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1 VŠEOBECNÉ A EKONOMICKÉ INFORMÁCIE 

Oficiálny jazyk: fínsky, švédsky 

Počet obyvateľov: 5 268 799  

HDP na obyvateľa (PPP): 35 900 USD 

Inflácia: 2,2% 

Nezamestnanosť: 8,1%  

Hlavné mesto: Helsinki 

Dôležité mestá: Turku, Tampere, Oulu 

Predvoľba: +358 

Mena: euro  

Credit Rating: S&P- AAA (negatívny); Moody’s – AAA (stabilný); Fitch – AAA (stabilný);  

Najvýznamnejšie krajiny importu: Rusko, Švédsko, Nemecko, Holandsko, Čína 

Najdôležitejšie krajiny exportu: Švédsko, Rusko, Nemecko, Holandsko, USA, Veľká Británia 

 

2 DÔVODY OBCHODOVANIA A PODNIKANIA V KRAJINE 

EKONOMIKA 

Fínsko, jeden z najbohatších štátov Európy, má vysoko industrializovanú ekonomiku s voľným trhom. 

Na hlavu vyprodukuje zhruba rovnako ako Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko alebo 

Taliansko. Životný štandard vo Fínsku je vysoký. Kľúčovým ekonomickým sektorom je priemyselná 

výroba, hlavne spracovanie dreva a kovov, strojárstvo a odvetvie telekomunikácií (napríklad firma 

Nokia) a elektroniky. Najväčším prírodným bohatstvom krajiny sú ihličnaté lesy, ktoré pokrývajú dve 

tretiny územia. Hospodárstvo Fínska zhodnocuje toto bohatstvo na svetových trhoch. Päťdesiat 

percent exportu zabezpečuje elektrotechnický koncern Nokia a  drevospracujúce spoločnosti 3%. 

Fínsko je na druhom mieste na svete vo vývoze dreva, papiera a celulózy. Okrem dreva má Fínsko aj 

nerastné suroviny (meď, cín, nikel, chróm), ktoré spracováva hutníctvo farebných kovov. Využíva na 

to elektrickú energiu z vodných elektrární. Okrem nich má Fínsko aj atómové elektrárne a tepelné 

elektrárne, ktoré spaľujú rašelinu. Rozvinutý je aj strojársky (výroba lodí, stroje pre drevospracujúci a 

celulózový priemysel) a elektrotechnický priemysel (mobilné telefóny). Vedúcim odvetvím 

poľnohospodárstva je živočíšna výroba (na juhu chov hovädzieho dobytka, na severe chov sobov a 

kožušinových zvierat). Na orných pôdach pestujú krmivo, raž a zemiaky. V porovnaní s ostatnými 

krajinami OECD si Fínsko zachovávalo vysoké daňové zaťaženie a vysokú mieru prerozdeľovania 

finančných prostriedkov. 

 

PODNIKATEĽSKÁ LEGISLATÍVA 

Fínska vláda cieľavedome a silne podporuje proexportné aktivity fínskych podnikov, najmä malého a 

stredného podnikania. Za týmto účelom už dlhodobo realizuje viacero programov na zvýšenie 

konkurencieschopnosti fínskych firiem na medzinárodných trhoch. 

Realizácia politiky v oblasti zahraničných ekonomických vzťahov spadá čiastočne pod Ministerstvo 

zahraničných vecí a Ministerstvo zamestnanosti a hospodárstva. Podpora zahraničného obchodu 



spadá pod Ministerstvo zamestnanosti a hospodárstva, do sekcie pre inovácií, odboru 

Internationalisation of Enterprises and Exports. FINPRO je organizácia na podporu zahraničného 

obchodu a internacionalizáciu ekonomickej spolupráce založená v spolupráci s fínskymi 

spoločnosťami. Invest in Finland Bureau (IFB), je spoločnosť zameraná na podporu prílevu investícií 

do Fínska. Koncept Team Finland podporuje vonkajšie ekonomické vzťahy a internacionalizáciu 

fínskych firiem, značku krajiny a zahraničné investície. Hlavným cieľom konceptu Team Finland je 

okrem propagácie exportu nájsť spôsob, ako prilákať do krajiny investície, ako zvýšiť návštevnosť 

Fínska, ako riešiť problémy, s ktorými sa stretávajú fínske spoločnosti v zahraničí, posilniť fínsku 

značku a zviditeľniť fínsku kultúru po celom svete. 

NAJČASTEJŠIE VYUŽÍVANÉ FORMY PODNIKANIA VO FÍNSKU 

Zákon o spoločnostiach (The Finnish Companies Act 624/2006) upravuje formy a typy organizácií a 

podnikov. V jeho zmysle podnikať na území Fínska je možné jednak prostredníctvom živnosti, t.j. 

fyzickej osoby – podnikateľa alebo jednou z právnych foriem spoločností. 

Najvyužívanejšími formami podnikania vo Fínsku sú:  

 podnik jednotlivca  

 komanditná spoločnosť  

 spoločnosť s ručením obmedzeným  

 družstvo (min. 3 zakladateľov)  

 pobočka zahraničnej firmy  

Viac informácií o právnych formách podnikania vo Fínsku nájdete na www.yrityssuomi.fi. 

Zákon o slobode obchodu (122/1919) – upravuje základné princípy voľného podnikania, neskoršie 

znenia upravujú podmienky pre slobodné podnikanie na území Fínska občanmi, podnikateľskými 

subjektmi a asociáciami z krajín EEA. 

