz duńskiego regionu Hovedstaden 

 

źródło: oprac.własne w oparciu o narzędzie  http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions 

 

 

2.2 Organizacje wspierające przedsiębiorców 

Business Sweden6 z siedzibą w Sztokholmie jest państwową agencją wspierającą szwedzki biznes i 

specjalizuje się w działalności wspierającej eksport oraz inwestycje w Szwecji i działa poprzez sieć 

swoich agentów w 50 biurach regionalnych na całym świecie. Jej działania polegają na promowaniu 

Szwecji poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych a biznesu przez Szwedzkie Stowarzyszenie Handlu 

Zagranicznego (Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening). Wsparcie doradcze dla biznesu ze strony 

Business Sweden dla szwedzkich firm odbywa się na warunkach rynkowych. Konfederacja Szwedzkich 

 
6 https://www.government.se/government-agencies/business-sweden/ 

http://blogs.lse.ac.uk/redi/compare-regions/
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Przedsiębiorstw (Svenskt Näringsliv)7 z siedzibą w Sztokholmie, powstała w 2001 roku z połączenia 

Szwedzkiej Konfederacji Pracodawców (Svenska Arbetsgivareföreningen SAF), założonej w 1902 roku i 

Federacji Szwedzkiego Przemysłu (Sveriges Industriförbund), założonej w 1910 roku. Jest najbardziej 

wpływową organizacją biznesową w Szwecji i jest wspólną platformą dla firm od mikro przedsiębiorstw 

po największe korporacje. Posiada 21 biur regionalnych w Szwecji oraz biuro w Brukseli jako niezależna 

organizacja i koordynuje współpracę z 40 organizacjami w 34 krajach poprzez współpracę z 

Businesseurope. Według informacji udostępnionych przez tę organizację, tylko 1,5% członków, to duże 

przedsiębiorstwa i około 70 procent członków, to przedsiębiorstwa w których zatrudnionych jest mniej 

niż 10 pracowników. Długoplanowym celem organizacji jest lobbowanie interesów członków 

organizacji a tym samym wspieranie gospodarki Szwecji w utrzymaniu pozycji światowego lidera 

dobrobytu. W działalności dla przedsiębiorców, konfederacja wspiera poszczególne organizacje 

członkowskie w negocjacjach ze związkami branżowymi. Komunikuje się ze swoimi członkami poprzez 

szereg działalności doradczych i seminaria, organizuje społeczności biznesowe, prowadzi badania i 

dostarcza analizy, raporty i miesięczniki. Udostępnia stronę internetową wyposażoną w informacje i 

wiedzę wspierającą szwedzkich przedsiębiorców.  

 

Przykłady mniejszych organizacji branżowych znaleźć można na stronach internetowych dla 

poszczególnych sektorów gospodarki. Wśród nich jako przykłady można przywołać Szwedzką Grupą 

Lobbystyczną Rättighetsalliansen, reprezentującą 30 przedsiębiorstw szwedzkiego przemysłu gier 

komputerowych i przemysłu filmowego i zajmującą się ich wspieraniem przedsiębiorców w obszarze 

ochrony praw autorskich czy klastra Medicon Valley Alliance (MVA)8, będącego duńsko-szwedzką 

organizacją non-profit, skupiającą 300 członków i wspierającą badania oraz inicjatywy biznesowe w 

zakresie nauk o życiu ludzkim dla jej członków, którzy indywidualnie nie  mają możliwości wdrożenia 

swoich pomysłów.  

 

2.3 Formy prawne i organizacyjne działalności gospodarczej 

Przedsiębiorca firmy jednoosobowej (Enskild naringsidkare) nie posiada osobowości prawnej i ponosi 

pełną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za sprawy związane z prowadzoną działalnością. 

