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Skandinávie

 Skandinávie v pojetí 

CzechTrade zahrnuje Švédsko, 

Norsko, Dánsko a Finsko,

 tedy územní celek o rozloze 

1,256,859 km2 s přibližně 26,7 

milióny obyvatel

 Průměrný HDP je 57.095,- USD 

na hlavu, tempo růstu HDP v 

roce 2018 bylo 2,3%

 V ratingu „Doing Business“ dle 

SB jsou skandinávské země na 

3., 7., 12. a 17. místě na světě



Vzdálenost z ČR Stockholm 1.428 km, Oslo 1.377 km, Kodaň 783 km, 

Helsinky 1.749 km

Doba letu 2 hodiny (SAS, Norweigan Air, ČSA)

Cena letenky od 2.500,- Kč

Počasí chladné severské

Bezpečnost velmi dobrá

Víza Schengenský prostor, bezvízový styk

Obchodní bilance s ČR 233,6 miliardy Kč

Vývoz 159,7 miliardy Kč

Celní zatížení Bezcelní zóna (včetně Norska)

Daně DPH 25% (Finsko 24%); Daň z příjmu PO 20-23%; Daň z 

příjmu FO je progresivní + odvody za zaměstnance

Základní informace



Fakta o Skandinávii

Země Rozloha 
(km2)

Počet 
obyvatel

GNI / obyv. 
(USD)

Růst HDP 
(2017)

Ease of
Doing

Business

Švédsko 490 295 10,1 mil. 52.590 2,1% 12.

Norsko 385 207 5,3 mil. 75.990 2,0% 7.

Dánsko 42 933 5,8 mil. 55.220 2,3% 3.

Finsko 338 424 5,5 mil. 44.580 2,7% 17.

ČR 1 256 859 26,7 mil. 57.095 2,275% www.doingbusiness.
org

http://www.doingbusiness.org/


Obchodní bilance s ČR

Země
Obrat

(miliard Kč)
Vývoz

(miliard Kč)
Dovoz

(miliard Kč)
Saldo

(miliard Kč)
Pořadí 
vývozu

Švédsko 109,3 76,2 33,1 43,1 14.

Dánsko 65,5 39,6 25,9 13,7 19.

Finsko 36,7 25,0 11,7 13,2 22.

Norsko 25,1 18,9 6,2 12,7 27.

Velká Británie 286,7 203,9 82,7 121,2 5.

Skandinávie 236,6 159,7 76,9 82,7



CzechTrade ve Skandinávii (od 2004)

 CzechTrade má v 

současnosti 1 kancelář ve 

Stockholmu

 CzechTrade Stockholm 

spolupracuje se ZÚ ČR -

Kodaň, Helsinky a Oslo

 V letech 2008 - 2013 měl 

CzechTrade kancelář v 

Kodani, v současné době se 

zvažuje její znovuotevření.



CzechTrade Stockholm

 Kancelář CzechTrade ve 

Stockholmu od roku 2004

 ZK Stockholm má 

působnost pro ostatní země 

Skandinávie

 ZK sídlí na Velvyslanectví 

ČR ve Stockholmu

 Personální obsazení:
 Tomáš Rousek (vedoucí ZK)

 Lenka Zbranková (asistentka ZK)

 Gabriela Dolejší (asistentka ZK)

 Ana Mdinaradze (stážistka)



Země Skandinávie

-

Švédsko



Švédsko – makroekonomické údaje

Základní údaje:

 10,1 mil obyvatel (z toho 144 tisíc registrovaných imigrantů v roce 2018)

 Stockholm (1,5 mil), Göteborg, Malmö (trend stěhování lidí do měst)

 Konstituční monarchie, převažující náboženství – protestantismus

 Švédsko je členem EU od roku 

 Volby 2018; 144 křesel středo-levý blok / 143 křesel pravicová aliance

Makroekonomická data:

 růst HDP 17: 2,3%  16: 3,2%  15: 4,5%

 míra nezaměstnanosti 17: 6,8%, 16: 7,0%, 15: 7,4%

 Podíl na HDP: Průmysl 33,7% / Služby 65,2% / Zemědělství 1,1%

 HDP je taženo především výrobou, investicemi (infrastrukturní a bytová výstavba) a 