Zákon o kontrole akvizícií fínskych spoločností cudzincami (1612/1992) – upravuje podmienky 

udelenia pre povolenie na vstup cudzích osôb alebo firiem do fínskych firiem, pokiaľ sú títo občanmi 

iných krajín ako členských krajín OECD alebo EEA. Povolenie vydáva MZH. Ide o prípady, ak ide o 

získanie viac ako 1/3 kapitálu fínskej spoločnosti cudzincami. 

Zákon o reštriktívnych obchodných praktikách (480/1992) s dodatkom (318/2004) – upravuje 

podmienky voľnej konkurencie, dodržiavania pravidiel voľnej súťaže, zneužitia dominantného resp. 

monopolného postavenia na trhu atď. Zákon o nekalých obchodných praktikách (1061/1978, 495/89) – 

upravuje o.i. problematiku obchodného tajomstva. 

DAŇOVÉ ASPEKTY ZAKLADANIA FIRIEM VO FÍNSKU 

Osobné príjmy sa delia na zárobkové príjmy (napr. mzda, dôchodok a sociálne požitky) a kapitálové 

príjmy (napr. z prenájmu alebo predaja majetku). Kapitálové príjmy sú zdanené pevnou sadzbou 30% 

a zárobkové príjmy sú zdaňované progresívne podľa daňovej stupnice. 

 

http://www.yrityssuomi.fi/


Právnické osoby odvádzajú daň podľa pevnej percentuálnej sadzby:  

 daň zo zisku spoločností – 20% 

 daň z príjmu fyzických osôb – štátne dane (6,5-31,75 %) a komunálne dane od (16,25-22 %)  

 kapitálová daň – 30 %  

Daň z pridanej hodnoty: 

  základná sadzba 24% 

 znížená sadzba 14% na potraviny, reštauračné služby, potrava pre zvieratá 

 znížená sadzba 10% na knihy, lieky, služby v doprave, ubytovaní, TV prenájom, vstupenky na 

kultúrne a zábavné podujatia, maľby a iné umelecké diela, predplatné novín, e-periodík a pod. 

Viac informácií o daňových povinnostiach pre SZČO a podnikateľov nájdete taktiež na webovej 

stránke www.yrityssuomi.fi. Informácie o dani z pridanej hodnoty sú dostupné na www.vero.fi. 

DAŇOVÉ STIMULY V ROKU 2013 

Kapitálová podpora: 

 daňové stimuly v rámci investovania kapitálu – pre investorov investujúcich svoj (rizikový) 

kapitál do nových malých perspektívnych start-up podnikov s potenciálom rastu. 

 (dočasné) daňové stimuly pre súkromných investorov, t. z. investorovi bude poskytnutá 50% 

redukcia daní, ak investuje do SME s potenciálom rastu, ktorý nefiguruje na burze. 

 daňové úľavy na aktivity R&D – v praxi to znamená, že podnik (SME) si môže uplatniť krátenie 

dane z príjmu podniku (pozn. podniková daň vo Fínsku 24,5% bola znížená na 20%) v závislosti 

od finančných nákladov na mzdy pracovníkov, ktorí sa v rámci podniku venujú výhradne 

aktivitám v oblasti R&D. 

V súvislosti s daňovými náhradami boli stanovené minimálne a maximálne čiastky refundácie. Daňové 

úľavy na aktivity R&D predstavujú refundovanie čiastky od 500 do 100 tis. EUR, čo v praxi znamená 

náklady podniku na 1, max. 2 mladých výskumných/vývojových pracovníkov na rok. Tento 

mechanizmus je okrem iného využívaný na vytvorenie pracovných miest pre fínske SMEs, ktoré by 

zamestnali nezamestnaných vývojových pracovníkov zo spoločnosti Nokia. 

 

3 ŠPECIFIKÁ ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 

DOVOZNÝ A VÝVOZNÝ REŽIM, OBCHODNÁ PRAX 

Jedným z nástrojov hospodárskej politiky je vonkajšia obchodná politika, ktorá pôsobí na vývoj 

ekonomiky cez medzinárodný obchod. Obchodné vzťahy sa dotýkajú exportu a importu tovarov a 

služieb. Režim ZO medzi Fínskom a SR je daný členstvom v EÚ. Fínsku obchodnú politiku možno 

charakterizovať ako liberálnu a otvorenú. 

http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.vero.fi/


Najväčší význam pre fínsky zahraničný obchod má obchod s európskymi krajinami, z ktorých bolo v 

roku 2012 do Fínska dovezených 53% tovarov a z Fínska bolo exportovaných do krajín starého 

kontinentu 53,6% tovarov.  

Obchodná prax: 

 Obchodné zvyklosti vo Fínskej republike sa riadia skúsenosťami a postupmi obvyklými pre 

krajiny Európskej únie. Fínsko je krajinou s voľným trhom a na dovoz tovarov platí málo 

obmedzení. Colné vybavenie, manipulácia v prístavoch a vnútroštátna doprava sú vo 

všeobecnosti rýchle a efektívne. 

 Na dovoz zo SR ako členskej krajiny Európskej únie nie sú špeciálne obmedzenia. 

 Obchodné stretnutia s fínskym partnerom je potrebné pripravovať s dostatočným časovým 

predstihom. Predmet rokovania sa vopred konzultuje písomne. Fínski partneri akceptujú vyššie 

cestovné náklady a preto počas rokovania prejavujú snahu prerokovať najpodrobnejšie detaily. 

