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Základní údaje
Finsko se nachází v severovýchodní části Evropy. Pevninskou
hranici má se Švédskem, Norskem a Ruskem a mořskou hranici
s Estonskem. Státním zřízením je parlamentní republika
s jednokomorovým parlamentem s 200 poslanci, kteří jsou voleni
na 4 roky. Předseda vlády Finska je od května 2015 Juha Sipilä.
Prezidentem je od roku 2012 Sauli Niinistö.

Zahraniční obchod

Dovoz tvoří stroje, minerální produkty, přepravní zařízení a
chemické produkty. Hlavním dovozcem do Švédska je Německo
(15 %), Švédsko (12 %), Rusko (12 %) a Nizozemsko (5,2 %).

Počet obyvatel

5 487 308 (2016)
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338 145 km
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Finská
ekonomika
je
známá
svou
vysokou
konkurenceschopností, která patří ke světové špičce. I tak se jí
nevyhnul pokles růstu HDP v době hospodářské krize. Od roku
2015 se však finská ekonomika přehoupla do kladných čísel
(0,3 % HDP), kdy tomu pomohla hlavně zvýšená domácí
poptávka. Pro roky 2017 a 2018 se očekává podobné tempo
růstu, jak tomu bylo v roce 2016 (1,4 % HDP). V roce 2017 se
domácí spotřeba oproti roku 2016 snížila, i vzhledem ke
zmrazení mezd a pomalejšímu nárůstu zaměstnanosti. Růst
HDP (1,3 %) tak bude o něco málo nižší, než tomu bylo v roce
2016.
Vývozy budou růst k vzhledem zvyšující se zahraniční
poptávce a dovozy mírně klesnou v reakci na snižující se
spotřebu v roce 2017. Očekává se jen mírný nárůst cen energií
a mezd, což bude udržovat míru inflace na nízkých hodnotách
kolem 1 %. Na snížení salda veřejných financí v roce 2016 na 1,9 % se podepsala, jak zlepšená ekonomická situace, tak
i nižší mzdové náklady vlády. Výše veřejného dluhu se
očekává mírně rostoucí z 63,6 % HDP v roce 2016 na 66,2 %
HDP v roce 2018.
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Makroekonomický výhled

Růst zaměstnanosti ve Finsku bude v letech 2017
a 2018 mírně pokračovat a míra nezaměstnanosti
naopak klesat z 9,4 % v roce 2015 na 8,2 % v roce
2018, také díky novým investicím a růstu vývozu.
Finské náklady práce patří k nejvyšším v Evropské unii
a dosahují více jak trojnásobku českých. Ve
zpracovatelském průmyslu byly finské průměrné
měsíční náklady práce v roce 2016 ve výši 5 071 eur
a ve stavebnictví 4 795 eur.

Finská republika

HDP a příspěvky k jeho růstu

Finský export směřuje hlavně do Německa (13 %), Švédska
(11 %), Nizozemska (6,8 %) a Ruska (5,9 %). Vyváží se hlavně
stroje, papírové výrobky, kovy a minerální produkty.
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Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (září 2017)

8,7 %

Produktivita práce k Ø EU (2016)

133 %

Minimální měsíční mzda

Není stanovena

Ø měsíční náklady práce v odvětvích
(2016)

Finsko

ČR

Zpracovatelský průmysl

5 071 €

1 571 €

Stavebnictví

4 795 €

1 533 €

Velkoobchod a maloobchod

4 196 €

1 544 €

Doprava a skladování

4 339 €

1 475 €

Zdroj: Eurostat
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PODNIKÁME VE FINSKU

Základy obchodního práva
Založení společnosti s ručením omezeným trvá ve Finsku 14 dní a stojí 380 eur (cca 10 tis. CZK). Společnost mohou
založit fyzické i právnické osoby.
K založení akciové společnosti ve Finsku je potřeba alespoň dvou fyzických či právnických osob. Zatímco k založení
s. r. o. stačí ve Finsku 2,5 tisíce eur (necelých 70 tisíc CZK), u a. s. je to již 80 tisíc eur (cca 2,1 milionů CZK).

Daně
Ve Finsku je základní sazba korporátní daně stanovena
ve výši 20 %.
Pro zdanění fyzických osob existují následující sazby
z ročního zaměstnaneckého příjmu: 6,25% od 16 900
eur (v případě, že zdanitelný příjem poplatníka je nižší,
daň neodvádí) do 25 300 eur, 17,5% od 25 300 eur do
41 200 eur, 21,5% od 41 200 eur do 73 100 eur a 31,5%
nad tuto částku.

Daně

Sazba

Korporátní daň

20 %

Daň z příjmu jednotlivců

6,25 % / 17,5% / 21,5 % / 31,5 %

DPH (základní / snížené)

24 % / 14 % / 10 %

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG, Nordisk eTax

Základní sazba daně z přidané hodnoty je ve Finsku 24 %. Snížená sazba daně ve výši 14 % se vztahuje na některé
potraviny, restaurace, řezané květiny, jídlo s sebou. Druhá snížená 10% sazba se uplatňuje na farmaceutické výrobky,
osobní dopravu, vstupné na kulturní a sportovní představení, vnitrostátní dopravu. Nulová sazba je aplikována například
na publikace neziskových organizací, zdanění zlatých míncí, slitků.

Energetika
Cena elektrické energie ve Finsku se v posledních letech pohybuje okolo 7 eurocentů za kilowatthodinu. V prvním pololetí
roku 2017 stál jeden kilowatthodinu odběratele necelých 6,7 eurocentů (což je obdobná výše jako v ČR – 6,8 eurocentů).
Cena plynu se ve Finsku v posledních letech pohybuje okolo 13 €/GJ, což je oproti ČR, kde cena plynu činí 6,6 €/GJ,
jednou tolik.
Energeticky závislá je země ze 46,8 % (data za rok 2015). Při výrobě elektrické energie se Finsko spoléhá především na
jadernou energii (34,6 %). Dále pak na vodní energii (19,7 %), obnovitelné zdroje (18,9 %) a uhlí (17,4 %). Zemní plyn
a ropa hrají při výrobě elektřiny ve Finsku jen malou roli (8,1 % resp. 0,3 %).

Investiční pobídky
Finsko nabízí zahraničním investorům širokou škálu pobídek a dotací. Podpora může být poskytnuta například skrze ELY
Centra (Centra ekonomického rozvoje, dopravy a životního prostředí). Dotace pro start-upy jsou dostupné pro založení
a expanzi podnikání v prvních 2 letech. Technologické rozvojové centrum Tekes pak investorům nabízí pobídky v oblasti
výzkumu a vývoje – konkrétně nízko úročené půjčky a granty.
Pořadí států
Index

Doing Business
Index ekonomické komplexity
Světový index míru
Index vnímání korupce
Globální index konkurenceschopnosti
Energetická závislost (v %)

Charakteristika

Finsko

ČR

z počtu

13.

27.

190

Hodnotí podmínky pro podnikání
(celkem 10 subindexů)

9.

8.

121

Úroveň produkčních možností země

17.

6.

163

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

3.

47.

176

Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru

10.

31.

138

Mapuje prosperitu a produktivitu zemí

46,8

31,9

Ø EU 54,0

Závislost země na dovozu energetických komodit

Zdroj: Doing Business Index 2017, Economic Complexity Rankings 2015, Global Peace Index 2017, Corruption Perceptions Index
2016, Global Competitiveness Index 2017-2018, Eurostat – Energy Dependence 2015
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