čistým exportem



Švédsko - dovoz a vývoz

Export:

 Export  = 45,32% podílu na HDP (ocelové konstrukce, žel. ruda, zlato) 

 dále: motorová vozidla, léky, dřevo a buničina, chemické produkty

 Norsko 10.4%, Německo 10.3%, USA 8.1%, Finsko 6.8%, Dánsko 6.7%

 Ericsson, SANDVIK, Atlas COPCO, Volvo, Scania

Import:

 Motorová vozidla, elektrické stroje a zařízení, ropa, chemické výrobky, železo a ocel, 

potraviny, oblečení

 Německo 17.4%; Dánsko 8.5%; Norsko 8.4%, Velká Británie 6.5%; Nizozemí 6.4% 



Obchodní výměna s ČR

ČR – ŠVÉDSKO:

1,6% exportů z ČR (14. místo)

 25% motorová vozidla (Škoda), 19% IT hardware, 6% IT, 5% stroje a zařízení pro 

průmysl, 5% železo a ocel, 5% metalurgické produkty

0,9% importů ze Švédska do ČR

 16% železo a ocel, 12% papírové produkty, 7,5% motorová vozidla, 7,2% stroje a zařízení 

pro průmysl

 České firmy na švédském trhu – stálé provozovny (pobočky):  LINET, Subterra, významní 

vývozci (Škoda Power, PBS, Vítkovice HM, Staropramen)



Švédsko – makroekonomické údaje

IMPORT:

Švédští spotřebitelé (v oblasti spotřebního zboží) jsou spíše konzervativní s 

důrazem na tradiční domácí výrobky a značky

Naopak oblast sub-dodávek do strojírenského průmyslu a stavebnictví představuje 

velkou příležitost pro dovoz

V posledních letech se dle zkušeností CzechTrade mnoho švédských firem „vrací“ 

z Číny právě do oblasti Střední Evropy.

Švédské firmy jsou vysoce závislé na importech z tzv. high cost zemí EU a Norska 

(až 80%)



Švédsko – Strojírenství

Metalurgie:

 SSAB AB (45 mld SEK); Outokumpu Stainless AB (9 mld SEK); Uddeholms AB (2,4 mld SEK)

Jeřáby a těžká manipulační technika:

 Kalmar + Hiab (člen skupiny Cargotec 9,3 mld); Konecranes Liftrucks AB (1,1 mld SEK); 

Svetruk AB (500 mil SEK)

Stavební stroje, důlní stroje

 Atlas Copco AB (90 mld SEK); VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB (24,2 mld SEK); 

Sandvik SRP AB (2 mld SEK)

Elektromotory

 ABB (34 mld SEK); Siemens AB (5,6 mld SEK); Lönne AB (304 mil SEK)

Výroba a opravy kolejových vozidel:

 Bombardier Transport; Göteborgs Spårvägar AB; Vossloh Nordic Switch Systems AB



Švédsko – Strojírenství

Offshore:

 Lidan Marine AB; Foilex ; Offshore Power Group AB  

Lodní průmysl:

 SCANIA AB; Volvo Penta AB; Kockums AB (ThyssenKrupp Marine Systems AB) 

Vodní turbíny:

 Siemens Industrial Turbomachinery AB ; ALFA LAVAL AB ; Noremech AB

Zemědělské a lesnické stroje:

 Husquarna AB; Komatsu Forrest AB; Ålö AB   

Převodovky:

 SKF; Bosch Rextroth Sverige ; SWEPART Transmission AB 

Čerpadla a ventily:

 ALFA LAVAL AB; Sulzer Pumps Sweden AB; IMO Pump AB   



Švédsko – Energetika

50% el energie z vodních elektráren, 40% jádro, zbytek biomasa, vítr

E.ON, VATTENFALL, FORTUM; SVENSKA KRAFTNÄT

Dále lokální energetické společnosti ve vlastnictví jednotlivých komun 

Většina vodních elektráren na severu Švédska ve vlastnictví FORTUM

Odsouhlasený zákaz výstavby nových bloků jaderných elektráren (např. 

