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Бизнес Компас за Конфедерация Швейцария 2019 г. 

 

 
 

     

Обща информация 

Административна столица                                                                                             Берн 

Национална валута                             Швейцарски франк (CHF) 

Официални езици      Немски, Френски, италиански и ретроромански 

Население                                                                                           8 484 000 

Територия                                                                                         41 290 000  

Среден годишен обменен курс Шв. фр. към Евро                                                   1,15  

Национален празник на Конфедерацията                               1-ви август 
данните са от 2018 г. 

 
 

Швейцария е федерация на относително автономни кантони, някои от които датират от 

повече от 700 години, което ги поставя сред световно най-старите оцелели републики. 

Швейцария е основана на 1 август 1291 г. 

Виенският конгрес през 1815 г. провъзгласява "постоянния неутралитет" на Швейцария. 

Конституцията, приета през 1848 г., обявява Швейцария за единна федерална държава. 

Тя включва понастоящем 26 кантона. Всеки кантон  има своя конституция, парламент, 

правителство и свои съдилища. 

По време на двете световни войни Швейцария запазва постоянния си неутралитет. 
 

Форма на управление: 

 

• Форма на управление Федеративна парламентарна република 

• Висш законодателен орган Парламент-двукамарен: Национален Съвет / 

долна камара / от 200 депутати и Щендерат / 

горна камара/ представляващ 26 Кантона 

чрез 46 директно избрани представители 

 

• Председател на долната 

камара  2018/2019  

•  

• Председател на Щендерата 

2016/2018/Горната камара/ 

•  

• Президент за 2018г. 

Г-жа Марина Каробио Гушети  

Социалдемократическа партия 

 

Г-н Жан Рене Фурние, Христиано-

демократичната народна партия на 

Швейцария 

Г-н Ули Мауер – Президент 

Президента в Конфедерация има само 

представителна роля. 

• Изпълнителна власт, 

Правителство от 7 члена 

Г-н Ули Маурер – министър на финансите 

Г-жа Карин Келер Сутер – министър на 

правосъдието и полицията 
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Г-н Игнасио Касис – министър на външните 

работи  

Г-н Гай Пармелен – Федерален президент и 

министър на икономиката, образованието и 

научните изследвания 

Г-н Ален Берсе – министър на вътрешните 

работи 

Г-жа Симонета Сомаруга – министър на 

околната среда, транспорта, енергетиката и 

комуникациите  

Г-жа Виола Амхерд – министър на отбраната 

https://www.admin.ch/gov/de/start.html  

• Резултати от последно 

проведените парламентарни 

избори  

 

 

 

 

 

 

 

Последно проведени – октомври 2015 г.: 

Швейцарска народна партия – 29,4 %; 

Швейцарска соц. партия – 18.8 %; 

Либерална партия- 16,4% 

Християндемократическа партия – 11,6 %; 

„Зелени” – 7,1% 

Зелено либерална партия – 4,6% 

Гражданско-демократическа партия – 4,1% 

На 20.10.2019 г. предстои да бъдат поведени нови парламентарни избори. 

 

 

Обща характеристика швейцарската икономика и основни макроикономически 

показатели  

 

Независимо от липсата на природни богатства и силно ограничените площи 

обработваеми земи, Швейцария е една от най-богатите страни в Европа. Територията 

на страната е около 41 хил. км2, като планините заемат около 2/3 от цялата територия. 

През последното десетилетие Швейцария показва едно забележително успешно и 

устойчиво икономическо развитие, 7-ма в света по БВП на глава от населението има 

голям излишък по текущата сметка /около 60 милиарда швейцарски франка средно през 

последните 4 години, т.е. около 10% от БВП/ и устойчив нисък процент на 

безработицата /под 3% средно през последните години/. 

 Структурната устойчивост на швейцарската икономика обикновено се свързва с 

фактори като: 

▪ Висок иновационен капацитет, допълнен от брилянтна образователна система  

▪ Тясна интеграция в световната икономика /съотношение експорт/ БВП повече от 

70%, за сравнение средно за ОИСР 30%/ 

▪ Благоприятна данъчна система /най-нисък ДДС в Европа 7,7%  

▪ Стабилна политическа система 

Поради ограниченият местен пазар икономиката е силно експортно ориентирана. 

