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Handelsmöte mellan Sverige och Kina
planeras i oktober 2019
I oktober 2019 planeras ett möte på viceministernivå att äga rum mellan Sverige
och Kina i Stockholm. Det senaste mötet ägde rum i Peking i februari 2017.
Under mötet kommer bland annat svenska företags upplevda problem i handeln
med Kina att tas upp. Syftet med mötet är att hitta lösningar för att ta bort
hinder och underlätta för företag. Kommerskollegium har fått i uppdrag av
Utrikesdepartementet att sammanställa de handelshinder som företag upplever i
handeln med Kina.
Om ni vill att eventuella handelshinder eller hinder för investeringar som
ert företag upplever ska tas upp under mötet är vi tacksamma om ni kan
skicka in uppgifter om dessa till Kommerskollegium. Vi behöver en tydlig
beskrivning av handelshindren, gärna på engelska. Vi behöver även få veta om
ni redan försökt lösa problemet antingen själva, via ambassaden eller via
Europeiska kommissionen.
Exempel på handelshinder är tullar och kvantitativa restriktioner, olika
regleringar såsom som tekniska regler, standarder och provning, offentlig
upphandling, immaterialrätt, subventioner, investeringshinder, hinder för
tjänstehandel, hinder för att flytta personal, datalagring/dataöverföring och
teknologiöverföring.
Nedan finns en lista över frågor som kan användas som hjälp.
Kommerskollegium kan komma att kontakta er igen för förtydliganden eller
ytterligare information för att kunna bedöma frågan eller diskutera hur den ska
presenteras. Kommerskollegium kommer även att kontakta de företag som
lämnade in handelshinder inför förra mötet 2017.
I samband med mötet kommer två listor med handelshinder att lämnas över till
Kinas handelsministerium MOFCOM. Dels en lista med institutionella
(generella) hinder för kommentarer, dels en lista med företagsspecifika problem
för biträde i enskilda fall. Den sistnämnda listan ska därför innehålla företags
kontaktuppgifter. Indikera därför gärna i ert svar vilken lista ni önskar att ert
problem ska finnas med på.
Det är helt frivilligt att svara på våra frågor. Vi behöver ditt svar senast den
26 juni 2019. Kommerskollegium följer offentlighets- och sekretesslagen och
uppskattar därför om ni meddelar oss om ni anser att något i ert svar utgör
känslig information. Hänsyn kan tas till detta vid utformningen av t.ex. de listor
som nämns ovan.
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Frågor
1. Upplever ert företag några problem vid
export/import/investeringar på den kinesiska
marknaden; i så fall i vilken form?
Aktuellt problem/hinder

Vilken vara/varugrupp/tjänst/investering berörs?

2. Finns det redan en process igång för att hantera det
beskrivna handelshindret eller inte?
Har ni på egen hand klagat hos kinesiska myndigheter?

Har ni fått hjälp av den svenska ambassaden eller EU-kommissionen?

Har detta gett något resultat?

3. Hur bedömer ni konsekvenserna av dessa hinder?
Har kostnaderna ökat?

Har den faktiska exporten/importen/investeringarna minskat?

Har förutsättningarna för nya satsningar försämrats/försvunnit?

Har utformningen av hindren inneburit att aktörer från andra
länder gynnats?

Andra konsekvenser?

4. Lämplig kontaktperson på ert företag (inkl.
kontaktuppgifter t.ex. mailadress, telefon)
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Vänligen skicka in ert svar senast den 26 juni 2019.
Tack på förhand!
Annika Widell
annika.widell@kommers.se eller 0734244844.