FORSMARK), pouze modernizace stávajících bloků

Velká příležitost  - teplárny (spalovny komunálního odpadu)

 EPC kontraktroři, projekční kanceláře, stavební firmy:

 Energetiska Konstruktioner AB; Siemens, Andritz OY; ENERGICO OY ; 2, DALKIA 

NORDIC; 



Švédsko – Důlní průmysl

Švédský důlní průmysl přispívá ze 40% k celkovým čistým exportům

Švédsko je největší producent železné rudy v EU

80% technologií pro povrchovou a hlubinnou těžbu rudy pochází ze 

Švédska

V roce 2005 vyprodukováno 56 mil tun rud, předpověď na 2015: 70 mil 

tun, 2020: 100 mil tun

V současné době 15 aktivních dolů, v roce 2020 plánovaný nárůst na 30. 

Samozřejmě vše odvislé od pohybů cen železné rudy

 NEJVĚTŠÍ DŮLNÍ FIRMY:

 LKAB, BOLIDEN MINERAL, NORTHLAND RESOURCES; DANEMORA MINERAL



Švédsko – Stavební průmysl

Do roku 2020 plánované projekty ve výstavbě infrastruktury ve výši cca 

200 mld SEK (Östra Länken – železnice Kiruna Göteborg)

Stockholm  - výstavba nové linky metra, silniční a železniční tunely pod 

městem, obchvaty

Kiruna – plánovaná přesun města kvůli rozšíření težby železné rudy

Göteborg:  zvětšení přístavních kapacit

Civilní výstavba:  každý rok 20.000 přistěhovalců do Stockholmu

 FIRMY VE STAVEBNICTVÍ:

 TRAFIKVERKET, NCC, SKANSKA, PIAB, VEIDEKKE ÅF, SWECO, TYRENS, 

SVEVIA; RAMBÖL



O zemích Skandinávie

-

Norsko



Norsko – makroekonomické údaje

Základní údaje:

 5,3 mil obyvatel (10% cizích státních příslušníků – 90 tis Poláků)

 Oslo (630tis.), Bergen (265tis.), Trondheim (180tis.) 

 Konstituční monarchie, převažující náboženství – protestantismus

 Norsko není členem EU

 Volby 2017; obhajoba středopravého bloku

Makroekonomická data:

 růst HDP 2017: 1,8%

 míra inflace: 3,49%

 míra nezaměstnanosti: 4,2 %

 HDP je taženo především petrochemií, energetikou a tzv. akvakulturou (chov 

lososů)



Norsko

Je druhým největším evropským vývozcem ropy a významným dodavatelem 

elektrooceli a hliníku

Energetickou náročnost těchto odvětví pokrývá výrobou levné a ekologické 

elektřiny, která z 99 % pochází z vodních elektráren 

V metropolitní oblasti hlavního města Oslo se generuje čtvrtina průmyslové výroby 

státu. 

Významné postavení má strojírenství, loďařství, petrochemický, dřevozpracující a 

potravinářský průmysl.

Zemědělství se potýká s náročnými podmínkami, pouze 3 % území pokrývá 

zemědělsky využitelná půda. O to větší význam má lov a zpracování ryb, příp. 

těžba a opracování dřeva



Norsko

Výhled hospodářského vývoje Norska předznamenávají nízká, resp. dále klesající cena ropy a 

kurs norské koruny (NOK). Menší poptávka po ropě se odrazí v nižších objemech výkonů 

těžebních firem, z čehož plyne očekávání vyšší nezaměstnanosti.

Norská ropná asociace (Norsk olje) potvrzuje, že investice do petrochemie budou adekvátně k 

tomu klesat a dna dosáhnou v r. 2017 (132 mld. NOK ve srovnání se 215 mld. NOK v 

rekordním r. 2013). Stimulem ke zvýšení investic je dle těžařů cena ropy 70 USD/barel.

Podhodnocený kurs NOK napomáhá norským exportérům. K úspěšným lze řadit norské 

chemické, farmaceutické, telekomunikační a IT společnosti. Nedaří se v klasických 

průmyslových odvětvích (stagnuje výroba strojů a zařízení, opravy a montáže strojů, 

gumárenství, výroba plastů, papírenský průmysl, výroba nábytku).