Швейцария е една от страните в света с най-висок дял на външната търговия в БВП. 

Запазването на високото ниво на конкурентоспособност на икономиката и ограничената 

суровинна база обуславят исторически развитието основно на отрасли на 

преработващата промишленост като: химия и фармация; металообработване; 

машиностроене, електроника, електротехника; приборостроене, хранително вкусова 

индустрия, което обуславя и високия дял на вноса на суровини в страната. Наред с 

https://www.admin.ch/gov/de/start.html
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изброените сектори на икономиката, други водещи отрасли в Швейцария са 

банкерството и финансови услуги, транспорт и логистика, както и туризма. 

 

Конфедерация Швейцария в световните класации 

За 8-ма поредна година Швейцария бе обявена за най-иновативната икономика в света 

съгласно Global Innovation Index 2018 http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii 

Страната е номер 5 в света по конкурентоспособност на икономиката за 2018 г. в 

класацията на Световния Икономически Форум http://reports.weforum.org/global-

competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings   

Швейцария заема лидерско място в класацията по качество на инфраструктура в света. 

Кредитния рейтинг на Швейцария, определен от световните агентури Moody’s, S&P и 

Fitch e на ниво AAA със стабилна перспектива. 

 

 

През последните години Швейцария запази стабилната индустриална квота на брутния 

вътрешен продукт на ниво от около 20%. 

Водещи отрасли остават  химическата и фармацевтичната промишленост, механичната, 

електрическата и металообработващата промишленост, както и този на прецизната 

механика /по-специално производство на часовници, бижута и медицински прецизни 

инструменти/. Значителен дял в БВП има хранително-вкусовата промишленост. 

Швейцария успешно прилага новите технологии в сферата на опазване на околната 

среда. Секторът на услугите осигурява от своя страна осигурява около 78% от БВП, 

от които около 10% са в сектора на финансовите услуги. Селското стопанство 

допринася с  по-малко от 1% към БВП. 
 

 
 

 

 
Източник: World Bank, IMF 
 

 

http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings
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Източник: Federal Statistic office, IMF, World bank 

 

 

Инфлационни процеси    Бруто капитализиране 

           
 
 

Икономически анализ и социална ситуация 

Глобалната икономическа ситуация се отразява на икономиката на Швейцария, макар и 

да е демонстрирала сравнителна стабилност през последните години. За 2019 г. 

експертите икономисти предвиждат умерен растеж от 1,2% от БВП. Отслабването на 

световната икономика забавя леко и външната търговия на Швейцария. В допълнение, 

настоящата несигурност тежи и върху инвестиционния климат в страната. Очаква се 

икономическият растеж да се възстанови до 1,7% през 2020 г. 

През първото тримесечие на 2019 г. икономиката отбеляза значителен ръст както в 

световен мащаб, така и в Швейцария. Перспективата e по-скоро песимистична. 

Увеличаващата се несигурност кара Групата от експерти икономисти на Конфедерацията 

да се придържа към прогнозите си, което е под средния растеж за швейцарската 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ единици 2005 2010 2015 2017 2018

БВП Млрд. 

Промяна на реалния БВП % 3,2 2,9 1,3 1,7 2,5

БВП по реални печалби на глава на населението EUR 363,74 518,96 604,93 604,31 626,38

БВП, паритети на покупателната способност на глава на населението EUR 49,05 66,65 73,43 71,77 73,83

Бюджетно салдо на страната % от БВП -0,70 0,40 0,60 0,40 0,30

Бюджетни приходи % от БВП 32,20 32,40 33,50 33,30 33,30

Бюджетни разходи % от БВП 32,90 32,00 32,90 33,00 33,00

Ставка на данъците % от БВП 9,40 9,70 9,80 10,50 -

Инфлация промяна на ценовия индекс % повишение 1,20 0,70 -1,10 0,50 0,90

Паритети на покупателната способност CHF за USD 1,50 1,47 1,33 1,28 1,26

Лихви по заеми % 2,70 2,70 2,70 2,60 2,60

Обменен курс, средногодишна стойност CHF за EUR 1,55 1,38 1,07 1,11 1,15

Обменен курс, средногодишна стойност CHF за USD 1,25 1,04 0,96 0,98 0,98

Публичен дълг % 56,10 42,60 43,00 41,80 40,50

Валутни и златни резерви Млрд. EUR 51,26 240,75 536,14 721,79 700,43

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 2005 2010 2015 2017 2018

Селско стопанство брутна добавена стойност % от БВП 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6

