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1. Všeobecné a ekonomické informácie 

Oficiálny jazyk: švédsky  
Obyv.: 9,6 mil. (2013) 
HDP nom.: 385,1 mld. USD (2012) 
Inflácia: 0,9% (2012) 
Nezam.: 7,3% (2012) 
Mestá: (počet obyv.): Štokholm (1 372 565), Gothenburg (549 839), Malmö (280 
415), Uppsala (140 454), Västerås (110 877)  
Predvoľba: +46  
Mena: švédska koruna (SEK)  
Credit Rating: Moody’s – Aaa; Fitch – AAA; S&P - AAA  
 
Najvýznamnejšie krajiny importu: Nemecko, Nórsko, Dánsko, Veľká Británia, 
Holandsko, Rusko 
Najdôležitejšie krajiny exportu: Nórsko, Nemecko, Veľká Británia, USA, Fínsko 
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2. Dôvody obchodovania so Švédskom a podnikania v krajine 

Atraktívny švédsky trh 

Švédsko patrí k najvyspelejším štátom sveta s modernou a dynamickou 

priemyselnou výrobou, s výkonným i keď stagnujúcim poľnohospodárstvom a bohato 

rozvinutým, štrukturálne a kvalitatívne výborne vybaveným sektorom služieb.  

Švédsko disponuje bohatými zdrojmi železnej rudy, ihličnatého dreva, vodnej energie 

a ďalších nerastov. Nemá však dostatočné zásoby uhlia a ropy. Dva najdôležitejšie 

prírodné zdroje, drevo a železná ruda zohrávajú stále dôležitú úlohu, avšak ich 

význam sa v dôsledku zreteľnejšieho prechodu k progresívnym technológiám v 

mnohých strojárenských odboroch stále postupne znižuje. Rozsiahle lesy sú 

bohatými zdrojmi zásob pre priemyselnú ťažbu dreva, výrobu papiera a ďalších 

drevárskych produktov. Aj keď je domáca spotreba vysoká, viac ako 60% výrobkov je 

určených na export. Zdroje vodnej energie sú stále jedným z faktorov priemyselného 

rozvoja štátu. V súčasnej dobe pochádza okolo 15% energetických zdrojov z 

hydroelektrární, 40% z importovanej ropy a 7% z dovážaného uhlia a koksu. Desať 

švédskych jadrových reaktorov poskytuje takmer 50% potrebnej elektrickej energie, 

čo tvorí asi 15% celkovej energetickej spotreby. Podľa výsledkov referenda v roku 

1980 a podľa rozhodnutia parlamentu sa malo do roku 2010 prevádzkovanie 

jadrových elektrární ukončiť. Doposiaľ však nie je vyriešená otázka vhodnej 

alternatívnej náhrady. 

Najvýznamnejším odvetvím švédskeho priemyslu je strojárenstvo, ktoré sa (včítane 

automobilového priemyslu) podieľa zhruba 45 percentami na celkovej priemyselnej 

výrobe krajiny. Dôležitým priemyslovým odvetvím je chemická výroba, ktorá má už 

vyše než storočnú tradíciu. V súčasnej dobe sa chemický priemysel podieľa na 

celkovom objeme spracovateľského priemyslu cca 10 % a zamestnáva viac ako 40 

tisíc pracovníkov. Najvýznamnejším odborom chemického priemyslu je 

farmaceutická výroba, ktorej produkty sú z 80-90 % určené na export. Nemenej 

významné miesto pripadá tiež potravinárskemu priemyslu, ktorý sa podieľa 12% na 

celkovej priemyselnej výrobe. Viac než polovica plochy Švédska je pokrytá lesmi. 

Produkcia lesného hospodárstva je tak dôležitým odvetvím priemyslu. Významné 

medzinárodné postavenie získal švédsky papierenský priemysel. Švédsko je tretím 

najväčším svetovým vývozcom papiera. Podiel papierenského priemyslu na celkovej 

priemyslovej výrobe predstavuje asi 11 %. 
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Dôvody obchodovania a podnikania vo Švédsku 
 strategická geografická poloha v severnej Európe 
 prosperujúci škandinávsky trh 
 jednoduché podnikanie 
 vysoká produktivita práce 
 vysoko kvalifikovaná pracovná sila 
 vynikajúca dopravná infraštruktúra 
 konkurencieschopný daňový režim 
 vysoká kvalita života 

 
 
Daňový systém 
 

DPH 25% 

Daň zo zisku 
spoločnosti 

26,3% 

Daň z príjmu 
Ročný príjem nad 372 100 SEK 20%, nad 532 700 SEK 25%, 
max daň je 57,77% 

Sociálne 
poistenie 

33% 

 
 
 

3. Špecifiká zahraničného obchodu 

Dovoz je liberalizovaný plne v súlade s pravidlami EÚ, napriek tomu však ešte 
existujú určité prekážky v oblasti poľnohospodárskych produktov. Clá na mnohé 
poľnohospodárske a potravinárske položky boli už zrušené a od vstupu do EÚ nie sú 
prakticky nijaké prekážky pre vzájomný obchod. 