Zlatý věk díky levné NOK zažívá rybolovný průmysl, pro který byl r. 2015 rekordní: objem 

vývozu ryb a rybích výrobků z Norska do ciziny činil 74,5 mld. NOK, což je meziročně o 5,8 

mld. NOK více. Dvě třetiny rybího vývozu pokryl tradičně norský losos (50 mld. NOK).



Norsko
Metalurgie:

 Norsk Hydro ASA; Alcoa Norway ; Eramet Norway AS;  Scana Steel Stavanger AS 

Offshore:

 National Oilwell Norway AS; Kværner ASA; Aibel AS; Kongsberg AS; Aker Engineering and 

Technology AS

Lodní průmysl

 ROLLS ROYCE Marine AS; Kongsberg Maritime AS ; Aker Engineering and Technology AS; 

Wartsila Norway AS

Vodní turbíny

 Rainpower AS; ANDRITZ HYDRO Norway; FADUM; Small Turbine Partner AS

Zemědělské a lesnické stroje:

 KVERNELAND GROUP; TKS AS ; Orkel AS

Čerpadla a ventily:

 Frank Mohn AS ; MRC Solberg & Andersen AS ; Westad Industri AS



O zemích Skandinávie

-

Dánsko



Dánsko – makroekonomické údaje

Základní údaje:

 5,8 mil obyvatel

 (Kodaň 1,2mil., Aarus 265 tis., Odense 175tis.)

 Konstituční monarchie, převažující náboženství – dánská evangelická církev

 Dánsko je členem EU od roku

Makroekonomická data:

 Růst HDP 2017: 2,2 % (růst od počátku 2016)

 Míra inflace 2017: 1,15 %

 Míra nezaměstnanosti: 4,3 %

 HDP je taženo především strojírenství, potravinářský průmysl, dřevozpracující a 

elektrotechnický průmysl, a export



Dánsko

V roce 2017 zaznamenalo Dánsko výrazný nárůst zahraničního obchodu. Celkový 

obrat je v porovnání s předchozím rokem vyšší o 5,2 %, přičemž vývoz stoupnul o 

4,5 % a dovoz o 5,9 %.

Význam ČR se z hlediska objemů postupně zvyšuje. Konkrétně z pohledu 

celkového dánského ZO je ČR nyní na 13. místě v dovozu a na 19. místě ve 

vývozu

Dovoz: ropa, silniční vozidla, průmyslové zboží, elektronické zboží, strojírenské 

celky

Vývoz: léky, zdravotnické potřeby, ropa, obecné strojírenství, masné výrobky

Obchodní partneři; dovoz: Německo, Švédsko, Nizozemí, Čína, Norsko

Obchodní partneři; vývoz: Německo, Švédsko, UK, USA, Norsko, Čína



Dánsko

Dopravní infrastruktura: V současné době probíhá v Dánsku rozsáhlý investiční 

plán (Togfonden) na modernizaci železniční infrastruktury (včetně obnovy 

vozového parku), který patří k největším dopravním investicím v novodobé historii 

země. Objem investic přesahuje 100 mld. CZK

Energetika: ČR má v Dánsku velmi dobré reference z úspěšné realizace řady 

energetických projektů (elektrárny, teplárny, spalovny atd.). Naše firmy mají proto 

mimořádnou šanci participovat na další výstavbě a modernizaci místní energetické 

sítě, a to především prostřednictvím technologických dodávek - turbíny, generátory 

atd. Předpokládané investice do roku 2020 jsou v řádu několika desítek mld. CZK.

Zemědělská technika: Dánský trh zemědělských strojů patří v poměru k velikosti 

země k největším v Evropě. Silně je zde rozvinutá rostlinná i živočišná výroba. Pro 

české výrobce se tak nabízejí obchodní příležitosti především v dodávkách 

zemědělské techniky, ev. subdodávek na již dodané zemědělské stroje



Významné firmy

VESTAS – větrné elektrárny

A.P. Møller – Mærsk (transport)

Novo Nordisk (farmacie)

Carlsberg (potravinářský průmysl)

DONG Energy (energetika)

Arla Foods (mléčný průmysl)

DLG (živočišná výroba)

Danfoss (výroba topných systémů)

Coop Danmark (maloobchod)



O zemích Skandinávie

-

Finsko



Finsko – makroekonomické údaje

Základní údaje:

 5,5 mil obyvatel

 (Helsinky 1,2 mil., Tampere 317 tis., Turku 254 tis.)