Dôležité výpovede by mali byť odovzdané v písomnej forme. 

 Fínski dovozcovia sú opatrní pri výbere dodávateľov. Fínsky trh je trhom kupujúceho a 

dovozcovia v prvom rade sledujú jeho záujem. Kto sa chce presadiť, musí sa prispôsobiť a v 

zásade vytlačiť z trhu iný konkurenčný výrobok. Fínsko používa metrický systém. Časový posun 

oproti SR je + 1 hodina. Platby úverovými a platobnými kartami sú bežné. Medzibankový styk je 

moderný a rýchly. Prevod platieb do SR trvá približne 4-5 pracovných dní. 

 Fínske colná správa vydala smernicu pre vybavovanie obchodných a colných formalít, ktorá je 

dostupná pre verejnosť na web, www.tulli.fi. 

 Informácie na predávaných výrobkoch musia byť uvedené v oboch úradných jazykoch (fínskom 

i švédskom). 

ZÁKLADNÁ ŠTATISTIKA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 

Fínsko s relatívne značne otvorenou ekonomikou, je značne závislé na zahraničnom obchode (50% 

HDP). Zahraničný obchod (ZO) s tovarom a bilancia bežného účtu zaznamenávali v posledných 

rokoch rekordné prebytky vďaka silnej výkonnosti exportérov. Celkový objem vývozu v r. 2012 

dosiahol v podstate rovnakú úroveň ako v predchádzajúcom roku s hodnotou 56,8 mld. EUR. Hlavným 

dôvodom stagnujúceho vývozu bol pokles exportu telekomunikačných zariadení, výrobkov 

kovospracujúceho, papierenského a drevospracujúceho priemyslu. Vývoz chemických produktov 

výraznejšie vzrástol a mierny rast exportu zaznamenali tiež stroje, zariadenia a vozidlá. Vývoz 

elektrotechnických výrobkov zostal na úrovni predchádzajúceho roka. Dovoz v celoročnej bilancii 

poklesol o 1, mld. EUR a dosiahol hodnotu 59,2 mld. EUR. 

Podiel ZO s EÚ sa mierne znížil, pričom podiel fínskeho exportu do EU bol v r. 2012 53,6% (2011, 

55,9%) a dovozu 53% (2011, 54,5%), čo bolo spôsobené nárastom obchodu s krajinami mimo EÚ 

najmä s Ruskom, Čínou a USA. V r. 2012 bolo Rusko najdôležitejším obchodným partnerom vo 

vývoze aj v dovoze. Nemecko si udržalo svoju druhú pozíciu, nasleduje Švédsko, Čína a Holandsko. 

TOVAROVÁ ŠTRUKTÚRA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU V ČLENENÍ VÝVOZ A DOVOZ 

V slovensko-fínskych hospodárskych vzťahoch nie sú žiadne otvorené problémy obchodno-politického 

charakteru. V rámci krajín EÚ bolo Fínsko v r. 2012 našim 17. najdôležitejším partnerom v rámci 

celého sveta 25. partnerom.  



Hlavné vývozné komodity:  

 cestné vozidlá 

 stroje a prepravné zariadenia 

 elektrické zariadenia 

 kovové výrobky 

 železo a oceľ,  

 cukor 

 obuv 

 výrobky z gumy 

 vedecké prístroje 

 odevné výrobky 

Hlavné dovozné komodity:  

 telekomunikačné zariadenia 

 papier 

 lepenka a výrobky z nej 

 neželezné kovy 

 vlákniny a zberový papier 

 elektrické prístroje 

 kovové výrobky 

 anorganické chemikálie 

 korok a drevo 

4 PERSPEKTÍVNE REGIÓNY PRE OBCHODNÚ SPOLUPRÁCU 

ZÁKLADNÁ ŠPECIFIKÁCIA TRHU 

Fínski spotrebitelia uprednostňujú tovary domácej produkcie a štát rôznymi formami podporuje predaj i 

spotrebu domácich výrobkov. Táto situácia sa ale pomaly mení aj v prospech zahraničných výrobcov. 

Na trhu existuje čiastočná nedôvera voči kvalite výrobkov pochádzajúcich z krajín strednej Európy, 

napriek dobrým obchodným vzťahom. Fínski spotrebitelia preferujú tovary dovážané z krajín 

Európskej únie a z USA. Presadenie sa na fínskom trhu je náročné, vyžaduje prekonanie nedôvery a 

dokázanie kvality ponúkaných tovarov. 

Fínski odberatelia vyžadujú referencie o uplatnení výrobkov na európskych trhoch. Ľahší vstup majú 

nové tovary, obsahujúce veľký podiel technických a technologických inovácií, alebo tovary, ktoré majú 

nevšedný, jednoduchý, moderný dizajn. 

Pri uvádzaní nových produktov je potrebná reklamná i podporná kampaň a iné doplnkové spôsoby 

podpory predaja.  

Spotrebiteľský trh ovládajú veľké spoločnosti, ktoré sú nielen dovozcami, ale aj veľkoobchodníkmi a 

zabezpečujú dodávky pre reťazce, distribučné spoločnosti a obchodné domy po celej krajine. 