Индустрията брутна добавена стойност % от БВП 26 25,6 25,1 25 25,2

Услуги брутна добавена стойност % от БВП 69,3 70 71,1 71,3 71,2

Бруто образуване на основен капитал % от БВП 24,4 22,8 23,8 24,1 24,5

Потребителски разходи % от БВП 68,7 65,5 65,4 65,7 65,7

Разходи з потребление на частни домакинства % от БВП 56,9 53,9 53,4 53,7 53,7

Износ на стоки и услуги % към предишен период 6,6 12,8 2,4 6,5 -0,9

Дял на износ на стоки услуги % от БВП 53,8 64 62,1 65,8 65

Внос на стоки и услуги % към предишен период 9,8 8,1 4,7 6 -2,5

Дял на вноса на стоки и услуги % от БВП 46,5 53,3 50,6 54,6 53,9

Военни разходи % от БВП 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
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икономика през 2019 г. (+1,2) Прогноза за март : + 1.1%) и възстановяване до 1.7% 

(непроменена) през 2020 г.  

Вследствие на световната икономическа криза световната търговия расте бавно и 

търсенето на швейцарски продукти намалява, забавяйки износа им. Спадът в степента 

на използване на производствения капацитет, съчетан с климата на голяма 

несигурност, задържа инвестиционната активност на бизнеса. Освен това могат да се 

очакват само скромни импулси за растеж в инвестициите в строителството, където 

процентът на незаетите се увеличава и броят на издадените разрешителни за строеж 

намалява. 

Като цяло ситуацията остава благоприятна на пазара на труда през 2019 г. Равнището 

на безработица е ниско средногодишно (2.4%) при 4,7% според стандартите на МОТ,  

а заетостта продължава да расте, макар и по-енергично от миналата година. 

Заплатите могат да се повишат отново леко, на фона на умерена инфлация (годишна 

инфлация през 2019 г.: 0.6%). Покупателната способност на домакинствата се 

облагодетелства, а частното потребление се възстановява малко след слабата 2018 

година. 

Ако международният търговски конфликт не се задълбочава допълнително, глобалната 

икономика и търговията се очаква да изпитат по-силен растеж през 2020 г., което също 

ще увеличи швейцарския износ. Инвестициите също ще възвърнат инерцията. Водени от 

повишаването на реалните доходи и продължаващия растеж на заетостта, 

потребителските разходи също ще се увеличат. Ефектите от настоящото икономическо 

забавяне ще се забележи с известно забавяне : през 2020 г. експертната група очаква 

увеличение на нивото на безработица до 2.6% средногодишно. 

С БВП на глава от населението от 79 100 швейцарски франка (около 71 077 евро към  

2017 г.), Швейцария се смята за една от най-богатите страни в света. През 2018 г. БВП 

достигна 626 милиарда евро, което показва силен икономически растеж от 2,5% и е 

значително повече в сравнение с предходните години (2016: 1,4%, 2017: 1%). През 

последните две тримесечия на 2018 г. обаче имаше ясни признаци на забавяне на 

швейцарската икономика. До момента за 2019 г. се наблюдава растеж  от 1,5%. В 

средносрочен план обаче не се очаква рецесия. Очаква се през 2020 г. растежът да 

нарасне отново леко (настояща прогноза: 1.7%), а съотношението на дълга на всички 

публични бюджети (на нива конфедерация, кантони и общини) намалява постоянно и е 

около 30% през 2017 г. Характерно за Швейцария е, че публичните бюджети са 

изключително добре балансирани и дефицита е близко до нула. 