 Parlamentní republika, převažující náboženství – evangelická luteránská církev

 Finsko je členem EU

 Finsko jako jediný severský stát používá Euro

Makroekonomická data:

 Růst HDP 2017: 2,8 %

 Míra inflace 2017: 0,84 %

 Míra nezaměstnanosti 2017: 8,85 % 

 HDP taženo především průmyslovou výrobou, elektrotechnickým průmyslem a 

telekomunikacemi (Nokia)



Finsko

Nejlepší na světě v oblasti inovací

Druhá nejrozvinutější digitální ekonomika v EU

Ekonomický růst posledních let řízen domácí poptávkou i exportem

Klesající trend nezaměstnanosti

Za rok 2017 dosáhla hodnota vývozu z ČR do Finska výše 23,6 mld. Kč, což 

představuje nárůst o více než 15 % (!) v porovnání s rokem 2016. Po obdobích 

stagnace vzrostl o 9 % i finský dovoz do ČR.



Finsko

Průmyslová výroba, zpracování dřeva: vývoz 1/3 HDP, na hlavu produkce jako 

Japonsko / UK / Kanada

Lodní průmysl; 60% ledoborců a luxusních jachet a je celosvětově vyrobeno ve 

Finsku, nevětší síť subdodavatelů na světě (přes 1000)

Chemický průmysl; druhý největší sektor ve Finsku, přes 20% vývozu. Úzká 

spolupráce s R&D sektorem a výrobou elektronicky, zpracování kovů, aj.

Energetika; přes 40% finské energie je vyrobeno z OZE (biomasa, hydro, větrné 

el.), jedna z nejlevnější ceny el. energie v Evropě



Co pro vás můžeme udělat



Prověření obchodního partnera 2.500 – 5.000 Kč

Průzkum trhu

Ověření zájmu o výrobek

Vyhledání obchodních partnerů 25.000 – 40.000 Kč

Veletrhy, výstavy 100.000 Kč

Prezentace na výstavě bez účasti firmy 10.000 Kč

Pomoc při založení společnosti 15.000 Kč

Speciální zjištění ohledně registrací, certifikací apod. 0 Kč - 5.000

Dlouhodobá asistence 5.000 / měsíc

Sourcing Days…

Hlavní služby ZK Skandinávie



Systém prodeje

Vyhledání obchodního partnera

Vstup výrobku do země

Distributor

Dealer

Maloobchod

Spotřebitel

30%

10%

50%



Jeden nebo více zástupců?

Vyhledání obchodního partnera

• POKUD K TOMU NENÍ NĚJAKÝ PÁDNÝ DŮVOD PRO 

EXKLUZIVITU, TAK DOPORUČUJI VÍCE ZÁSTUPCŮ





Širší výběr – Long List

Snažíme se dle možností vytipovat co nejvíce firem (až 100 i více subjektů)

Po jejich odsouhlasení sestavíme užší výběr firem

Užší výběr – Short List

1 + … vážných zájemců

Pokud není zájem, uděláme druhé kolo kontaktování

Konečný výběr zástupců (distributorů)

Na osobním jednání ve Skandinávii

Vyhledání distributorů



ZK CzechTrade může fungovat jako vaše prodloužená ruka a komunikační 

kanál s distributory (případně zákazníky) a pomoci řešit registrace, první 

dodávku či asistovat do doby, než začnete pravidelně dodávat zboží.

ZK je tedy zjednodušeně něco jako váš „account manager“ na bázi 

konzultačního poplatku. Proč něco jako?

 Máme víc firem, ne jen vás

 Neznáme váš produkt tak, jako váš personál

 Nefungujeme na provizní bázi

 Poplatek dohodou, snažíme se, aby se vám vyplatil

Dlouhodobá exportní asistence



Má smysl se pokusit dodávat na 

skandinávský trh?