Zgłoszenie działalności w rejestrze wymaga uzyskania numeru statystycznego i VAT. Spółka cywilna 

(Enkelt bolag) jest spółką co najmniej dwóch osób i podobnie jak firma jednoosobowa nie posiada 

 
7 https://www.svensktnaringsliv.se/english/about-us_563030.html 
8 http://mva.org/ 
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osobowości prawnej. Podstawą działalności wspólników jest umowa zawarta między nimi. Podobnie 

też wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za wierzytelności spółki całym swoim majątkiem. W spółce 

cywilnej, zyski mogą być wykorzystane w przyszłości a straty pokrywane z dochodu. Spółka handlowa 

(Handelsbolag HB), podobna do polskiej spółki jawnej jest firmą założoną przez co najmniej 2 osoby 

fizyczne lub prawne i posiada formę osobowości prawnej. Wspólnicy są odpowiedzialni za 

zobowiązania spółki solidarnie i indywidualnie. Może powoływać radę nadzorczą i zalecane jest 

sporządzenie statutu spółki oraz wymagana jest rejestracja spółki w rejestrze w Szwedzkim Urzędzie 

Rejestracji Przedsiębiorstw Bolagsverket. Szwedzkie prawo w obszarze ustawodawstwa dotyczącego 

spółek handlowych wzoruje się na systemie anglosaskim w którym nie istnieje podział na akcyjne i 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag) 

oznaczana jest skrótem AB od „aktiebolag”, jest spółką kapitałową i wymaga rejestracji w Bolagsverket. 

Przy rejestracji musi posiadać zaprzysiężonego rewidenta księgowego. Koszt rejestracji wynosi 2000 

SEK. Wspólnicy dokonują wyboru Zarządu, którego skład podaje się w Bolagsverket. Obowiązkiem 

spółki jest składanie rocznych sprawozdań z działalności. Spółki te podlegają przepisom ustawy o 

spółkach akcyjnych (Aktiebolagslagen oraz Aktiebolagsforordningen) i spółka taka może być firmą 

jednoosobową. W Szwecji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być prywatne (privat 

aktiebolag) i publiczne (publikt aktiebolag), gdzie te ostatnie mogą oferować publicznie swoje akcje. Ze 

względu na powszechność tego typu spółek w Szwecji, urząd Bolagsverket opracował tzw. „pakiet 

początkowy” z zestawem dokumentów i instrukcji niezbędnych do powołania takiej spółki, co 

upraszcza i skraca procedury rejestracyjne. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 SEK i nie musi 

być wkładem pieniężnym. W przypadku spółek publicznych, minimalny kapitał wynosi 500 000 SEK. 

Stawka podatku dla spółek kapitałowych wynosi 21,4%. Z kolei spółka komandytowa (Kommanditbolag 

KB), stanowi odmianę spółki handlowej (handelsbolag), gdzie zobowiązania jednego lub większej liczby 

wspólników ograniczone są wysokością wkładu finansowego (komandytariusze) i minimum jednego, 

głównego wspólnika, który ponosi odpowiedzialność nieograniczoną (komplementariusz) i może nią 

być również osoba posiadająca osobowość prawną (np. Aktiebolag). 

Występują także inne formy prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak spółdzielnie (kooperativ), 

fundacje (stiftelse), dopuszcza się działalność filii oddziałów zagranicznych firm (filial), spółki 

europejskie (europabolag SE) oraz stowarzyszenia gospodarcze (ekonomisk förening Ek.För.).  
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2.4 Formy wsparcia finansowego dla MŚP 

Zestawienie form wsparcia przedstawione w niniejszej części stanowi jedynie wybór spośród wielu 

inicjatyw dostępnych dla przedsiębiorców w Szwecji. Podobnie jak w innych analizowanych krajach, 

wsparcie finansowe działalności gospodarczej dla szwedzkich małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

dla innowacji można uzyskać na każdym etapie rozwoju a dobór finansowania dostosowany jest do 

potrzeb firm. Większość źródeł wsparcia finansowego pochodzącego ze środków publicznych pochodzi 

z funduszy centralnych dystrybuowanych poprzez organizacje lub agencje państwowe i oferowane jest 

w formie grantów, pożyczek, funduszy, dotacji i ulg podatkowych i poprzez programy rządowe na 

finansowanie działalności. W zależności o typu projektów, koordynowaniem programów zajmują się 

między innym takie organizacje jak agencja ALMI, posiadająca biura regionalne we wszystkich 

regionach Szwecji, dzięki której można uzyskać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności, 

wsparcia kredytowego i w formie venture capital. Szwedzka agencja innowacji Vinnova dysponuje 

budżetem około 3 mld SEK i wspiera przedsiębiorców poprzez finansowanie projektów innowacyjnych. 