Fínsky trh vzhľadom na geografické a klimatické podmienky je rozdelený na tri teritóriá: 

 južné Fínsko a hlavné mesto Helsinki (kde je sústredená priemyselná výroba, husté osídlenie 

obyvateľstva, firmy terciálneho sektoru, sídla väčšiny dovozcov, distributérov a obchodných 

zástupcov), tu sa ponúkajú najväčšie možnosti obchodnej spolupráce 

 stredné a severné Fínsko (zamerané na výrobu a spracovanie dreva, ťažbu nerastných surovín, 

rybolov, riedke osídlenie obyvateľstva) 

 súostrovie Alandy (ponechalo si nezávislosť od daňovej únie EÚ a špecifické predpisy týkajúce 

sa vstupu zahraničných subjektov na trh). Uvedené opatrenie slúži na ochranu a podporu lodnej 

dopravy. Súostrovie žije z cestovného ruchu a lodnej dopravy 

Najefektívnejšie metódy prieniku na trh: 

  Využitie veľkých dovozných a distribučných spoločností (potraviny a nápoje, domáce potreby, 

spotrebné tovary, poľnohospodárske a iné stroje, nábytok). Takýmito spoločnosťami sú 

logistickomarketingová korporácia Kesko Corporation, Alko Group, SOK Corporation a Wihuri 

Oy. 

 Fínsky trh je relatívne malý, preto obchodný zástupca/distribútor zväčša zásobuje celé Fínsko a 

je i dovozcom viacerých tovarových skupín. Je potrebné vedieť, či určitý druh výrobku 

nezastupuje na trhu iný subjekt. 

 Spotrebné tovary, ktoré si vyžadujú záručný a pozáručný servis, ako aj tovary, ktoré majú 

vyššie nároky na skladovanie, sú do Fínska dovážané veľkoobchodníkmi, alebo 

maloobchodnými sieťami. Takéto tovary môžu byť dodávané priamo do maloobchodnej siete a 

do obchodných domov. 

 Veľké medzinárodné spoločnosti sa vo Fínsku presadzujú formou franchisingu. 

 Pri nadväzovaní nových obchodných kontaktov je vhodné osobné stretnutie a zorganizovanie 

obchodnej prezentácie. Nová spoločnosť však pri vstupe na fínsky trh musí prelomiť počiatočnú 

nedôveru partnera a predložiť kvalitnú, kompletne spracovanú ponuku, vrátane referencií, 

certifikátov a hospodárskych výsledkov za uplynulé roky. 

 Podporným prostriedkom je reklamná inzercia v odborných časopisoch (Kauppalehti, 

Kauppakamari, Tekniikka & Talous). 

 K zlepšeniu obchodných vzťahov napomáha i aktívna účasť na medzinárodných veľtrhoch, 

ktoré sú miestom na prezentáciu a nadväzovanie obchodných kontaktov. 

 V oblasti výrobnej kooperácie sa javia možnosti v oblasti strojárskeho, sklárskeho priemyslu, 

drevospracujúceho, papierenského a elektrotechnického priemyslu. 

 Zriadenie pobočky vo FI predstavuje pomerne vysoké náklady na registráciu spoločnosti a 

prevádzku. 

Perspektívne oblasti ďalšieho rozvoja vzájomnej obchodnej a hospodárskej spolupráce: 

 zvýšenie exportu tradičných výrobkov (automobilov, televíznych prijímačov, obrábacích strojov 

a pod.) 

 účasť na vyhlásených tendroch v oblasti dopravy, energetiky, životného prostredia a 

infraštruktúry 

 zvýšenie exportu komponentov a služieb 

 spolupráca v elektrotechnickom priemysle s využitím R&D a inovácií 

 spolupráca vo farmaceutickom priemysle a „life sciences“ 



 zvýšenie exportu zdravotníckych výrobkov 

 spolupráca v cleantech 

 spolupráca v ICT 

 spolupráca v technológiách zameraných na ochranu životného prostredia 

 rozvoj spolupráce v chemickom, drevárskom a drevospracujúcom priemysle 

 výrobná kooperácia pri výrobe strojov, dopravných prostriedkov, špeciálnej techniky pre 

drevársky a ťažobný priemysel 

 kooperácia pri výrobe zaoceánskych lodí 

 rozšírenie spolupráce v cestovnom ruchu 

 

5 PERSPEKTÍVNE SEKTORY PRE SLOVENSKÝCH VÝVOZCOV 

ŽIVÉ ZVIERATÁ, ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY 

Perspektívy pre slovenské firmy:   

 dovoz hydiny, na trhu je dostať čínsku hydinu za nižšie ceny (dováža sa i z Maďarska 

a Nemecka) 

 mäsové výrobky: salámy a údené výrobky. (problémom pre presadenie výrobkov zo SR je ich 

neznalosť na trhu) 

 dovoz trvanlivých syrov, tavených syrov a sušeného mlieka (dôležitá otázka cenovej ponuky) 

 uskutočňovať export prostredníctvom dovozných asociácií a jej importérov 

 účasť na veľtrhoch potravín: RUOKA, ELMA a GASTRO (participovať prostredníctvom fínskeho 

obchodného zástupcu) 

RASTLINNÉ PRODUKTY, ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 Fínsko je nútené dovážať ovocie a zeleninu, týka sa to hlavne dovozu zemiakov (dôležitá 

otázka cenovej ponuky) 

 dopyt po ekologicky čistých potravinárskych produktoch 

 možnosti pre náš vývoz: margarín, olej slnečnicový a olej z repky olejnej 

Odporúčame uskutočňovať export prostredníctvom dovozných asociácií a jej importérov, účasť na 

veľtrhoch potravín, RUOKA, ELMA a GASTRO, kde je možné participovať prostredníctvom fínskeho 

obchodného zástupcu. 