От 1 юни 2019 г. българските граждани имат същия достъп до швейцарския пазар 

на труда като гражданите на останалите държави-членки на Европейския съюз и 

на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Това стана възможно, 

след като на 15 май Федералният съвет на Конфедерация Швейцария промени 

регламента за изпълнение на Споразумението за свободно движение на хора 

(FMOPA).  

 
 
 
 
 

https://www.mfa.bg/embassies/switzerland/news/21807
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Външна търговия 

Швейцарската икономика е силно ориентирана към износ. Износът през 2018 г. нарасна  

с 4,8% в сравнение с  2017 г., като достигна обем от 220 млрд. швейцарски франка, а 

вносът се увеличи с 7% до 185 млрд. швейцарски франка. 

Квотата на износа в БВП е 33.1%. Международната икономическа обстановка както и 

както и отслабването на швейцарския франк с 8 - 9% от началото на 2017 г. допринесоха 

за това благоприятно развитие на експорта на Конфедерация Швейцария. Най-голям дял 

от нарастването на износа има химическият, а именно фармацевтичния сектор, който 

възлиза на около 40%.  Конфедерация Швейцария отчете за 2018 г.  излишък от около 35 

милиарда швейцарски франка.  

Конфедерация Швейцария е силно ангажирана със световната икономика и е 

изключително активна в свободната търговия с други страни, която е регулирана от 

съвкупност от 28 споразумения за свободна търговия с 38 страни извън ЕС. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Източник: World Bank, IMF, UNSTAD 
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Водещи импортни страни 2017 г.  Водещи експортни страни 2017 г. 
 

 
 
 
 

 ИНДУСТРИАЛНИ СЕКТОРИ 

Химическа и фармацевтична индустрия 

Химическата и фармацевтична индустрия на Швейцария има 150 годишна история. 

Малкият вътрешен пазар и липсата на химически суровини е ориентирало индустрията 

в производството и световни продажби на специализирани продукти с висока добавена 

стойност и въпреки турбулентните времена на икономическо развитие, това си остава и 

до ден днешен основната насоченост на индустрията. Сектора все повече се фокусира 

към производство и продажба на life science продукти както и продукти на специална 

химия, предназначени за индустриални цели. Швейцарските фирми произвеждат около 

30 000 продукти на индустриалната химия. С висококачествените си, иновативни 

продукти швейцарските фирми са на водещите места в света, а в някои области са и 

абсолютни лидери на световните пазари. Научно изследователската и развойната 

дейност и приложението и в готови продукти, иновативни процеси и форми на 

организация на работата са сред основните характеристики на индустрията в Швейцария.  

С дял от 4% в БВП на страната, индустрията от години заема значимо място за 

развитието на икономиката на страната. Тя е и сред водещите индустриални 

работодатели, като заетите през 2018г. в нея са били 71 300 души, като 62% от тях са 

висококвалифициран персонал. В същото време в последните десетилетие все по-голяма 

значимост придобива друг един индустриален клон, заедно с този на химическата и 

фармацевтична индустрия, а именно този на био и ген технологиите. Междувременно 

фирмите от сектор биотехнологии, създадени най-често като start-up, имат над 11 000 

души зает персонал и произвеждат продукция за над 4,3 милиарда франка.  

По отношение на структурата на предприятията в индустрията преобладаващи са МСП 

с до 250 заети, които са 95% от всички предприятия и едва 5% са тези с повече от 250 и 

до над 1000 заети. МСП, произвеждат основно в страната, но затова пък изнасят 

продукция по целия свят, те са по-гъвкави и са отлични Outsourcing партньори за 

големите концерни.  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Германия САЩ Китай Индия Франция

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Германия САЩ Италия ОК Франция



 8 

Съществена формула за успеха на швейцарската химическа и фармацевтична е нейната 

свързаност с мрежа от международни институти, университети, лаборатории 

изследователски центрове, с които се осъществяват значими R&D дейности. Например 

фирмите от регион Базел/където индустрията е с най-силно присъствие/ разходват 20% 

от средствата си за R&D за дейности в съвместни проекти с външни, чужди институции 

и изследователски центрове. Швейцария е сред водещите експортни нации в света, в 

областта на химическата, фармацевтична индустрия и биотехнологиите. За 2017 

година износът възлиза на 98.5 милиарда швейцарски франка и дял от 44.7% от общия 

износ на страната, което затвърждава водещото място на индустрията в износа на 

Швейцария. Най-голям търговски партньор са ЕС с дял от експорта 50,1%, следвани от 

Северна Америка с 22,3%, Азиатските пазари 17.8%, Латинска Америка 4.2%. ЕС остава 

и най-големият доставчик за швейцарската химическа и фармацевтична индустрия с дял 

от 78.3% от вноса. Германия, Ирландия, САЩ са основните търговски партньори.  

