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Актуална информация за икономическото развитие и икономическата политика 

на Швеция 

 

Анализ на състоянието на международната среда 

Световната икономика изпраща смесени сигнали: Има някои обнадеждаващи 

сигнали, по-специално в САЩ; Значителни стимули в Япония с несигурни крайни 

резултати; Забавяне на растежа в нововъзникващите икономики и по-висок риск от 

намаляване на скоростта в Китай, Русия, Индия и Бразилия; Остават сериозни 

проблемите в Еврозоната – политически риск и не добре функционираща банкова 

система. 

Предизвикателствата пред Европейския съюз: Необходим е напредък в 

структурните реформи, с цел засилване на дългосрочните перспективи за растеж и 

социално включване, чрез подобряване на функционирането на пазара на труда и 

стоковия пазар; Използване на инструментите на фискална политика за стабилизиране 

на икономиката, като същевременно се гарантира дългосрочната устойчивост на 

публичните финанси. Необходимо е установяване на правилен баланс, за да се 

поддържа доверието и да се подкрепи растежа; Реформа във финансов сектор, чрез 

продължаване на усилията за повишаване на гъвкавостта на банковия сектор. 

Прилагане на договорената рамка и запазване на прогреса на реформите. 

Централните банки сами не могат да изведат Европа от кризата. Фискалната политика 

трябва поеме по-голяма отговорност, докато същевременно гарантира дългосрочната 

устойчивост. Швеция и останалите държави с възможности за маневриране следва да 

подкрепят възстановяването. Подходящите структурни реформи следва да насърчат 

заетостта и растежа. 

 

Слабата външна среда продължава да задържа растежа в Швеция. Перспективите са за 

слабо индустриално производство, намаляващ износ и инвестиции през 2013 г. 

Растежът се поддържа от частното и публичното вътрешно потребление и инвестиции в 

изобретения. Продължителната рецесия доведе до значителен застой в икономиката на 

Швеция. Високата безработица може да стане устойчива. 

 

Икономическо развитие на Швеция  

Като малка експортно ориентирана страна Швеция също е засегната от кризата. 

Растежът се забави и рискът от безработица остана на високи нива.  

През последните месеци на 2012 г. е нараснала увереността и активността както на 

предприятията, така и на домакинствата. Това предполага и малко по-ускорен растеж 

на икономиката през 2013 г. Но въпреки това възстановяването остава бавно и е 

обвързано с икономическото състояние на основните експортни пазари. В същото 

време, ситуацията на пазара на труда е стабилизирана и безработицата най-вероятно 

ще се задържи около 8 % в следващите няколко години (по прогнози на шведския 

Национален институт за икономически изследвания). БВП през 2012 г. е 3561903 

млн.шв.крони (408 467 млн. евро). След като нараства с 0.8% през 2012 г., прогнозата 

за 2013 г. е БВП да отбележи ръст от 1,3%. Този ръст означава, че ще има малко 

увеличение на търсенето на работна ръка и че безработицата ще остане стабилна, но 

на високо ниво. Въпреки това се очаква постепенно засилване на растежа на БВП след 

края на 2014 г.  

Слабият растеж ще забави темпа на нарастване на доходите, а инфлацията ще остане 

под целта от 2% на Централната банка на Швеция.  

Въпреки въздействието на негативните тенденции, шведската икономика е сравнително 

силна. Поради това, шведското правителство имаше възможност да инвестира в 

националната икономика, когато другите правителства съкращаваха разходи и 

прилагаха ограничителни мерки. От бюджета от последната година (2013), 

правителството инвестира 25 млрд. крони в реформи за създаване на повече работни 
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места, нарастване на растежа и по-висок стандарт на живот. В следващия годишен 

бюджет (2014), който ще бъде представен през есента на 2013 г., има възможност за 

продължаване на засилването на Швеция и подкрепа за създаване на работни места и 

растеж. 

Растежът на износа ще бъде относително нисък в краткосрочен период. В комбинация с 

несигурността по отношение на икономическите перспективи, това вероятно ще 

означава, че компаниите ще се въздържат от инвестиции. Растежът на частното 

потребление също ще бъде ограничен през 2013 г. и 2014 г.  

В резултат на слабата икономическа активност, публичните финанси се очаква да 

отчетат дефицит от около 1,5 % от БВП през 2013 година. След това се очаква 

постепенно подобрение. В същото време, консолидираният брутен държавен дълг се 

очаква да спадне до 32 % от БВП до 2017 г.  

 

Икономически приоритети на Швеция 

Поемане на отговорността за работни места и стабилност  

Правителството се справя с продължаващата рецесия с мерки, които подкрепят 

търсенето и засилват дългосрочните условия за растеж и заетост. 

Въпреки кризата, още 200 000 души са намерили работа от 2006 г. насам и социалното 

изключване е намаляло в еднаква степен. Въпреки това, работната сила е нараснала 

повече от нарастването на заетостта, което означава, че безработицата подчертано се е 

увеличила по време на кризата. Целта на правителството е пълна заетост. Обществото 

трябва да се държи заедно, високата норма на безработица трябва да намалее и 

усилията за борба със социалното изключване трябва да продължат. 

Младите хора, хората родени в чужбина и инвалидите е по-вероятно да останат извън 

пазара на труда. Ето защо, правителството се фокусира по-специално върху тези групи, 

с различни инициативи, включително с целенасочени политика на пазара на труда, 

мерки в областта на образованието и мерки, които ще гарантират по-добър преход от 

училище към работа. 

Фокус върху свободната търговия  

Търговията е ключова за създаването на просперитет, както в Швеция, така и по света. 

Светът трябва да е наясно с това, особено във времена на икономическа криза, когато 

има по-голям риск някои страни да въведат търговски бариери в краткосрочен опит да 

защитят местните си икономически интереси.  

Както САЩ, така и Швеция са силни поддръжници на свободната търговия в 

международен контекст. Швеция също така ясно работи за това и в рамките на ЕС. 

Според Европейската комисия споразуменията за свободна търговия, които в настоящия 

момент се договарят от ЕС със страни извън Съюза, могат да доведат до нарастване на 

растежа на БВП и да допринесат за създаване на милиони работни места в ЕС. През м. 

юни 2013 г. ЕС започна преговори за споразумение за свободна търговия със САЩ. 

Швеция работи усилено, за да се стигне до старт на тези преговори и все още предстои 

да играе роля в тяхното приключване. 

Климатични и енергийни въпроси 

От 1990 г. насам шведските емисии от парникови газове са намалели с 60%., докато 

през същия период от време БВП е нараснал с 20%. Бяха използвани пазарни основани 

политики и лостове, като данък върху въглеродния двуокис и сертифициращи системи 

за електричество. Делът на възобновяемите източници в крайното енергийно 

използване е нараснал устойчиво от началото на 70-те години и през 2011 г. е 48% 

сравнено с 33% в началото на 1990 г. Швеция и САЩ, също така, работят заедно в 

Шведско-Американския Зелен Алианс (SAGA), който се фокусира върху енергетиката и 

зелените технологии. Сред другите неща, този Алианс изготвя и мерки за устойчиво 

градско развитие, електрически автомобили и „умни” електрически мрежи. 

 