Jej działalność polega na identyfikowaniu innowacyjnych projektów oraz wspieraniu przedsiębiorców 

poprzez stwarzanie możliwości prowadzenia badań i testów dla tych projektów. Agencja wzrostu 

gospodarczego i regionalnego Tillväxtverket9 jest agencją podlegającą Ministerstwu Handlu i 

Przemysłu i oferuje fundusze na poziomie lokalnym gmin, które chcą finansować lokalne innowacje 

oraz działa na rzecz rozwijających się przedsiębiorstw wspierając między innymi inteligentne 

specjalizacje, szwedzkie startupy, dygitalizację i przedsiębiorczość kobiet. Posiada 9 lokalizacji w 

Szwecji i wspiera między innymi dystrybucje unijnych środków finansowych. Ogólnokrajowy konkurs 

na biznesplan Venture Cup jest inicjatywą wspierającą przedsiębiorców w stworzeniu podstaw 

działalności w formie biznesplanu w którym najlepsze z nich są eksponowane medialnie. Branżowy 

fundusz venture capital Industrifonden10, posiadający swoje biura w całym kraju, wspiera 

przedsiębiorców o potencjale globalnym, których nie stać na  samodzielne rozwinięcie swojego 

potencjału. To organizacja, która zarządza aktywami o wartości ponad 6 mld SEK i od powstania w 1979 

roku, dokonała ponad 1000 inwestycji w różnego rodzaju projekty. Prywatne formy wsparcia oferują 

organizacje aniołów biznesu takie między innymi jak Connect11, największa sieć aniołów w Szwecji, 

działająca w całym kraju oraz regionalnie i posiadająca partnerów międzynarodowych. Jest inicjatywą 

 
9 https://tillvaxtverket.se/english.html 
10 https://industrifonden.com/sv/morgondagens-industri/ 
11 https://connectsverige.se/ 

https://tillvaxtverket.se/english.html
https://industrifonden.com/sv/morgondagens-industri/
https://connectsverige.se/
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non-profit, działającą w oparciu o dobrowolne działania przemysłu, uniwersytetów i innych organizacji, 

których wkładem jest ich wiedzę, doświadczenie oraz kontakty. Sieć Västkustens Affärsänglar12 z 

siedzibą w Trollhättan, złożona z przedsiębiorców, inwestuje w firmy na początkowym etapie rozwoju 

poprzez wsparcie specjalistyczną wiedzą w zakresie ICT, nieruchomości i inżynierii oraz 

doświadczeniem w zakresie finansów, produkcji, badań i rozwoju i innych. Spośród innych organizacji 

skupiających anioły biznesu należy wspomnieć o Framtidslyftet i SeedfundIt,  działających w podobnej 

formule jak crowdfunding, branżowych i specjalistycznych sieci aniołów biznesu jak Spiltan, Hampus 

Jakobsson (TAT), Pierre Elzouki (Scalado), Ludvig Linge (TAT), Car Silbersky (PolarRose), Jan Erik Solem 

(PolarRose). Warto wspomnieć w tym miejscu jeszcze o Stockholms Affärsänglar13, sztokholmskiej sieci 

aniołów biznesu, inwestującej w projekty w obszarach nauk przyrodniczych, zaawansowanych 

technologii przemysłowych i ICT oraz energii. Wśród aniołów biznesu istnieje również kategoria 

„superangeli”, którzy zajmują się działalnością inwestycyjną razem z funduszami venture. Przykładem 

funduszu typu seed capital jest największy w Szwecji działający od 2008 roku fundusz inkubacyjny 

Chalmers Innovation14, który zainwestował od tego czasu w około 40 spółek i finansuje innowacyjne 

firmy o wysokim potencjale przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju stopniowo, w zależności od 

zwiększania skali działalności. Kolejnym przykładem jest Startup Hub SUP46 założony w Sztokholmie w 