V súvislosti so zavádzaním direktív a nariadení EÚ vo švédskom hospodárstve 
existuje množstvo národných predpisov, ktoré sa musia rešpektovať. Detailné 
splnenie predpisov by mal zabezpečiť dovozca. Ide napríklad o predpisy pre dovoz 
živých zvierat, mäsa, mäsových výrobkov, rastlín, semien a zemiakov. Na dovoz 
týchto produktov sa požaduje zvláštne povolenie švédskeho úradu (Swedish Board 
of Agriculture pre agroprodukty, http://www.sjv.se/net/SJV/Home alebo National Food 
Administration pre potraviny, www.slv.se). Všetky zásielky musia byť sprevádzané 
osvedčením, vystaveným úradným miestom v krajine pôvodu. Niektoré živé zvieratá 
sú zo SR zakázané dovážať (napr. živé jatočné ošípané, hovädzí dobytok len po 
dlhodobej karanténe). Podobne pre krmivá a alkohol platia zvláštne predpisy a pri 
niektorých výrobkoch sa vyžaduje aj zdravotné osvedčenie a dovozné povolenie. 
Týka sa to predovšetkým dovozu potravín, mliečnych výrobkov, zeleniny a ovocia. 

Od 1. 1. 1998 boli zrušené dovozné clá a licencie na priemyselné výrobky vrátane 
textilu dodávaného do Švédska za predpokladu, že sú podložené dokumentom EUR 
1. Podobne boli zrušené dovozné clá na oceľ, avšak licencie zostávajú pod 
kontrolným dozorom. Oslobodené od cla sú dovážané obchodné vzorky, 
propagačný, výstavný materiál a exponáty, ktoré sa znova vyvezú pri použití ATA 
Carnetu vystaveného obchodnou komorou. Dovoz zbraní, výbušnín, liečiv, jedov a 
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podobne je viazaný na vystavenie licencie. Obchod s ohrozenými druhmi zvierat 
alebo rastlín je podľa Washingtonskej konvencie (CITES) podmienený vystavením 
licencie, alebo dovozným povolením. 

Pre rok 2012 sa predpokladá výška švédskeho vývozu na úrovni 1 200 000 mil. SEK 
a dovozu na úrovni 1 100 000 mil. SEK, čím by sa dosiahli takmer identické výsledky 
roku 2011. 

Vo švédskom dovoze dominujú nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich 
destilácie s podielom na celkovom dovoze 14,1%, jadrové reaktory, kotly, stroje, 
prístroje a mechanické zariadenia s podielom 13,3%, elektrické stroje, prístroje a 
zariadenia a ich časti a súčasti s podielom 13,2% a vozidlá iné ako železničné a ich 
časti a súčasti s podielom 9,9%. Vo švédskom vývoze dominujú jadrové reaktory, 
kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia s podielom 17,4% na celkovom 
vývoze, elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti s podielom 
13,8%, vozidlá iné ako železničné a ich časti a súčasti s podielom 11,7% a nerastné 
palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie s podielom 7,7%. 

 

4. Perspektívne regióny pre obchodnú spoluprácu 

Göteborg 

Medzi najsilnejšie sektory kraja sú biotechnológia, farmácia, IT, vývoj životného 
prostredia, kultúra a médiá, automobilový priemysel, logistika, potraviny, ropný a 
finančný sektor. Región Göteborg má populáciu 850 000, z ktorých 500 000 žije v 
meste Göteborg. Skladá sa z 13 obcí a daný región sa tiahne cez 300 kilometrov. 
70% severských priemyselných podnikov sa nachádza vo vzdialenosti do 500 km od 
Göteborgu, ako sú tri hlavné mestá v Škandinávii: Oslo, Kodaň a Štokholm. Prístav 
Göteborg, najväčší v Škandinávii, vytvoril celosvetovú sieť trans - Ocean Shipping 
linky, zatiaľ čo Landvetter letisko je hlavné letisko v Škandinávii pre 
medzikontinentálnu leteckú nákladnú dopravu. Štyri hlavné univerzity sú Chalmers 
University of Technology, Göteborg University, IT univerzita v Lindholmen Science 
Park a Sahlgrenska University Hospital.  

