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Základní údaje
Švédské království se nachází na severu Evropy mezi Finskem
a Norskem, s Dánskem je Švédsko spojeno silničním
a železničním mostem (Öresund). Skládá se z 21 hrabství - dělící
se na samosprávné obce (celkem 290). Švédsko je konstituční
monarchií s jednokomorovým parlamentem voleným na 4 roky.
Předsedou švédské vlády je od října 2014 Kjell Stefan Löfven.
Hlavou státu je král Karel XVI. Gustav už od roku 1973.

Zahraniční obchod

Švédské království

Počet obyvatel

9 851 017 (2016)

Rozloha

450 295 km

Měna

SEK (Švédská koruna)

Úřední jazyk

švédština

2

HDP a příspěvky k jeho růstu

Švédský export směřuje hlavně do Německa (11 %), Dánska
(7,6 %), Spojeného království (7,5 %) a Norska (6,9 %). Vyváží
se hlavně stroje a dopravní zařízení, chemické a ropné
produkty.
Dovoz tvoří převážně stroje, přepravní zařízení, palivo
a chemikálie. Hlavním dovozcem do Švédska je Německo
(18 %), Nizozemsko (8,4 %), Dánsko (7,4 %) a Norsko (6,6 %).
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Makroekonomický výhled
Švédská ekonomika se veze na vlně růstu, kde hlavní hnací
silou je domácí poptávka. Ta se však bude postupně snižovat,
zatímco čistý export naopak vzroste. Ekonomický růst v roce
2017 Komise odhaduje na 2,6 % HDP s mírným poklesem
v roce 2018 (2,2 % HDP). Investice by měly i v následujících
letech růst, ale už nižším tempem. Hospodářství pomůže
i zvýšená poptávka po strojích a zařízení, na které se
Švédsko specializuje.
Oblast veřejných financí dosáhla zlepšení a veřejné rozpočty
zaznamenaly přebytek v roce 2016 ve výši 0,9 % HDP. Saldo
veřejných financí by mělo zůstat kladné i v letech 2017 (0,4 %
HDP) a 2018 (0,7 % HDP).
Veřejný dluh Švédska se postupně snižuje a mezi roky 2016
a 2018 by měl klesnout o 4,6 procentního bodu na 37 % HDP.
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Situace na trhu práce se v době oživené švédské ekonomiky
vyvíjí velmi příznivě. Míra nezaměstnanosti klesla mezi roky
Zdroj: Evropská komise
2014 a 2016 o procentní bod na 6,9 % s očekávaným
poklesem na 6,6 % v roce 2017, kde by se hodnota
Základní ukazatele trhu práce
měla ustálit i pro následující rok.
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PODNIKÁME VE ŠVÉDSKU
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Základy obchodního práva
Nejčastější formou podnikání ve Švédsku je společnost s ručením omezeným (aktiebolag). Proces jejího založení zabere
okolo 7 dní a náklady na založení se pohybují okolo 2 000 SEK (cca 5 400 korun). Společnost může být založena jednou a
více právními entitami (fyzická i právnická osoba).
Minimální kapitál pro založení společnosti s ručením omezeným činí 50 000 SEK (cca 135 000 korun) a společnost musí
být registrována jak v tamním obchodním rejstříku (Bolagsverket) tak u daňového úřadu (Skatteverket).

Daně
Ve Švédsku je základní sazba korporátní daně stanovena
ve výši 22 %. Pro zdanění fyzických osob existují klouzavě
progresivní sazby ze zaměstnaneckého příjmu: 0% do
438 900 SEK, 20% od 439 000 SEK do 638 500 SEK a
25% nad tuto částku.

Daně

Sazba

Korporátní daň

22 %

Daň z příjmu jednotlivců

20 % / 25 %

DPH (základní / snížené)

25 % / 12 % / 6 %

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG

Základní sazba daně z přidané hodnoty je ve Švédsku
25 %. Snížená sazba daně ve výši 12 % se vztahuje na
některé potraviny, hotelové služby a restaurace. Druhá snížená 6% sazba se uplatňuje domácí přepravu osob, na noviny
a časopisy, na vstupné na kulturní a sportovní představení. Nulová sazba je aplikována například u léků na předpis a
mezinárodní přepravy cestujících.

Energetika
Cena elektřiny ve Švédsku se v posledních letech pohybuje okolo 6 – 6,5 eurocentů za kilowatt elektrické energie.
V prvním pololetí roku 2017 stál jeden kilowatt odběratele ve Švédsku 6,5 eurocentů, tedy obdobně, jako v ČR (6,8
eurocentů v 1H/2017).
Vývoj cen plynu má klesající trend, ačkoliv v prvním pololetí roku 2017, došlo oproti předchozímu pololetí k mírnému
nárůstu – cena plynu v prvním pololetí 2017 činila 11,5 €/GJ (10,7 €/GJ ve druhé polovině roku 2016), což je oproti ČR,
kde cena plynu činí 6,6 €/GJ, téměř jednou tolik.
Na dovozu energetických komodit je země závislá ze 30 % (2015). Při výrobě elektrické energie se Švédsko spoléhá
především na jadernou energii (42,3 %) a vodní energii (41,5 %). Dalšími zdroji při výrobě elektrické energie jsou
obnovitelné zdroje (14,3 %). Ropu, zemní plyn a pevná paliva Švédsko při výrobě elektřiny téměř nevyužívá (jejich podíl
činí dohromady 1,1 %).

Investiční pobídky
Mezi investiční pobídky patří například daňová úleva pro přilákání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců (manažeři,
odborníci, vědci apod.) se zájmem o práci ve Švédsku. Těm je pak zdaněno pouze 75 % jejich příjmů v prvních třech
letech práce v zemi. Tato daňová úleva je motivována skutečností, že zahraniční odborníci, kteří žijí ve Švédsku jen
krátkou dobu, nemohou plně využít tamního systému sociálního zabezpečení a penzijního systému. V letech 2001-2015
byla tato úleva poskytnuta celkem 5 700 zahraničním odborníkům.
Pořadí států
Index
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z počtu

Charakteristika

Doing Business

9.

27.
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Hodnotí podmínky pro podnikání (celkem 10
subindexů)

Index ekonomické komplexity

7.

8.

121

Úroveň produkčních možností země

18.

6.

163

Bezpečnost dané země - hodnoceno celkem 23
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním,
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.)

Index vnímání korupce

4.

47.

176

Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru

Globální index konkurenceschopnosti

6.

31.

138

Mapuje prosperitu a produktivitu zemí

30,1

31,9

Ø EU 54,1

Světový index míru

Energetická závislost (v %)

Závislost země na dovozu energetických komodit

Zdroj: Doing Business Index 2017, Economic Complexity Rankings 2015, Global Peace Index 2016, Corruption Perceptions Index
2016, Global Competitiveness Index 2016-2017, Eurostat – Energy Dependence 2015
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