PRIPRAVENÉ POTRAVINY, NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT, TABAK A 

VYROBENÉ TABAKOVÉ NÁHRADKY 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 Slovenské pivo - jeho výraznejšie presadenie je možné prepojením na špecializovanú, 

monopolnú sieť alkoholických nápojov ALKO. 



 V oblasti vín je pre Slovensko perspektívny export stolových vín, tokajských, sudových a 

šumivých vín. 

 V oblasti minerálnych vôd stúpa dovoz z teritoriálne odľahlých krajín. Na fínskom trhu by sa 

umiestnili prírodné stolové a minerálne vody, ale i energetické nápoje, nápoje s liečivými alebo 

preventívnymi účinkami, obohatené o vitamíny a minerály na prírodnej báze. 

 Dovoz cukru, cukroviniek a čokoládových výrobkov je perspektívnym artiklom i na reexport na 

pobaltské a ruské trhy. 

 Dovozy prípravkov z obilia, múky a iných potravinárskych prípravkov zo Slovenska.  

Odporúčame účasť na veľtrhoch potravín (ELMA, GASTRO, RUOKA) aj prostredníctvom fínskeho 

obchodného zástupcu. 

NERASTNÉ PRODUKTY 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 soľ, síra, zeminy a kamene, sadra, vápno a cement 

 možnosti obchodnej spolupráce sú obmedzené vzájomnou vzdialenosťou  

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÉHO PRIEMYSLU 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 vývoz farmaceutických výrobkov, ktoré Fínsko zužitkúva pre potreby vlastného trhu a taktiež 

reexportuje 

 zvýšenie objemu exportu chemických produktov (syntetické organické farbivá, farbivá potrebné 

pri výrobe papiera) 

 možnosť exportu hnojív, mydiel a pracích prostriedkov 

Odporúčame účasť na medzinárodnom špecializovanom veľtrhu KEMIA, ktorý je usporadúvaný 

každoročne, kde je možné nadviazať obchodné kontakty. 

PLASTY A VÝROBKY Z NICH, KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 potenciálne možnosti v oblasti vývozu výrobkov z plastu, resp. granulátov na ich výrobu 

 vývoz priemyselných plastov na zákazku a spotrebných výrobkov s použitím v kanceláriách i 

domácnostiach 

 pneumatiky Matador/Continental získali dobrú pozíciu na trhu, odbyt je perspektívny, ďalšie 

možnosti sa črtajú v rozšírení sortimentu o zimné pneumatiky s klincami, ktoré sú v týchto 

klimatických podmienkach v zimných mesiacoch využívané 

Odporúčame účasť na špecializovanom medzinárodnom veľtrhu KEMIA a TRANSPORT, ktoré 

ponúkajú možnosť nadviazania obchodných kontaktov. 



SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, USNE, KOŽUŠINY A VÝROBKY Z NICH, SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE 

VÝROBKY, CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 kompletné vyhotovovanie rôznych kožených obalov na zákazku vrátane dodania materiálu 

(dámske kožené kabelky, puzdrá, toaletné taštičky i pánske kožené kufríky - dopyt ovplyvnený 

cenovou ponukou) 

 ponuka surových koží 

Odporúčame účasť na špecializovanom veľtrhu POLARSTOFF a medzinárodnom veľtrhu MUOTI 

(móda), ktorý sa uskutočňuje súčasne s veľtrhom SHOE AND BAG FAIR. Tieto veľtrhy ponúkajú 

možnosť nadviazania obchodných kontaktov. 

DREVO A DREVENÉ VÝROBKY, DREVNÉ UHLIE, KOROK A VÝROBKY Z KORKU 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 drevo a drevené výrobky, vhodnejšie vyvážať drevárske výrobky s vyšším stupňom finalizácie. 

Odporúčame účasť na medzinárodnom veľtrhu HABITARE, kde je možné nadviazať obchodné 

kontakty.  

BUNIČINA Z DREVA ALEBO INÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV, ZBEROVÝ 

PAPIER ALEBO LEPENKA 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 papier, kartón, lepenka, výrobky z papierenských vláknin, papiera, kartónu, tlačené knihy, 

noviny a pod.; 

 tenké, jemné papiere, buničitá vata a dámsky sanitárny tovar z produkcie Mölnlycke Gemerská 

Hôrka, kde sa črtá možnosť rozšírenia ponuky; 

 Fínski obchodní partneri časť reexportujú na tretie trhy. 

Odporúčame účasť na medzinárodnom veľtrhu PULPAPER, kde je možné nadviazať obchodné 

kontakty. 

TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 nosným odberateľom pletených výrobkov (Polytex Oy), pánskej konfekcie, dámskych odevov 

(Hamarco Trading Oy), metráže (Ripsi Oy) ponúknuť rozšírenú škálu výrobkov 

 využiť možnosti výrobnej spolupráce (šitie ošatenia podľa vzorov a dodaných materiálov) pre 

jednotlivé siete obchodných domov 

 rozšíriť ponuku pletených, bavlnených i zmesových textilných výrobkov 



 V spolupráci so spoločnosťou Halonen rozšíriť ponuku konfekcie. Sieť obchodných domov 

Halonen je rozšírená po celej krajine a teší sa veľkej obľube strednej a staršej generácie. 