Jönköping 

V kraji Jönköping nájdete silné regionálne zoskupenie v oblastiach ako sú 
strojárenská výroba, spracovania dreva a polymér technológií. Stelesnením 
podnikania, " Gnosjö Duch " sa nachádza všade, od jednočlenných podnikov až po 
veľké medzinárodné spoločnosti. Obaja, dodávatelia aj zákazníci, sú na dosah ruky. 
Môžete dosiahnuť 80% celého škandinávskeho trhu do 12 hodín. Jednoducho 
dosiahnete pobaltské štáty  

. Veľký počet spoločností, ako je aj Ikea a Electrolux si vybrali toto miesto pre svoje 
distribučné centrá v Škandinávii. Výborná infraštruktúra tiež uľahčuje spolupracovať s 
ostatnými. Jeden z najväčších obchodných fór v severnej Európe je Elmia výstavisko 
v centre mesta Jönköping. Jönköping University má silný medzinárodný charakter, so 
zameraním na podnikanie, obchodnú inováciu v malých a stredných podnikoch.  
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Örebro 

Tento región má 274 000 obyvateľov. Örebro je hlavným mestom tohto regiónu. 
Vďaka svojimi horám, lesom, jazerám a rovinám región ponúka širokú škálu 
možností pre podnikanie a potešenie. Örebro región je demografické centrum 
Škandinávie - 6,5 milióna ľudí žije v okruhu 300 kilometrov. S rovnakou obchodnou 
hodnotou sú náklady výrazne nižšie pre obchodné výdavky a bývanie. 

Jedným z hlavných dôvodov pre vyhľadanie podnikania v regióne je moderná 
logistická infraštruktúra, ktorá sa skladá z niekoľkých hlavných ciest, ako je E18 , E20 
a R50, železničný systém vrátane veľkého kombi terminálu a štvrté - najväčšie 
nákladné letisko vo Švédsku. Tovar prepravovaný z regiónu dosahuje škandinávske 
trhy v priebehu niekoľkých hodín a hlavné európske trhy v rámci 24 hodín. 4 
profitujúce oblasti v regióne: 

Jedlo a kulinárske umenie 

Environmentálne technológie 

Rozšírený technologický priemysel 

Logistika 

Medzi najvýznamnejšie priemyselné odvetvia v Örebro patrí výroba, ťažba, 
maloobchod, logistika a cestovný ruch. Renomované formy sú Atlas Copco vŕtacie 
kladivá, ESAB, Ericsson, Meritor, Stoneridge Electronics, Ekok Sakab, Onninenem, 
Würth, Elektroskandia, Ahlsell, DHL, DB Schenker, DSV Road, Atria Lithells, 
Procordia a Lundin Mining. Örebro University má najmodernejší výskum v 
oddeleniach Man - Technology - Environment ( MTE ), technika a robotika.  

The region has 274 000 residents with Örebro as the major town. With its mountains, 
woods, lakes and flatlands the region offers a wide range of possibilities for business 
and pleasure. The Örebro Region is the demographic centre of Scandinavia – 6.5 
million people live within a radius of 300 kilometres. With the same business value of 
being in a larger city the costs are considerably less for business expenses and 
living. 

Östergötland 

Tento región má 415 000 obyvateľov a zahŕňa 13 obcí, z ktorých Linköping a 
Norrköping sú najväčšie. Spoločne obe susedné mestá predstavujú štvrtú najväčšiu 
mestskú oblasť vo Švédsku. 

Pozemná infraštruktúra je pozoruhodne dobre vyvinutá v rámci regiónu aj mimo 
neho. K dispozícii sú dve medzinárodné letiská a výborné dopravné spojenie má aj 
železničná sieť. Port Norrköping je jedným z Pobaltia najväčších a najmodernejších v 
hlbokých vodách prístavov. 

Östergötland je expert na state - of - the - art odborných znalostí v oblasti 
komunikačných technológií, elektroniky, softvéru a leteckého priemyslu. Iné 
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významné sektory zahŕňajú papiernictvo a logistika. Veda o živej prírode technológií 
a biomedicíny klastra je dobre implementovaná. Linköping University je hnacou silou 
pre celý región. Univerzita je známa ako inovátor a to v oblasti vzdelávania a 
výskumu. Je to druhá najväčšia inštitúcia vo Švédsku, pokiaľ ide o zápis študentov v 
strojárenstve a prírodovedného vzdelávania. 

