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Frågor inför förhandlingarna om Kinas 
anslutning till WTO:s avtal om offentlig 
upphandling 

Nedan följer ett antal frågor med anledning av Kinas anslutning till 
WTO:s avtal om offentlig upphandling. Kommerskollegium önskar ta del 
av svenska företags intressen av att delta i offentliga upphandlingar i 
Kina, för att kartlägga och analysera svenska intressen. 

Svaren ska skickas till registrator@kommerskollegium.se, alternativt 
Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm, senast den 4 maj 
2020. 

Kontaktuppgifter 

1. Information om svarande företag/organisation och kontaktuppgifter: 

* Vi skulle uppskatta om ni svarar på alla frågor som rör kontaktinformation markerade med en 
asterisk. 

 
Företagets/organisationens namn:* 

Kontaktperson:* 

Telefon:* 

E-postadress:* 

Bolagets huvudsakliga typ av verksamhet:* 

  



  2(3) 

Marknadstillträde 

2. Har ert företag deltagit i någon offentlig upphandling i Kina? Om ja, 
beskriv gärna vilken typ av offentlig upphandling det rörde sig om 
(inkl. när och till vilken aktör? Vilken typ av varor, tjänster, 
byggentreprenader, eller bygg- eller tjänstekoncessioner rörde det sig 
om?). 
 
Om inte, varför inte? 
 

3. Vilka upphandlande myndigheter eller enheter skulle ert företag vara 
intresserade av att sälja varor, tjänster, byggentreprenader, eller bygg- 
eller tjänstekoncessioner till (centrala, regionala, lokala eller 
statsägda företag som omfattas av upphandlingslagstiftning)? Dvs. 
vilka typer av offentliga upphandlingar skulle ert företag vilja 
öppnades upp för konkurrens? 
 

4. Finns det några särskilda regioner, provinser, eller städer där ert 
företag skulle vilja att offentliga upphandlingar öppnades upp för 
konkurrens?  
 

5. För vilken typ av varor, tjänster, byggentreprenader, eller bygg- eller 
tjänstekoncessioner skulle ert företag vara intresserade av att delta i 
offentliga upphandlingar i Kina? 

a. Typ av varor (om möjligt, ange gärna HS kod): 
b. Typ av tjänster: 

 
(Om möjligt, ange gärna United Nations Provisional Central 
Product Classification number (CPC Prov nummer), så som 
definierat i dokument MTN.GNS/W/120, som finns 
tillgänglig på: http://i-tip.wto.org/services/default.aspx) 
 

c. Typ av byggentreprenad:  
d. Typ av bygg- eller tjänstekoncession: 

 
6. Upplever ert företag svårigheter med att delta i offentliga 

upphandlingar eller att göra affärer med Kina i allmänhet?  

Om ja, ange gärna vilka aspekter som berörs: 
 diskriminering av utländska leverantörer (t.ex. pris eller annat) 
 krav på lokal produktion och lokalt innehåll 
 påtvingad tekniköverföring 
 avslöjande av företagshemligheter 
 kravspecifikationer anpassade för nationella eller lokala 

leverantörer/produkter/tjänster 
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 orättvis konkurrens från subventionerade företag 
 brist på information och transparens, och korruption 

 
Någon ytterligare aspekt? Ange gärna vilken/vilka: 
 
Beskriv gärna kort de problem som ni upplever relaterade till de 
aspekter som identifierats ovan: 

 

Hållbarhetsfrågor 

 
7. Förväntningarna på ansvarsfullt företagande och hållbarhet ökar på 

företag både i Sverige och i EU. Påverkar någon av nedanstående 
aspekter era möjligheter att delta i offentliga upphandlingar i Kina:  

 barnarbete 
 arbetsrättsliga frågor (t.ex. möjlighet att engagera sig fackligt) 
 jämställdhetsfrågor 
 miljörelaterade frågor 
 brott mot mänskliga rättigheter 

 
Någon ytterligare aspekt? Ange gärna vilken/vilka: 
 
Om ja, förklara gärna kort: 
 

8. Inom ramen för WTO:s avtal om offentlig upphandling finns det 
utrymme för medlemmarna att beakta hållbarhetsfrågor och ta t.ex. 
miljö- och sociala hänsyn (så som t.ex. arbetsrättsliga och 
jämställdhetsfrågor) vid upphandling. Upplever ert företag att ni har 
samma möjligheter som kinesiska företag att uppfylla eventuella 
hållbarhetskrav som ställs vid upphandlingar i Kina? Om inte, 
beskriv gärna kort. 
 

Övriga frågor 

9. Har ert företag några särskilda önskemål eller synpunkter som ni 
tycker är viktiga inför dessa förhandlingar med Kina? 
 

10. Eventuella övriga kommentarer:  