 Sieť obchodných domov Stockmann je najprestížnejšia severská sieť, ktorej klientelou je vyššia 

stredná vrstva. Prienik slovenských textilných výrobkov a konfekcie by znamenal tie najlepšie 

obchodné referencie. Novootvorené obchodné domy Stockmann sú v St. Peterburgu a Tallinne, 

čo by predstavovalo i rozšírenie odbytových možností. 

Odporúčame účasť na medzinárodnom veľtrhu MUOTI a POLARSTOFF, kde je možné nadviazať 

obchodné kontakty. 

PREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY, KERAMICKÉ VÝROBKY, SKLO A 

SKLENENÝ TOVAR 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 možnosti dovozu vianočných sklených ozdôb, drobných dekoračných sklenených predmetov, 

sošiek z hladkého i brúseného skla pre širokú sieť predajní Tiimari Oy; 

 Rozšíriť ponuku skla (brúsený krištáľ, hladké sklo v nezvyčajných tvaroch, farbách i 

tieňovaniach). U krištáľového skla je nevyhnutná vysoká kvalita z hľadiska obsahu olova. 

 Rozšíriť ponuku technického skla, používaného v elektrotechnickom a farmaceutickom 

priemysle. 

 Rozšíriť ponuku keramických výrobkov do siete obchodných domov Antilla, Hobby Hall, Sokos a 

Stockmann. 

Odporúčame účasť na veľtrhu FORMA. 

ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 Výrobky zo železa a ocele, dominantnú rolu budú hrať oceľové plechy. 

 Pocínované plechy, železné a oceľové plechy. Železné a oceľové tyče. 

 Oceľové drôty pozinkované /nepozinkované navinuté na cievkach. 

 Bezšvíkové oceľových rúry, rúry špirálovito zvárané, rúry na plyn, ropu, olej 

 Oceľové odliatky, oceľové rebríky, oceľové laná a káble. 

 Zariadenia pre domáce použitie na pečenie, smaženie, grilovanie a varenie. 

 Skrutky, šróby, matice. 

 Rôzne oceľové kachle a iné vykurovacie telesá, bojlery. 

 Oceľové konštrukcie a rôzne oceľové profily a zvárané konštrukcie s vybudovaním trvalejších 

obchodných vzťahov. 

 Oceľové nádrže, zásobníky, tanky a rezervoáre. 

 Oceľové drôty, ktoré Fínsko nevyrába. 

 Výrobky z ferosilikónových zliatin môžu predstavovať zaujímavú exportnú komoditu.  

 V oblasti hliníka a výrobkov z neho možno predpokladať, že serióznejší záujem by mohli fínski 

partneri prejaviť na ponuky na dodávky hliníkových trubiek, dverí a okien, ale aj radiátorov, 

hliníkových odliatkov a polotovarov, strešnej krytiny, stĺpov, tyčí, profilov, a pod. 



 Železo a oceľ patrí k tradičnému exportnému artiklu, obhospodarovaného spoločnosťou 

RANNILA a U.S. Steel. 

STROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA, ELEKTRICKÉ ZARIADENIA, ICH ČASTI A SÚČASTI, 

PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU 

TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU A ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 práčky, sušičky, klimatizačné zariadenia 

 zdvíhacie, nakladacie a vykladacie a manipulačné zariadenia 

 kompresory pre chladiarenské zariadenia 

 guľkové, valčekové, ihličkové a iné ložiská, ich časti a súčasti 

 horizontálne sústruhy, baliace stroje 

 výmenníky tepla, hydraulické čerpadlá, hydraulické ventily 

 magnetické a optické rozlišovacie zariadenia 

 vzduchové čerpadlá alebo vývevy, kompresory a ventilátory 

 pamäťové jednotky, televízne prijímače so zahrnutím video nahrávačov a monitorov 

 súpravy drôtov a elektrických káblov používaných v automobiloch, lietadlách, lodiach 

 súpravy zapaľovacích káblov a ostatné 

 elektrické motory a generátory; motory na jednosmerný prúd 

 prenosové zariadenia na rádiové a televízne vysielanie. 

 polovodičové zariadenia. 

 monitory , zariadenia na nahrávanie a reprodukciu zvuku a obrazu 

 elektrické stroje a zariadenia na zváranie termoplastických materiálov 

 elektrické vypínače, elektrické motory na striedavý prúd 

 elektrické stroje a prístroje na striekanie kovov a ostatné stroje a prístroje 

 elektrické zariadenia pre telefonické účely, ich diely alebo časti 

Odporúčame veľtrhy a výstavy, MecaTec, Hydraulics and Pneumatics, Automaatio, Elkom, Eltek, 

Subcontracting (I/T). 

 

VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A DOPRAVNÉ ZARIADENIA 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 osobné motorové vozidlá všetkých druhov - export zo Slovenska má potenciál na ďalší rozvoj  

 malé motocykle 

 poľnohospodárske motorové vozidlá a lesné traktory a ich časti 

 časti a súčasti motorových vozidiel, automobilové komponenty 

 kontajnery na prepravu rádioaktívnych materiálov 

Navrhujeme účasť na špecializovanom medzinárodnom veľtrhu TRANSPORT. 



NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, 

KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ, HODINY A HODINKY, HUDOBNÉ 

NÁSTROJE, ICH ČASTI A PRÍSLUŠENSTVO 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 Možnosti exportu systémov pre monitorovanie pacientov, mini invázna chirurgia, prístroje 

dennej chirurgie, video-endoskopy, prístroje na spracovanie digitálneho zobrazovania a 

zariadenia na archivovanie obrazov. 