Čo sa týka počtu zamestnancov v spoločnostiach so zahraničnou účasťou, tak 
Östergötland je štvrtá najväčšia oblasť vo Švédsku. Tu nájdete veľké medzinárodné 
spoločnosti, rovnako ako malé a stredné podniky v nových, rozsiahlych odvetviach. 
Tri vedecké parky Mjärdevi , Berzelius a Pronova ponúkajú vynikajúce prostredie pre 
rozvoj podnikania. Prosperujúca podnikateľská komunita sa vyznačuje tým, že 
spolupracuje a vytvára siete, ktoré prispievajú k podnikateľskému duchu regiónu. 

 

5. Perspektívne sektory pre slovenských vývozcov 

Perspektívy vzájomnej obchodnej spolupráce sa javia v nasledovných oblastiach: 
strojársky priemysel, automobilový priemysel (hlavne komponenty a náhradné diely, 
elektrotechnický priemysel, potravinárske výrobky, zdravotnícka technika, sanitárne 
výrobky, káble a drôty, nástroje a náradia, papierenský a drevársky priemysel, 
farmaceutický priemysel, výrobky oceliarskeho priemyslu a v oblasti stavebníctva. 
 
Chemický priemysel  
 
Podiel na celkovom dovoze je 8,0%. Najvýznamnejšími položkami organické 
chemické výrobky a farmaceutické výrobky. Napriek tomu, že Švédsko je významný 
vývozca farmaceutík, ich dovoz stále rastie. Švédsko má v rámci EÚ najvyššiu 
vykazovanú priemernú práceneschopnosť, spôsobovanú skôr benevolentným 
prístupom k práceneschopnosti ako skutočnou chorobnosťou. Priemerný vek vo 
Švédsku je jeden z najvyšších na svete, čo vytvára predpoklady pre ďalšie 
zvyšovanie spotreby farmaceutických produktov. 
 
Perspektívy: 
 
Ako perspektívne položky pre slovenský export sa javia: farmaceutické výrobky, 
produkty „life sciences“, hnojivá, kozmetické prípravky, náterové farby a laky. 
 
Plasty a výrobky z nich 
 
Podiel na celkovom dovoze je 5,1%. Rozhodujúcim dovážaným tovarom do Švédska 
sú plasty a výrobky z nich, konkrétne na báze polymérov etylénu v primárnych 
formách. Druhou silnou skupinou dovozu v VII. triede je dovoz pneumatík.  

Perspektívy: 

Najvýznamnejšou položkou slovenského vývozu sú v tejto kapitole ostatné výrobky z 
plastu, avšak vynikajúcim príkladom success story je prienik pneumatík Matadoru 
Púchov (Continental) na švédsky trh. Zo skoro nulových objemov narástol vývoz na 
2,6 mil. EUR a za 8 mesiacov 2012 zatiaľ už 2,5 mil. EUR. Zaujímavou skutočnosťou 
je, že tunajšie klimatické podmienky vyžadujú v zime nielen povinné používanie 



 

 8 

samotných zimných pneumatík, ale väčšinou aj s nabitými hrotmi, ktoré sú inde v 
Európe nedovolené. Z ďalších položiek zaznamenali v sledovanom období najväčšie 
nárasty plastové rúrky, plastový kuchynský riad, a stavebné výrobky z plastov. Úplne 
novými položkami slovenského exportu v tejto triede sú zmesové kaučuky 
nevulkanizované v primárnych formách. 

Hutnícky priemysel 
 
Podielu na celkovom dovoze je 10,2%. Svoju oceliarsku výrobu sústreďuje Švédsko 
na výrobu vysokoušlachtilej ocele. Pre dodávateľov základných typov kvalitnej ocele 
tu nie je silná konkurencia. To utvára priestor pre slovenských dodávateľov ide 
predovšetkým o studené plechy a zvitky, teplé plechy, teplé pásky a bezošvé rúry. 
Druhou najvýznamnejšou dovoznou komoditou v tejto triede je hliník a výrobky z 
neho s 1,2 percentným podielom na dovoze, ale jeho rast bol oproti 
predchádzajúcemu roku minimálny. Výrazne vzrástol dovoz niklu a výrobkov z neho, 
i keď podiel na celkovom dovoze nie je veľký. 
 