С дял от 4,7% в световния експорт, малка Швейцария заема 6 място след САЩ, 

Германия, Китай, Белгия, Холандия. /2015г./. Данните са още по-впечатляващи като се 

има предвид, че по територия страната заема в световен мащаб 147 място, по население 

95, а по БВП 33 място  
Швейцарската химическа и фармацевтична индустрия е и сред водещите в света 

инвеститори. Швейцарските фирми са представени с директни инвестиции в над 100 

страни от целия свят като те възлизат на над 62 милиарда швейцарски франка, или 45,8% 

от всички швейцарски инвестиции в чужбина. Почти във всяка държава по света има 

търговски представителства на швейцарските компании от бранша, по финансови 

причини производството е съсредоточено в по-ограничен брой държави, а научно-

изследователската дейност в Европа, САЩ и Япония.  

 

Машиностроенето, електрическата и металообработващата промишленост /MEM 

индустрия/ е една от най-големите експортни индустрии в Швейцария и страната, 

което е идеално място за иновации и производство на предприемачите. 

С повече от 300 000 служители, швейцарската машиностроителна, електрическа и 

металoобработваща промишленост /MEM/ е най-големият индустриален работодател в 

Швейцария. Поради високите стандарти по отношение на качеството, прецизността, 

безопасността и надеждността, секторът е конкурентоспособен в международен план, 

въпреки силния швейцарски франк. Почти 80% от продуктите се изнасят, почти 60% от 

тях са в ЕС. В международното сравнение Швейцария заема второ място в износа на 

машини на глава от населението. Една от причините за успеха на тази индустрия е над 

средната способност за иновации: компаниите непрекъснато подобряват своите 

продукти, технологии и процеси чрез инвестиции в научноизследователска и развойна 

дейност. Като част от насърчаването на износа, Държавния секретариат по 

икономическите въпроси SECO, подкрепя международно ориентирани швейцарски 

МСП от индустрията на МЕМ и други сектори в техните проекти за 

интернационализация.  

През първото тримесечие на 2018 г. след известно забавяне настъпва значително се 

подобряване в ситуацията в швейцарската механична и електротехническа 

промишленост (така наречени индустрии МЕМ). Новите поръчки нараснаха с 24.1% и 

продажбите с 16.4% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Износът 

на стоки също нарасна с 4.9%. Компаниите в индустриите на МЕМ са оптимистично 

настроени по отношение на перспективите за останалата част от 2018 година. 

продажбите също се покачиха с 16,4% в сравнение с предходната година. Тенденцията 

на нарастване на поръчките и продажбите е в полза както на големи компании, така и на 



 9 

малки и средни предприятия. Големият приток на нови поръчки през последните месеци 

оказва влияние върху използването на капацитета на ниво предприятие. Според 

швейцарския икономически институт коефициентът на усвояване е 90,6% през първото 

тримесечие на 2018 г. - значително над средносрочната стойност от 86,4%. Той дори 

достигна 91.9% през април. Това е най-високото ниво от 10 години. 

Износът на стоки от индустрията на МЕМ нарасна с 4,9% на годишна база през първото 

тримесечие на 2018 г. и достигна 17 млрд. Швейцарски франка. Износът за ЕС отбеляза 

най-голям ръст с 7,4%. Износът за САЩ продължи да нараства (+ 2.2%). Единственият 

спад е в износа за Азия, който е намалял с 1.5%. Тази положителна тенденция обхвана 

износа във всички важни продуктови групи. Машиностроенето, най-продаваната 

продуктова група в индустрията на МЕМ, отбеляза особено благоприятно увеличение от 

5.2%. Износът на метали (+ 11.3%), прецизни инструменти (+ 5.4%) и електроника / 

електротехнически продукти (+ 3.1%) също се повишиха. Оценявайки настоящата 

ситуация, следва продажбите и приходите да нараснат още през тази година. Това е 

необходимо развитие, за да се компенсира масовото намаляване на маржовете и 

същественото обезценяване през последните години. Повечето от фирмите от сектора 

смятат, че поръчките от чужбина ще нарастват. 