 Rozšíriť možnosti exportu v lekárskych prístrojoch najvyššej kvality, najmodernejších 

zdravotníckych technológiách a technicky vysoko sofistikovaných zdravotníckych prístrojoch.  

Navrhujeme účasť na špecializovanom medzinárodnom veľtrhu THE FINNISH MEDICAL 

CONVENTION AND EXHIBITION a THE FINNISH DENTAL CONVENTION AND EXHIBITION. 

RÔZNE VÝROBKY, NÁBYTOK, HRAČKY 

Perspektívy pre slovenské firmy: 

 Nábytok a dovoz hračiek (požiadavkou ostáva fakt, že nábytok nesmie absorbovať svetlo). 

 kooperácie s najväčším výrobcom nábytku ASKO a slovenskými subdodávateľmi. 

 Fínsky veľkoobchod má záujem o dovoz kúpeľňových a kuchynských komponentov, držadiel a 

zásuviek. 

Navrhujeme účasť na špecializovanom veľtrhu HABITARE a EDUCA, kde sa javí možnosť 

nadviazania obchodných kontaktov. 

6 OBCHODUJEME A PODNIKÁME VO FÍNSKU 

Obchodné zvyklosti vo Fínskej republike sa riadia skúsenosťami a postupmi obvyklými pre krajiny EÚ: 

 Spoľahlivosť a serióznosť patria medzi významné vlastnosti fínskych obchodníkov. 

 Oslovovanie krstnými menami je zaužívané, ak je zrejmé, že sa partneri budú pravidelne 

kontaktovať. Napriek relatívne osobnému charakteru komunikácie pracovné vzťahy ostávajú 

nedotknuté a služobný odstup zachovaný. 

 Fínski partneri v komunikácii s obchodnými partnermi sa prejavujú, pozorným počúvaním, 

mlčanlivosťou, rezervovanosťou, zdržanlivým vyjadrením a vecnou argumentáciou. 

 Fínski obchodníci majú rozsiahle znalosti o zahraničnom obchode a na rokovania sa dobre 

pripravia. Obchodný partner si k prerokovanej záležitosti pripraví dostatok informácií, ktoré mu 

umožnia dobrú orientáciu v predmetnej veci. Transparentnosť a otvorenosť je cestou k 

úspešnému uzavretiu dohody. Pomalosť, váhavosť v rozhodovaní a chladnosť pri rokovaniach 

predstavujú obvyklé sprievodné znaky v obchodnom styku s fínskymi firmami. 

 Komunikačným jazykom počas obchodných rokovaní a prezentácií je anglický jazyk. 

 Obchodné ponuky treba predkladať vo fínskom, švédskom alebo v anglickom jazyku. V 

ponukách musí byť uvedený predmet činnosti spoločnosti vrátane základných ekonomických 

údajov, certifikátov a referencií. Údaj o obrate spoločnosti je pre fínskych partnerov významný. 

 Súčasťou obchodnej ponuky musí byť kalkulácia dopravných nákladov. 



 Pri prezentáciách firiem (max. 15-20 min.) sa sleduje technická a kvalitatívna úroveň, cenové 

náležitosti, platobné i dopravné podmienky. 

 Ponuka a prezentácia výrobkov musí byť doplnená i o medzinárodne uznávané certifikáty. 

 Vlastná internetová stránka je pre fínske firmy samozrejmosťou a preto je vhodné túto 

informáciu predložiť. 

 Pri obchodných rokovaniach nie je vhodné ihneď prejaviť záujem o prienik na ruský, alebo 

pobaltské trhy prostredníctvom fínskej firmy. Až na základe trvalejších kontaktov je možné 

rokovať o rozšírení aktivít na tretie trhy. 

 Najdôležitejším a rozhodujúcim článkom veľkých spoločností vo Fínsku nie je najvyššie 

vedenie, ale bežne zodpovední nákupcovia, regionálny vedúci, alebo výkonný riaditeľ. 

 Fínski partneri očakávajú operatívne, promptné reakcie na dopyty, spresnenia ponuky a 

parametrov. Časové zdržanie môže mať za následok i odstúpenie fínskeho partnera. Obchodné 

stretnutia je potrebné pripravovať s dostatočným časovým predstihom.  

Predmet rokovania sa vopred konzultuje písomne. Fínski partneri akceptujú vyššie cestovné náklady a 

preto počas rokovania prejavujú snahu prerokovať najpodrobnejšie detaily. 

Upozornenia pri príprave služobnej cesty: 

 v období Vianoc, Veľkej noci, 1. mája a 25. júna - nevhodné plánovať služobné cesty do teritória 

vzhľadom na pracovné voľno 

 neodporúča sa cestovať do Fínska za obchodnými účelmi v čase od 20. júna do konca augusta, 

kedy je väčšina fínskych obchodných partnerov na letnej dovolenke 

 školský rok vo Fínsku začína v polovici augusta a končí v prvej dekáde júna 

 hlavná turistická sezóna končí v polovici augusta. 

Fínsky trh je charakteristický rýchlym tempom rozvoja a globalizácie od vstupu krajiny do EÚ v roku 

1995. Možno ho považovať za obsadený, avšak v dôsledku realizovaných zmien daňovej politiky a 

zvyšovania reálnych príjmov obyvateľstva, za trh perspektívny a rastový. 