2013 roku, gromadzący społeczność 60 startupów. Stwarza warunki coworkingu i spotkań skupionych 

wokół SUP46 startupów. Niewielkie wsparcie finansowe lub wsparcie niefinansowe przedsiębiorstw 

odbywa się poprzez usługi różnego typu organizacji takich jak inkubatory, parki naukowe, akceleratory 

i inne organizacje. Według najnowszego raportu Sveriges Science Parks z 2019 roku w Szwecji znajdują 

się 32 parki naukowe. Najstarszy z nich Ideon Science Park powstał w Lund w 1983 roku. We wszystkich 

szwedzkich parkach siedziby ma 6 000 przedsiębiorstw, które powiązane są w sieci i klastry. Wśród 

tych firm znajdują się również jednostki rozwojowe 74 dużych firm, a 245 z nich ma swoje siedziby za 

granicą. Fundusz SVCA15, to fundusz Private Equity z kapitałem pochodzącym głównie z zagranicznych 

funduszy emerytalnych i fundacji uniwersyteckich. W Szwecji sektor ten (PE) stanowi dużą część 

importu kapitału. Fundusz SVCA posiada 1160 spółek portfelowych, zatrudniających 170 000 

pracowników w Szwecji. W przypadku poszukiwania wsparcia kapitałowego przez przedsiębiorców, 

fundusze venture capital oprócz kapitału dostarczają sieć kontaktów, specjalistyczną wiedzę branżową 

oraz poszerzają zasięg geograficzny działalności oraz dostosowują finansowanie do potrzeb, 

wynikających z etapu rozwoju. Kolejne przykłady o których warto w tym miejscu wspomnieć, to 

 
12 http://vastaf.se/ 
13 https://stoaf.se/ 
14 https://chalmersinnovation.com/ 
15 https://www.svca.se/ 

http://vastaf.se/
https://stoaf.se/
https://chalmersinnovation.com/
https://www.svca.se/
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fundusze venture capital Creandum z porfelem 79 spółek, Sting Capital, finansujący firmy w 

początkowej fazie rozwoju, lokalny fundusz Sörmlandsfonden, czy fundusz Industriefonden działający 

we wszystkich krajach nordyckich. 

Programy i instytucje oferujące wsparcie finansowe na poziomie regionalnym są przede wszystkim 

częścią polityki wsparcia przeznaczonego dla przedsiębiorstw w całej Szwecji, które w zależności od 

regionu preferują programy wpisujące się w regionalną politykę rozwoju gospodarczego. W regionie 

Västra Götaland, oferta wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw kierowana jest 

przede wszystkim dla tych firm, które chcą inwestować w innowacje, cyfryzacje, na badania i rozwój, 

zwiększyć zatrudnienie i na umiędzynarodowienie oraz wpisują się w politykę regionalną. Instytucje 

wspierające umiędzynarodowienie firm, to wspomniana wyżej ALMI i Tillväxtverket, a także Swedfund, 

Nopef, AB Svensk Exportkredit, Komitet Kredytów Eksportowych EKN. Finansowanie projektów 

badawczych oferują Vinnova i Szwedzka Agencja Energii Energimyndigheten, a pożyczki i kapitał 

wysokiego ryzyka między innymi Almi Invest i Almi Corporate Partners West. Przykłady programów 

finansowych między innymi związanych z dygitalizacją i umiędzynarodowieniem przeznaczone są dla 

firm zatrudniających od 2 do 49 pracowników i mają obroty co najmniej 3 mln SEK i nie więcej niż 20 

mln EUR obrotu. Wysokość wsparcia wynosi od 50 000 do 200 000 SEK. Finansowanie badań i rozwoju 

na zwiększenie przewag konkurencyjnych w wysokości do 700 000 SEK. Wsparcie dla innowacyjnych 

firm, zarejestrowanych w regionie  Västra Götaland, które zatrudniają do 10 pracowników i które 

działają nie dłużej niż 3 lata oraz są na wczesnym etapie rozwoju, istnieje możliwość uzyskania 

preferencyjnych pożyczek maksymalnie do 850 000 SEK na okres 5 lat16.  

 

3. Lokalne samorządy 

Rozporządzenie kształtujące podział władz lokalnych pochodzi z 1862 roku. Akt ten dokonał 

formalnego rozdziału zadań Kościoła od zadań cywilnych, gdzie sprawy kościelne zostały powierzone 

parafiom kościoła luterańskiego a cywilne gminom miejskim (kommun) i wiejskim. Wtedy powstały 

regionalne samorządy terytorialne (län). Szwecja ma trzy poziomy rządów krajowych i jest to poziom 

lokalny, regionalny i krajowy. Szwedzka ustawa o samorządzie lokalnym z 1992 roku reguluje podział 

kompetencji władz i określa rolę każdego z tych poziomów. Ustawa ta reguluje również podział Kościoła 

na parafie (församling). Na poziomie krajowym kompetencje ustawodawcze ma parlament (Riksdag), 

