Upplever ert företag problem i handeln med
Saudiarabien? Låt oss veta!
I oktober 2017 planeras ett handelsmöte på ministernivå mellan Sverige och
Saudiarabien. Parterna kommer bland annat att diskutera problem som svenska
företag upplever i sin handel med Saudiarabien. Syftet är att hitta lösningar till dessa
och underlätta för företagen.
Bedriver ni handel med varor, tjänster och/eller investeringar i Saudiarabien?
Kommerskollegium är intresserad av information angående de problem
(handelshinder) som ert företag möter när ni gör affärer med eller i
Saudiarabien. Informationen kommer att användas som underlag till diskussionerna
på ministermötet.
Låt oss gärna veta vilka problem ni möter i handeln med Saudiarabien genom att
skicka ett mejl till anamaria.deliu@kommers.se. Gör en så tydlig beskrivning av
problemen som möjligt, gärna på engelska. Svara även på följande frågor:
 Vilka varor, tjänster eller investeringar gäller det?
 Gäller era problem någon specifik lag eller reglering?
 Har ert företag på egen hand klagat hos saudiska myndigheter, respektive
fått hjälp av den svenska ambassaden i Riyadh eller av Europeiska
kommissionen? Om så är fallet, har det gett något resultat?
Kommerskollegium är en svensk myndighet som följer de svenska offentlighets- och
sekretessbestämmelserna. Vi är därför tacksamma om ni i ert svar anger vilka
uppgifter som är känsliga och bör behandlas varsamt.
Ert deltagande är frivilligt, men vi hoppas ni tar chansen och anmäler era problem till
anamaria.deliu@kommers.se senast den 1 september 2017. Anamaria Deliu kan
också svara på era frågor eller funderingar och nås även på telefon +46(0)8 690
4913.
Exempel på problem (handelshinder) som företag kan uppleva på utländska
marknader:
 komplicerade, tidskrävande och otransparanta handelsprocedurer
 import- och/eller exportrestriktioner
 höga tullavgifter
 olika tekniska regleringar, standarder eller testprocedurer
 hälsorelaterade krav
 svårigheter att delta i offentliga upphandlingar
 skydd eller tillämpning av immateriella rättigheter
 hinder relaterade till leverans av tjänster eller frirörlighet för medarbetare
 betalningsproblem
 problem med korruption och brist på transparens
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