Значимостта на пазара на ЕС за швейцарската МЕМ индустрия отново е забележителна. 

Положителната икономическа ситуация в ЕС оказва много положително въздействие 

върху бизнеса за швейцарските компании от сектора и дава тласък на износа. Всъщност 

ЕС е съставлявал 61,5% от общия им износ през първото тримесечие на 2018 г. 

Позициите на швейцарските фирми на пазара на ЕС най-вероятно няма да се променят  

в средносрочен план.  

Производство на медицинска техника 

В медицинската техника Швейцария има ясна преднина в международен план. В никоя 

друга страна в света медицинската технология не допринася толкова много за брутния 

вътрешен продукт, както в Швейцария. Също така по отношение на дела на служителите 

на Medtech в общото трудово население, Швейцария е на първо място пред Германия и 

Великобритания. В комбинация с първокласни изследователски съоръжения, ноу-хау в 

прецизните технологии и високо развита система за здравеопазване, която изисква 

съответните продукти, Швейцария е изключително атрактивно място за изследвания, 

разработка и производство в сектора на медицинатаa.  

Биотехнологии 

Швейцария е едно от най-силните био технологични места в Европа. Значителните 

иновации и тясното сътрудничество между научноизследователската и развойна дейност 

формират основата за успеха на износа на над 290 био технологични компании. 

Първокласни изследователски съоръжения, водещи МСП и силни мултинационални 

корпорации създават мрежа, която осигурява здравословен растеж и привлича 

изследователи и капитали от цял свят. Това става ясно от постоянно нарастващия брой 

на био технологичните патенти в Швейцария.  

Като най-важната борса за житейски науки в Европа, Швейцария предлага отлични 

условия за набиране на капитал. Швейцарската фондова борса (SIX) инвестира 40% от 

търгувания капитал в проекти за науката за живота. Икономическата и научна среда с 

международно успешни химически и фармацевтични компании като Novartis и Roche, 

както и иновативни компании в областта на медицинските технологии, биотехнологиите 

и нанотехнологиите са идеални за стратегически партньорства, лицензиране или 

продажба на патенти. Съвременната инфраструктура, високото качество на живот и 
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достъпът до отлично обучена работна сила допълват изключително добрите общи 

условия за силна и ориентирана към бъдещето био технологична индустрия в 

Швейцария. 

Фирмите от различни индустрии имат различни нужди от насърчаване на износа и 

собствени изисквания за локализиране на бизнеса. 

Индустриални асоциации и секторни организации, като партньори в националната 

мрежа на Switzerland Global Enterprise (S-GE), гарантират, че услугите на S-GE за 

интернационализация са съобразени с нуждите на различните индустрии и че 

асоциациите и клъстерите правят услугите си известни и добре достъпни за своите 

членове. 

S-GE обслужва компании от всички индустрии. Насърчаването на износ от Швейцария 

се фокусира върху хранителните продукти, ИКТ, life science и индустрията на МЕМ.  В 

контекста на насърчаването на инвестициите фокусът е върху онези сектори, в които 

Швейцария има силни клъстери, а именно ИКТ, life science и МЕМ. 

Швейцарският хранителен и селскостопански сектор се счита за традиционен стълб на 

швейцарската икономика. Веригата на стойността варира от производството на суровини 

чрез преработка до полуготови продукти до производството на готови за консумация 

продукти. 