 
16 https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/ 

http://sormlandsfonden.se/?page_id=37
http://press.tillvaxtverket.se/pressreleases/foerdjupad-juridisk-analys-ger-tillvaextverket-stoed-i-tolkning-om-aktieutdelningar-2997116?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=current_news
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/
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któremu propozycje ustaw przedstawia rząd, który realizuje uchwalone ustawy poprzez ministerstwa 

i urzędy państwowe oraz około 400 centralnych agencji rządowych. Na poziomie regionalnym, Szwecja 

podzielona jest na 21 regionów a na poziomie gminnym na 290 gmin. W Szwecji nie ma hierarchicznej 

relacji między gminami i regionami, które posiadają własne lokalne samorządy, odpowiedzialne za 

różne działania z wyjątkiem Gotlandii, gdzie gmina wykonuje również zadania związane z regionem17. 

Gminy posiadają znaczną autonomię i niezależne uprawnienia podatkowe, w tym prawo do nakładania 

określonych przez rząd podatków. Władzę lokalną sprawują wybrani w gminach i radach powiatów 

przedstawiciele. W gminach i regionach, zatrudnionych jest około 1 mln osób, z czego około 750 tys. w 

gminach i 250 tys. w regionach, co stanowi 25% całkowitej liczby zatrudnionych w Szwecji a około 80% 

pracowników, to kobiety. Decyzje samorządów lokalnych podejmowane są w oparciu o regionalne i 

lokalne warunki, związane z realizacją wyznaczonych zadań. Obywatele mają dostęp do lokalnych 

polityków oraz możliwość wpływania na zakres świadczonych przez lokalne władze usług i na sposób 

wykorzystania płaconych podatków, które pobierane są jako procent dochodów mieszkańców. Gminy 

i regiony mają możliwość ustalania własnych stawek podatkowych, ale zdecydowana część środków 

gmin pochodzi z dotacji rządowych. Średnia stawka lokalnego podatku wynosi 30 procent, z czego 

około 20 procent trafia do gmin, a reszta do regionów. Do zadań gmin i rad powiatów należy 

zarządzanie sprawami użyteczności publicznej, związanymi z danym terytorium i należą do nich między 

innymi takie obszary jak komunikacja i transport, drogi, parki, woda, systemy oczyszczania ścieków, 

wywóz śmieci, czyszczenie ulic, wytwarzanie i dystrybucja energii, usługi socjalne w tym organizacja 

opieki nad dziećmi, opieka zdrowotna i medyczna, ambulatoryjna opieka medyczna, w tym ośrodki 

położnicze i dziecięce, szczepienia, publiczne usługi dentystyczne, opieka psychiatryczna, opieka nad 

osobami starszymi i  niepełnosprawnymi, obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa, planowanie 

działań antykryzysowych  oraz pogotowie w przypadku wypadków występujących na danym terenie. 

Jednym z ważniejszych zadań samorządów jest prowadzenie edukacji szkolnej. Kolejnym istotnym 

zadaniem jest zarządzanie lokalnym transportem publicznym oraz mieszkalnictwem i własnością 

komunalną. W oparciu o dane publikowane w raportach OECD, struktura budżetu samorządów (Tabele 

5 i 6), wskazują istotny udział wydatków samorządów w PKB oraz udział budżetu centralnego w 

budżecie samorządów.  

 

 
17 https://skr.se/tjanster/englishpages/municipalitiesandregions.1088.html 
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Tabela 5. Struktura finansowa budżetu lokalnych samorządów 

Wydatki % PKB 

% Budżet 

centralny 

% Budżet 

samorządów 

Inwestycje 2,0 % 45,6 % 8,1% 

Wydatki bieżące 23,2 % - 91,6 % 

Koszty zatrudnienia 9,6 % 75,8 % 37,9 % 

Wydatki całkowite 25,3 % 47,4 % 100 % 

 

źródło: OECD wg danych z 2013 r. 

Tabela 6. Przychody do budżetu lokalnych samorządów w Szwecji 

Przychody do budżetu % PKB 

% Budżet 

centralny 

% Budżet 

samorządów 

Granty i dotacje 7,8 % - 30,9% 

Przychody z podatków 13,7% 34,3 % 54,3 % 

Przychody inne 3,7 % - 14,7 % 

Przychody całkowite 25,2 % 48,6 % 100 % 

 

źródło: OECD wg danych z 2013 r. 