Fínsky trh je protikladný – odráža sa v ňom fínska konzervatívna mentalita, no je schopný absorbovať 

nové, netradičné technológie, výrobky i najmodernejšie trendy. Dôraz však kladie na kvalitu, 

ekologické parametre a striktne dbá na predpisy týkajúce sa akejkoľvek škodlivosti tovaru. 

Na prejavený záujem treba reagovať pružne a s ponukou reálnych cien. Úspešná realizácia 

obchodných vzťahov je podmienená i schopnosťou rýchlej reakcie a dodávateľskej flexibility. Fínski 

obchodníci sú konzervatívni a neradi menia už zaužívané spôsoby získavania tovarov a služieb. 

Medzi špecifiká fínskeho trhu patria i vysoké dopravné náklady, ktoré vyplývajú z geografickej polohy 

krajiny, ako aj z rozlohy. Fínski partneri sú považovaní za stabilných, platobne schopných a veľmi 

perspektívnych obchodných partnerov.  Fínsky trh poskytuje možnosti prieniku na východné trhy 

prostredníctvom reexportov a sprostredkovania exportu na ruský trh a trhy pobaltských krajín.  Fínske 

spoločnosti sú vhodnými partnermi pre reexporty z finančného hľadiska – preberajú záruky za 

dodávky a možnosť využitia ich dobrého mena na trhu. Najperspektívnejší spôsob presadenia sa na 

trhu je formou výrobných kooperácií, dodávania komponentov, častí, alebo súčastí. Pri plánovaní 

exportných aktivít do Fínskej republiky je treba vychádzať z faktu vysokých nárokov dovozcov. Fínsky 

trh je silne prepojený s ekonomikami krajín Európskej únie, s ktorými má najintenzívnejší obchod.  



Fínsky trh je trhom kupujúceho a dovozcovia v prvom rade sledujú jeho záujem. Kto sa chce presadiť, 

musí sa prispôsobiť. Konkurencia na trhu je silná a prienik nie je jednoduchý. Okrem rozumnej 

cenovej politiky, dôvera a spoľahlivosť patria medzi kľúčové faktory úspešných vzťahov s fínskymi 

obchodníkmi. Pružná komunikácia, dobré odborné a jazykové znalosti, otvorený a korektný vzťah sa 

pozitívne prejaví v komerčných výsledkoch. Oneskorená, alebo žiadna reakcia na dopyt potenciálneho 

partnera môže zmariť predchádzajúce úsilie. Náležitú pozornosť je treba venovať písomnej 

korešpondencii, ktorá musí byť korektná a presná. Telefón, faxová správa, email a internet sú 

hlavnými komunikačnými prostriedkami. 

Špecifiká obchodu a podnikania vo Fínsku: 

 Národná mentalita takmer vylučuje výskyt korupcie a vydierania. Firmy jednajú zvyčajne čestne 

a s vedomím, že nemôžu podstúpiť nadmerné riziká. Citlivo reagujú na cenový nátlak a 

odmietajú špekulačné rokovania. Jednania sú zvyčajne priame a vecné. 

 Oblečenie v obchodných kruhoch sa zhoduje so svetovými módnymi trendmi. V bankách a na 

ministerstvách sa dodržiava striedmosť v obliekaní, vo všetkých oblastiach je badateľné 

uprednostňovanie pohodlného oblečenia. 

 Fínski partneri nevyžadujú absolútnu časovú dochvíľnosť, tolerujú krátke meškanie. 

 Neformálne konverzačné témy sú šport, gastronómia, dovolenky a aktivity súvisiace s morom. 

7 UŽITOČNÉ KONTAKTY VO FÍNSKU 

1. Obchodná komora Fínska, www.chamber.fi 

2. World Trade Centre Helsinki, www.wtc.fi 

3. Národná banka Fínska, www.bof.fi 

4. Finnvera, www.finnvera.fi 

5. Tekes, www.tekes.fi 

6. Finpro - obchodné centrá, www.finpro.fi/site/english 

7. Databáza fínskych exportérov, www.finpro.fi/finnishexporters 

8. Invest in Finland, www.investinfinland.fi 

9. Podnikateľský portál pre zahraničné firmy, www.enterprisefinland.fi 

10. Fintra - Fínsky inštitút pre medzinárodný obchod, www.fintra.fi 

11. Národná správa patentov a registrácie, www.prh.fi/engl.html 

12. Fínska agentúra spotrebiteľov, www.kuluttajavirasto.fi/englanti/index.html 

13. Výstavisko Helsinki, www.finnexpo.fi 

14. Federácia fínskych priemyselných zväzov, www.ek.fi 

15. Federácia fínskeho obchodu a obchodného podnikania, www.kaupankl.fi 

16. Fínska agentúra pre cestovný ruch, www.mek.fi 

17. Finlex (Zbierka fínskych zákonov v angličtine), www.finlex.fi/en/ 

18. Contact Finland- Zoznam podnikateľských služieb, asociácií, www.contactfinland.fi 

19. Finnfacts (informácie o fínskej ekonomike a priemysle), www.finnfacts.fi 

20. Informácie o krajine, podnikaní a administratíve, www.finlandsources.fi 

21. Podnikateľská kultúra a obchod, www.businessculture.org 

22. Obchodný register, www.prh.fi 

 

http://www.enterprisefinland.fi/
http://www.prh.fi/