Perspektívy: 
 
Rozhodujúcim dodávateľom ostáva US Steel Košice s plochými valcovanými 
výrobkami za tepla i za studena. Tradičný artikel nášho exportu - ploché valcované 
výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele postupne klesol z druhej priečky na 
deviate miesto, kde však stabilne zostáva. Dôvodom ústupu z tohto trhu sú dovozné 
kvóty stanovené v EK a kurzový vývoj SEK. Perspektívou pre slovenských 
exportérov sú dodávky zváraných oceľových konštrukcii ako aj rôznych suportov a 
častí strojov. Mnohí slovenskí výrobcovia strojárenskej produkcie majú na to 
potrebné technologické zariadenia ako aj potrebné zváračské preukazy a kapacity. 
Vhodným vývozným artiklom pre švédsky trh naďalej ostávajú výrobky z hliníka 
a osobitne tlakové alebo gravitačné hliníkové odliatky. Možnosti sú i v dodávkach 
nástrojov a náradia. Z hľadiska pridanej hodnoty ide o mimoriadne efektívne dodávky 
zvlášť pre tie slovenské firmy, ktoré majú dostatok konštrukčných kapacít a vhodné 
technologické vybavenie. 
 
Elektrotechnický priemysel 
 
Podielu na celkovom dovoze je 26,9%. Najvýznamnejšia skupina podľa objemu 
tovaru na celkovom dovoze Švédska. Pre slovenských exportérov sú možnosti 
vývozu hlavne ako subdodávateľov komponentov pre automobilový priemysel, 
transformátory, odliatky z neželezných kovov a plastov, nástroje a káble. I keď ide o 
veľmi náročný trh z hľadiska špičkovej kvality v najširšom slova zmysle, slovenskí 
dodávatelia si už urobili dobré meno a sú významným partnerom pre najväčšie 
švédske firmy. 
 
Perspektívy: 
 
Našim najväčším exportným artiklom sú domáce spotrebiče ako televízne prijímače, 
práčky, umývačky riadu, sušičky. Pre slovenské firmy je tu široký priestor uplatniť sa 
rôznymi subdodávkami pre strojárensky i elektrotechnický priemysel. Ide 
predovšetkým o rôzne časti strojov, hydraulických motorov, hydraulických 
rozvádzačov, foriem a prevodoviek. V oblasti elektrotechnických výrobkov je možné 
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očakávať rast dopytu po modulárnych riadiacich systémoch, regulátoroch a 
frekvenčných meničoch. 
Automobilový priemysel 
 
Podiel na celkovom dovoze je 12,4%. Ide o druhú najväčšiu tovarovú skupinu na 
celkovom dovoze Švédska. A najvýznamnejšiu skupinu z hľadiska Slovenského 
exportu. Z motorových vozidiel dominuje dovoz osobných áut, časti a súčastí 
motorových vozidiel a nákladných vagónov. 
 
Perspektívy: 
 
Vývoz zo SR ovplyvňuje export Volkswagenu, Peugeotu a KIA. Pre ďalších 
slovenských vývozcov je tu priestor predovšetkým v oblasti subdodávok, napríklad 
hydraulických teleskopických valcov, dvojčinných pracovných valcov a prevodoviek. 
Najvýznamnejší partneri pre našich subdodávateľov sú firmy Volvo, Saab, Skanska a 
Scania. V súčasnosti automobilový priemysel Švédska prekonal krízu, preto sa javí 
možnosť pre malé a stredné firmy hľadať možnosti v kooperačných programoch, 
resp. vytvorenie joint venture v oblasti nových technológií a inovácií. 

6. Obchodujeme a podnikáme vo Švédsku 

Doing Business 
V medzinárodnom rebríčku Doing Business 2014 sa Švédsko umiestnilo na 14. 
mieste spomedzi 189 svetových ekonomík. Čo znamenalo nezmenenú pozíciu 
v porovnaní s rokom 2013. V kategórii založenie firmy patrí Švédsku 61. priečka 
a procedúra pri zakladaní spoločnosti trvá 16 dní. Vybavenie povolenia na výstavbu 
trvá 60 dní. Podrobné informácie je možné nájsť na: 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/sweden.  
 