 

Przedsiębiorstwa komunalne pełnią istotną rolę w dostarczaniu usług, w tym zaopatrzenie w wodę i 

energię, transport publiczny i obsługi nieruchomości a istotny wpływ na rozwój regionalny ma 

współpraca między gminami. W Szwecji każda gmina współpracuje przynajmniej z jedną inną gminą i 

przez autorów Granberga i Montina18, postrzegane to jest jako skutek między innymi reform 

inicjowanych przez państwo, jak i wynik lokalnych dążeń i formułowanych strategii władz 

samorządowych. Według ich obserwacji, współpraca taka definiowana przez formalne ustalenia 

instytucjonalne często jest wynikiem wielu lat utrzymywania kontaktów nieformalnych, lokalnych i 

regionalnych elit politycznych i administracyjnych. Z uwagi na dość silne upolitycznienie władz 

lokalnych, w przypadku pojawiających się problemów, współpraca nadal utrzymywana jest w sposób 

nieformalny. Przykładem współpracy w obszarze współpracy metropolitalnej jest polityka rządu dla 

obszarów metropolitalnych Sztokholmu, Göteborg i Malmö, które zainicjowały współpracę 

 
18 Local Governance in Sweden, M.Granberg, S.Montin, 2007; https://www.researchgate.net/publication/240624096 
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mieszkańców gmin, regionów, rządu centralnego i organizacji pozarządowych dla których celem było 

opracowanie i wdrożenie projektów dotyczących kwestii społecznych, związanych z imigrantami. 

Partnerstwa publiczno-prywatne współpracy pomiędzy organami publicznymi i podmiotami 

gospodarczymi, mają na celu finansowanie budowy i eksploatację infrastruktury w obszarze 

transportu, edukacji, gospodarki odpadami, zdrowiem publicznym, gospodarką wodną i energii oraz 

bezpieczeństwem. Partnerstwa tego typu w Szwecji najczęściej występują w przypadku realizacji 

inwestycji w obiekty kultury i sportu. 

Organizacją pracodawców oraz reprezentującą interesy lokalnych samorządów jest Szwedzkie 

Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionów (Sveriges kommuner och Regioner SALAR)19 i należą do 

niego wszystkie szwedzkie gminy i regiony. Stowarzyszenie prowadzi dialog z parlamentem, agencjami 

rządowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej i innymi organizacjami i jej celem jest wzmacnianie 

samorządu lokalnego.  

  

4. Charakterystyka regionu Västra Götaland (VG) 

Region administracyjny Västra Götaland powstał w 1998 roku i leży na zachodnim wybrzeżu Szwecji i 

graniczy  z regionami Halland, Jönköping, Värmland, Örebro, Östergötland oraz z Norwegią. W regionie 

znajduje się 49 gmin. Struktura administracyjna składa się z Rady regionalnej, złożonej z 149 członków 

wybieranych bezpośrednio przez mieszkańców regionu raz na 4 lata. Regionalny zarząd złożony jest z 

8 członków większościowej partii i 7 członków partii opozycyjnych. Populacja regionu wynosi ponad 

1,72 mln mieszkańców, co stanowi niecałe 17% mieszkańców Szwecji. Wielkość gospodarki regionu 

mierzona wartością PKB wynosi około 784 891 mln SEK  a największym sektorem gospodarki regionu 

są usługi (46%)20. Opodatkowanie na poziomie lokalnym składa się z podatku komunalnego gminy i 

regionalnego Västra Götaland i jego wysokość jest zróżnicowana w zależności od decyzji władz gminy i 

wynosi od 31,44% do 35,11%. Podatek regionalny jest taki sam dla wszystkich gmin i wynosi 11,48% a 

podatek komunalny w gminach wynosi od 20,62% w gminie Härryda do 35,11% w gminie Munkedal. 

W stolicy regiony Göteborgu, podatek ten wynosi razem 32,60%21.  