 

Хранителна индустрия 

Швейцарската хранителна индустрия има около 200 компании с 37 000 служители и 

генерира около 3,5 милиарда швейцарски франка продажби в чужбина. Над 150 000 души 

работят в над 50 000 ферми. Тъй като много нововъзникващи икономики се обръщат все 

повече от самообслужване към потребителски пазари, непрекъснато се отварят нови 

възможности за висококачествена швейцарска храна. Ние предлагаме на 

предприемачите в швейцарския сектор на храните и земеделието широк спектър от 

услуги: експортно ориентираните клиенти могат да разчитат на задълбочена информация 

за пазарите на продажби, бизнес партньорите и търговските тенденции. В допълнение, 

ние съпровождаме цялото търговско присъствие на швейцарските компании в чужбина 

с палата на SWISS. 
 
 

Членство в международни икономически организации 

Конфедерация Швейцария е член на важни международни икономически организации 

като ОИСР, МВФ, Световната банка и СТО, но не принадлежи на Г-8 и Г-20. Швейцария 

е член-учредител на ЕАСТ. Присъединяването към Европейското икономическо 

пространство (ЕИП) беше отхвърлено от швейцарския народ през 1992 г. на референдум. 

За сметка на това са сключени многобройни секторни споразумения с ЕС. От 2002 г. 

насам в ЕС са в сила двустранните договори (свободно движение на хора, въздушен и 

сухопътен транспорт, премахване на техническите пречки пред търговията, научните 

изследвания, обществените поръчки, селското стопанство), което улеснява обмен между 

Конфедерацията и ЕС. По отношение на миграционната политика са в сила се прилагат 

Шенгенското и Дъблинското споразумение. Подписани са и споразумения, които 

регулират  борбата с измамите, околната среда, статистиката, пенсиите, данъчното 

облагане на доходите от спестявания, селскостопанските продукти, които бяха сключени 

през 2004 г. 

Преговорите по сключване на институционално споразумение между ЕС и Швейцария 

завършиха в края на 2018 г. В настоящия момент Конфедерация Швейцария е поставила 

пред ЕС конкретни въпроси за разяснение в три области, залегнали в текстовете на 

рамковото споразумение.  
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Екологична и енергийна политика 

Швейцария традиционно има висок екологичен профил. Законът за CO2, преразгледан 

на 1 януари 2013 г., предвижда намаляване на емисиите на парникови газове с 20% до 

2020 г. в сравнение с 1990 г. Ратифицирането на Парижкото споразумение за 

изменението на климата се проведе през 2017 г. През 2017 г. беше подписано 

споразумението с ЕС, с което Швейцария е включена в схемата  търговия с емисии на 

съюза. В енергийната политика Швейцария традиционно разчита на водна енергия 

(55%), наред с ядрената енергетика. След решението за премахване на ядрената енергия 

през 2011 г. атомната електроцентрала Mühlberg ще бъде изведена от експлоатация през 

2019 г. Останалите три атомни електроцентрали,  общо четири реакторни блока  също се 

очаква да бъдат затворени в края на техния експлоатационен живот. Предприетите мерки 

са свързани с предприетите мерки за  безопасността на източниците на енергия. 

Понастоящем атомните електроцентрали покриват почти 40% от производството на 

електроенергия в Швейцария. Съгласно „Енергийната стратегия 2050“, за да се 

компенсира произвежданото от атомните електроцентрали, наред с другото, 

производството на електроенергия, производството от възобновяеми енергийни 

източници, включително водноелектрическа енергия, трябва да се увеличи с една трета. 

Средната консумация на енергия на човек на година се очаква да намалее с 43% до 2035 

г. в сравнение с 2000 г. 