Dodávat na skandinávský trh má smysl, pokud:

Na místní trh dodává vaše přímá konkurence v jiných zemích Evropy, pak 

není důvod, proč to nezkusit

Máte zkušenost z jiných zemí západní Evropy, prodáváte například v 

Německu

Váš produkt je unikátní kvalitou, a/nebo dokážete nabídnout dobré marže 

vašim obchodním partnerům, aby byli motivováni vás prosadit na trh

---

(Skandinávie by neměla být vaším prvním zahraničním trhem, i když…)



Plánování a přesnost

Schůzku ve Skandinávii dobře naplánujte a přijďte včas. Pokud máte zpoždění, ohlaste ho. Není zvykem 

sjednávat schůzky před devátou ráno a po šestnácté hodině odpolední.

Neformální atmosféra

Ve Skandinávii se lidé oslovují křestními jmény, přizpůsobte se. Atmosféra obchodních schůzek je uvolněná, 

kravata a oblek není nutností.

Obchodním jazykem je angličtina

Ve Skandinávii se angličtina používá jako obchodní jazyk, vaše propagační materiály i webové stránky by 

měly být dostupné v anglickém jazyce.

Pečlivá příprava jednání

Na jednání se pečlivě připravte, stanovte si cíl. Mluvte jasně, uvádějte pravdivé informace podložené fakty a 

čísly. Je vhodné se po schůzce připomenout, mailem či telefonem.

Plochá organizační struktura

Rozhodování ve Skandinávii probíhá kolektivně, v úvahu jsou brány názory bez ohledu na firemní hierarchii. 

Zhodnocení výsledku jednání může trvat. Buďte trpěliví, ale nepřestávejte komunikovat.

Desatero pro obchodování ve Skandinávii



Důraz na komunikaci

Ukažte respekt a dobře naslouchejte skandinávským partnerům. Buďte zdvořilí a kultivovaní. Skandinávští 

obchodní partneři jsou spolehliví a féroví, buďte i vy upřímní a otevření.

Řešení konfliktů. 

Skandinávci nemají rádi otevřené konflikty. Pokud nastanou, řeší je komunikací a vyjednáváním. Za úspěšný 

obchod je považován takový, kde jsou obě strany spokojené.

Reference budují důvěru. 

Významnou hodnotu mají reference, především z ostatních zemí Skandinávie nebo západní Evropy. 

Otevřenost k inovacím. 

Skandinávci jsou otevření inovacím. Co je nové a odlišné je atraktivní. Inovace prezentujte jako potenciál pro 

zlepšení kvality a úspory nákladů.

Švédové jsou konzervativní a stálí 

Smysl pro čest a poctivost je ve Skandinávii velký. Vybudovat obchodní vztahy není snadné, ale pokud se to 

podaří, jedná se o kvalitní a stabilní partnerství.

Desatero pro obchodování ve Skandinávii



Na závěr:



ELMIA Subcontractor 2019

Největší veletrh strojírenských subdodávek ve Skandinávii

Termín: 12. – 15. 11. 2019

Místo konání: Švédsko, Jönköping

Cena osobní účasti na stánku: 98.000,- Kč

Katalogová účast: 10.000,- Kč

Úzce specializovaná výstava, Český pavilon na ploše 112m2 v prestižní hale B, 

plně vybavený stánek, výroba prezentační grafiky, asistence CzechTrade po celou 

dobu výstavy, možnost pozvání vytipovaných obchodních partnerů či sjednání 

schůzek předem

Akce 2019



„Kdo je poctivý, toho mohou ostatní zradit. Přesto buď poctivý. 
Kdo je laskavý, toho mohou ostatní pomluvit. Přesto buď laskavý. 

Dobro, které dnes vykonáš, mohou ostatní zítra zapomenout. Přesto čiň dobro. 
Co vybuduješ, to mohou ostatní zničit. Přesto buduj. 

Neboť nakonec bude vše jen mezi tebou a Bohem, nikoli mezi tebou a ostatními.“
(Fredrick Backman, Medvědín)



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Tomáš Rousek

Vedoucí ZK Skandinávie

Villagatan 21

111 32, Stockhom

Mobil: 0046 – 707 640 353

E-mail: tomas.rousek@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

mailto:tomas.rousek@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/