Göteborg jest drugim po Sztokholmie największym miastem Szwecji i największym miastem regionu 

Västra Götaland z nieco ponad 600 tys. mieszkańców. Inne większe ośrodki miejskie, to Borås, 

 
19 https://skr.se/ 
20 http://www.regionfakta.com/vastra-gotalands-lan/regional-ekonomi/brp-per-bransch-och-sektor/ 
21 http://www.regionfakta.com/vastra-gotalands-lan/regional-ekonomi/kommunalskatt/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Halland
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6ping_(region)
https://pl.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmland
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%96rebro_(region)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterg%C3%B6tland
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bor%C3%A5s
http://www.regionfakta.com/vastra-gotalands-lan/regional-ekonomi/brp-per-bransch-och-sektor/
http://www.regionfakta.com/vastra-gotalands-lan/regional-ekonomi/kommunalskatt/
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Trollhättan, Skövde, Uddevalla i kilka mniejszych, a liczba mieszkańców w największym z wymienionych 

wynosi niecałe 110 tys. mieszkańców. Göteborg jest silnym ośrodkiem biznesowym, działającym w 

oparciu o zrównoważony rozwój, gdzie zaangażowanie władz lokalnych gmin we współpracę przejawia 

się w wyznaczaniu wspólnych celów rozwoju regionu w różnych obszarach rozwoju gospodarczego, w 

tym związanych z gruntami i nieruchomościami. Wspólne działania 13 gmin mają na celu wspieranie 

trzech obszarów biznesowych poprzez stwarzanie przestrzeni dla rozwoju biznesu, inwestycji i 

innowacji. Obszary te mają na celu budowanie lepszego klimatu biznesowego i ułatwianie 

przedsiębiorcom dostępu do infrastruktury, wiedzy, szkoleń i wspólnych przestrzeni oraz mikrostref 

dla spotkań i dzielenia się wiedzą. Oferuje społeczności biznesowej dostęp do informacji i bieżących 

raportów i analiz, statystyk oraz monitoruje bieżące procesy gospodarcze regionu. Przykładem jest 

wydawany co kwartał raport ekonomiczny dla regionu Göteborg, prezentujący kluczowe informacje 

życia gospodarczego. Przedsiębiorstwa z aspiracjami umiędzynarodowienia działalności mają do 

dyspozycji Green Gothenburg22, będący częścią programu Smart City Sweden, utrzymujący kontakty 

na całym świecie ze wszystkimi, którzy są zainteresowani wdrażaniem inteligentnych rozwiązań i 

zrównoważonego rozwoju w swoich gminach. Jest założony i wspierany przez miasto Göteborg oraz 

region Västra Götaland i zarządzany przez miejską spółkę Business Region Göteborg. Green 

Gothenburg oferuje kontakty biznesowe, wycieczki studyjne, seminaria i inne aktywności. Działalność 

Green Gothenburg wspierają również spółki komunalne, między innymi Göteborg Energi, Förvaltnings 

AB Framtiden, Ęlvstranden Utveckling i Renova. W Göteborgu ma swoją siedzibą Enterprise Europe 

Network a region Göteborg ma swoje biura w Brukseli. Region Göteborg przykłada ogromne znaczenie 

do kwestii marketingu i promowania rozwoju biznesu z perspektywy regionalnej, krajowej i 

międzynarodowej23.  

Strategia rozwoju regionu Västra Götaland jest spójna ze strategią inteligentnej specjalizacji RIS3 i 

stanowi integralną część tej strategii (2014-2020). Jej realizacja odbywa się w ramach szerokiego 

partnerstwa z zaangażowaniem środowiska akademickiego, podmiotami społecznymi i biznesem i do 

obszarów priorytetowych należą zrównoważony transport, energia i bioinnowacje i przemysł morski, 

nauki przyrodnicze, produkcja żywności, rolnictwo, moda  oraz sektory kulturalny i kreatywny. Region 

Västra Götaland blisko współpracuje z przemysłem i środowiskiem akademickim i na bazie tej 

współpracy wspiera inicjatywy związane z tym ekosystemem. Przykładem jest AstaZero24, pierwsze na 

 
22 https://www.greengothenburg.se/ 
23 https://www.businessregiongoteborg.se/sv 
24 https://www.astazero.com/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trollh%C3%A4ttan
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http://alvstranden.com/
https://www.renova.se/in-english/about-us/
https://www.businessregiongoteborg.se/sv
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świecie środowisko testowe ruchu drogowego w pełnej skali, umożliwiające testowanie 

zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i ich funkcji dla wszystkich rodzajów ruchu wraz z 

infrastrukturą badawczo-rozwojową i certyfikacją przyszłych systemów bezpieczeństwa. Nazwa 

nawiązuje do celu tego projektu jakim jest zredukowanie przypadków śmiertelnych na drogach do zera. 