 
ПРАВНО НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ 

www.admin.ch  –  Информация за законите, федералните министерства и кантоните 

www.evd.admin.ch – Федерално министерство на икономиката, образованието и 

изследванията 

www.sec-chamber.ch  – Швейцарска търговска камара за Централна и Източна Европа 

www.bscc.bg – Българо-Швейцарска търговска камара 

www.switzerland-ge.com –  Switzerland global enterprise /S-GE/ 

www.obal.ch  – Швейцарска частна бизнес мрежа за малки и средни предприятия 

www.messe.ch – Панаири и изложения 

www.seco.admin.ch – Държавен секретариат по икономика 

www.ezv.admin.ch – Швейцарска федерална митническа администрация 

www.statistik.admin.ch – Статистическа служба на Швейцария 

www.snb.ch – Швейцарска национална банка 

www.ansiedlung.ch – Информационна платформа за създаване на фирми и установяване 

в Швейцария 

www.entsendung.ch – Официален портал на федералната администрация по въпросите и 

условията за работа и живот в Швейцария 

www.suissbanking.org – Асоциация на швейцарските банки 

www.suissmem.ch – Асоциация на швейцарските фирми от машиностроителна, 

електротехническа и електронна индустрия 

www.economiesuisse.ch – Асоциация на швейцарския бизнес 

www.suissetrade.com – Интернет портал за представяне на швейцарската външна 

търговия, фирмена информация, възможности за коопериране и бизнес с швейцарски 

фирми 

https://www.infodienst-ausschreibungen.ch – Платформа за тръжни процедури в 

Швейцария 

https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/sme-management/public-

procurement/simap.html  Информация за публично частните партньорства в Швейцария 

https://simap.ch    Платформа за публично-частните партньорства 

 

http://www.admin.ch/
http://www.evd.admin.ch/
http://www.sec-chamber.ch/
http://www.bscc.bg/
http://www.switzerland-ge.com/
http://www.obal.ch/
http://www.messe.ch/
http://www.seco.admin.ch/
http://www.ezv.admin.ch/
http://www.statistik.admin.ch/
http://www.snb.ch/
http://www.ansiedlung.ch/
http://www.entsendung.ch/
http://www.suissbanking.org/
http://www.suissmem.ch/
http://www.economiesuisse.ch/
http://www.suissetrade.com/
https://www.infodienst-ausschreibungen.ch/
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/sme-management/public-procurement/simap.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/sme-management/public-procurement/simap.html
https://simap.ch/
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https://www.sihk.ch/chambers?lang=fr  Списък на търговските камари по кантони 

 

 

www.myswitzerland.com – Портал за швейцарски туризъм 
 

Федерална служба по здравеопазване 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html?_organization=317  

Швейцарски национален фонд за насърчаване на научните изследвания 

http://www.snf.ch/de/Seien/default.aspx  

Швейцарска агенция за насърчаване на инвестициите 

https://www.innosuisse.ch/inno/de/home.html    

https://www.ige.ch/de/ueber-uns.html       

Швейцарски институт за терапевтичните продукти 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home.html   

https://www.swiss-medtech.ch/ 

Асоциация на фармацевтичните компании, занимаващи се с изследователска 

дейност 

https://www.interpharma.ch/ 

Бизнес Асоциация химия, фарма и life sciences 

https://en.scienceindustries.ch/public-home  

 https://www.swissbiotech.org/  https://www.gensuisse.ch/ 

 

Почетни консули на България в Швейцария: 

Dr. Felix Fischer  в Цюрих 

Тел.: + 41 44 711 71 71 

Факс: +41 44 711 71 11 

e-mail: fischer@bodmerfischer.ch  

www.bodmerfischer.ch    

 

Avv. Fabrizio Mion в Лугано 

Тел.: + 41 91 931 41 42 

Факс: +41 91 913 41 43 

e-mail: info@mion-associati.com  

 

Посолство на Република България в Берн 

Bernastrasse 2-4, 3005 Bern 

Тел.: + 41 31 351 14 55 

Факс: +41 31 351 14 55 

e-mail: embassy.bern@mfa.bg  

 

 

 

 

 

 

Изготвил: Веселка Лалова-Мютце      Юли, 2019 г. 

 

Служба търговско-икономически връзки 

Bernastrasse 2, 3005 Bern 

Тел.: + 41 31 351 63 02e-mail: v.lalovamuetze@government.bg                                                           

https://www.sihk.ch/chambers?lang=fr
http://www.myswitzerland.com/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html?_organization=317
http://www.snf.ch/de/Seiten/default.aspx
https://www.innosuisse.ch/inno/de/home.html
https://www.ige.ch/de/ueber-uns.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home.html
https://www.swiss-medtech.ch/
https://www.interpharma.ch/
https://en.scienceindustries.ch/public-home
https://www.swissbiotech.org/
https://www.gensuisse.ch/
mailto:fischer@bodmerfischer.ch
http://www.bodmerfischer.ch/
mailto:info@mion-associati.com
mailto:embassy.bern@mfa.bg