Business kultúra 
 
Obchodná prax - odporúčaný postup 
 
Vzťahy medzi kupujúcimi a predávajúcimi sa neustále upevňujú a obe strany majú 
záujem na dlhodobej spolupráci. Medzi hlavné požiadavky kupujúcich patrí 
schopnosť dodávateľa dodať tovar načas. So zreteľom na to, že vo Švédsku 
neustále rastú ceny skladného, švédski importéri sa usilujú o zníženie nákladov na 
skladovanie a vyžadujú mimoriadnu presnosť dodávky. Anglický termín JIT ( Just in 
Time – presne na čas) sa stal vo Švédsku už pojmom a včasné dodanie tovaru tu 
dnes nevyžadujú iba veľké obchodné spoločnosti, ale aj malé obchodné firmy. 
Spôsoby plánovania sa vo Švédsku, rovnako ako inde vo vyspelých krajinách, menia 
podľa veľkosti a charakteru obchodnej spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska sa činnosť 
obchodných spoločností spravidla riadi podľa plánu, ktorý je rozvrhnutý na tri roky a 
má všeobecnú povahu. Naproti tomu krátkodobé plánovanie zvyčajne zahŕňa 
obdobie dvanástich mesiacov, súvisí s ročným účtovníctvom a je rozpracované do 
najmenších podrobností. Dlhodobé plánovanie je záväzné aj pre exportérov. 
Dodávateľské firmy, ktoré sa chcú udržať na trhu, musia vo všetkých svojich 
aktivitách reflektovať jeho meniace sa potreby. špecifiká trhu, rozdielnosť mentality 
 
 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/sweden
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Obchodný jazyk 
 
Všetci švédski obchodníci, osobitne tí, ktorí sa zaoberajú dovozom a vývozom, 
hovoria plynulo po anglicky a angličtina je tak vo Švédsku hlavným obchodným 
jazykom. 
 
Obchodná ponuka 
 
Švédski importéri dostávajú stovky obchodných ponúk z celého sveta. Z tohto 
dôvodu je žiaduce, aby prvý list zaslaný potenciálnemu švédskemu obchodnému 
partnerovi obsahoval všetky potrebné údaje, pretože miestni dovozcovia sa zvyčajne 
neobťažujú žiadať o doplňujúce informácie. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že 
švédskych nákupcov v prvom štádiu obchodných rokovaní zaujíma predovšetkým 
cena, dodacie termíny a minimálne množstvá dodávok. V rokovaniach potom 
pokračujú iba v prípade, že je im ponúknutá zaujímavá 
cena. 
 
Popis výrobku 
 
Ponuku musí sprevádzať čo najlepší opis výrobku a čo najobsiahlejšia technická 
špecifikácia. Odporúča sa priložiť fotodokumentáciu. Vzorový formulár pre 
potenciálneho vývozcu Švédska korporácia pre medzinárodný podnikový rozvoj 
(Swedish International Enterprise Development Corporation), ktorá je od 1.7.1995 
súčasťou organizácie SIDA) odporúča pre potenciálnych vývozcov z krajín strednej a 
východnej Európy zaslať pri prvom kontakte so švédskymi dovoznými a 
veľkoobchodnými firmami aj základný profil svojej firmy (Exporter s Company 
Profile). 
 
Najvhodnejšia doba pre obchodné návštevy 
 
Najvhodnejším časom pre obchodnú návštevu Švédska je jar a jeseň. Pri plánovaní 
obchodnej cesty z pochopiteľných dôvodov (dovolenky) je potrebné vyhýbať sa 
mesiacom júl a august, ako aj vianočným a novoročným sviatkom (obdobie od 13. 
decembra od 6. januára). 
 
 
7. Užitočné kontakty 

The Swedish Trade and Invest Council: Švédska agentúra pre podporu investícií 
a obchodu http://www.business-sweden.se/en 

The Swedish Federation of Trade, “ Svensk Handel“: Švédska federácia obchodu 
www.svenskhandel.se   

Portál pre užitočné business informácie: Doing Business: 
www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/sweden  

http://www.business-sweden.se/en
http://www.svenskhandel.se/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/sweden
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National Board of Trade, Kommerskollegium: Národná obchodná rada Vládna 
agentúra, zaoberajúca sa Zahraničným obchodom, vydáva dovozné a vývozné 
licencie www.kommers.se 
 
Svenskt Näringsliv, Confederation of Swedish Enterprise: Konfederácia 
švédskych podnikov www.svensktnaringsliv.se 
Agenturföretagens Förbund, The Swedish Association of Agents: Tip na agenta 
pre slovenského exportéra www.agenturforetagen.se 

http://www.kommers.se/
http://www.svensktnaringsliv.se/