Region utrzymuje i rozwija ścisłe relacje z przedstawicielami kluczowych firm regionu do których należą 

firmy należące do koncernu Volvo i innych producentów pojazdów transportowych oraz z 

przedsiębiorstwami MŚP. W ramach regionalnej strategii rozwoju, w regionie powstało sześć parków 

naukowych, będących bazą współpracy w zakresie badań i rozwoju, innowacji i przedsiębiorczości, 

stanowiące wsparcie dla przedsiębiorstw MŚP. Wszystkie parki są powiązane z uniwersytetami 

regionu, działają w jednej sieci regionalnej i specjalizują się w wybranych obszarach tematycznych 

(Rysunek 7).  

Rysunek 7. Specjalizacje w sieci parków naukowych w regionie Västra Götaland 

 

 

 

Źródło: Västra Götaland (2014), Smart Specialisation in Västra Götaland 

 

Specjalizacje poszczególnych parków obejmują takie obszary jak ‘zielona chemia’, ‘nauki przyrodnicze’, 

‘tekstylia’, ‘ICT’, ‘zrównoważona produkcja’ i ‘zrównoważony transport’.  
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 Wsparcie aktywności gospodarczej w regionie   

 

Jedną z najbardziej istotnych formy komunikacji z otoczeniem biznesowym i dystrybucji informacji 

gospodarczych są strony internetowe i jest częścią szerszej dystrybucji informacji gospodarczej dla MŚP 

oprócz wspomnianych w powyższej części niniejszego opracowania całego szeregu inicjatyw 

organizacji seminariów, szkoleń, prowadzonych badań, analiz i organizacji stref współpracy na 

poziomie gmin. W przypadku regionu Västra Götaland, bogactwo narzędzi jest wyjątkowe z uwagi na 

dużą aktywność władz regionu oraz zakresu udostępnianych informacji od standardowych, 

dotyczących rejestracji biznesu, uwarunkowań lokalnych związanych z prowadzeniem firm, poprzez 

udostepnienie narzędzi pozyskania wsparcia finansowego, wiedzy na poziomie lokalnym, regionalnym, 

krajowym i międzynarodowym, możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju inicjatywach na 

wszystkich etapach rozwoju własnej firmy po analizy i raporty, pozwalające na bieżące monitorowanie 

rozwoju gospodarczego regionu, pozwalające na budowanie strategii rozwoju własnej firmy. Na uwagę 

zasługują w szczególności takie strony internetowe jak Västra Götalandsregionen25, Business Region 

Göteborg26 i Regionfakta27. 

 

 

5. Podsumowanie 

Celem opracowania raportu jest identyfikacja funkcjonujących różnego rodzaju mechanizmów na 

styku działalności i kompetencji lokalnych samorządów oraz przedsiębiorstw MŚP w Szwecji.  

Metodologia opracowania została oparta na rekomendowanych wskaźnikach opisanych we wstępie i 

założeniu, że dla opisania tych mechanizmów niezbędne jest ukazanie tła gospodarczo-ekonomicznego 

i strukturalnego kraju oraz głębsza charakterystyka wybranego regionu.  

Istotnym wskazaniem dla formułowania rekomendacji na podstawie rozwiązań stosowanych w Szwecji 

wydaje się być obszar budowania partnerstwa samorządów na wszystkich poziomach władz lokalnych, 

gmin, regionów, i władz centralnych oraz nauką i biznesem. Inicjatywy  współpracy regionu Västra 

Götaland oraz gmin miasta Göteborg z nauką i biznesem, stwarzają warunki długoterminowego 

wzrostu gospodarczego w oparciu o realizację wspólnych celów opartych na synergii regionalnych 

 
25 https://www.vgregion.se/en/ 
26 https://www.businessregiongoteborg.se/sv 
27 http://www.regionfakta.com/ 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv
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celów rozwojowych oraz potencjału biznesu regionu, w szczególności związanego z sektorem produkcji 

pojazdów transportowych. Ciekawym rozwiązaniem jest zintegrowanie potencjałów parków 

naukowych poprzez ich wyspecjalizowanie w konkretnych obszarach i usieciowienie ich współpracy. 
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