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Обща информация за държавното устройство на Швеция 

 

Основни факти за Швеция 

Площ: 450 хиляди км ², третата по големина държава в Западна Европа. 

Столица: Стокхолм. 

Население: 9.6 милиона жители. 

Езици: шведски. 

Валута: шведска крона (SEK). 

Форма на управление: Конституционна монархия, парламентарна демокрация. 

Парламент: Риксдаг с 349 членове в една камара. 

Религия: Швеция е светска държава. Църквата на Швеция е Евангелска Лутеранска и 

съществува съвместно с много други вероизповедания. 

Средна продължителност на живота: мъже 79 години, жени 83 години. 

 

Шведската система на държавно управление 

Цялата власт произтича от хората. Това е основата на парламентарната демокрация 

в Швеция. Всеки има равни права, равна възможност да изразят мнението си и всеки 

е свободен да проследи как политиците и държавните агенции изпълняват 

задълженията си. 

В Швеция се провеждат общи избори на всеки четири години, следващите са през 

септември 2014. Около 7 милиона души имат право да гласуват и по този начин да 

определят коя политическа партия ще ги представлява в Риксдага (шведския 

парламент), окръжните съвети и общините. Гражданите могат да повлияят на 

шведската политика и по други начини - като участват в допитванията до народа, 

присъединявайки се към политическа партия или като изпращат коментари по 

докладите, представяни от правителството. 

 

Конституцията на Швеция 

Шведската Конституция определя как се управлява Швеция. Тя урежда отношенията 

между законодателната и изпълнителната власт, както и основните права и свободи 

на гражданите. Четири основни закона съставляват Конституцията: Инструментът на 

правителството, Законът за наследството (унаследяване на короната), Законът за 

свободата на пресата и основният Закон за свободата на изразяване. Наред с 

другите неща, Инструментът на правителството гарантира на гражданите правото да 

получават свободно информация, да провеждат демонстрации, да формират 

политически партии и да изповядват свободно своята религия. Законът за 

наследството регламентира възкачването на шведския трон. 

 

Швеция има три нива на държавна структура: национално, регионално и местно. В 

допълнение, европейското ниво става все по-важно, след присъединяването на 

Швеция към Европейския съюз през 1995 г. 

 

Национално ниво 

На национално ниво, шведите са представени в Риксдаг (шведския парламент), 

който има законодателни правомощия.  

Предложенията за нови закони се дават от правителството, което също така 

изпълнява решенията, взети от парламента. Правителството се подпомага в своята 

работа от Правителствени служби, състоящи се от 11 министерства, както и около 

300 централни правителствени агенции и публични администрации. 

 

Риксдаг (шведския парламент) представлява народа 

Риксдаг е 349-членен и е основният представителен форум на Швеция. Риксдаг се 

избира чрез преки избори, въз основа на избирателно право на всички шведски 

граждани на възраст 18 или повече години, които са, или по-рано са били, жители 

на Швеция. От 1971 г. Швеция има еднокамарен парламент. 
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Общи избори за Риксдаг се провеждат в третата неделя на месец септември на всеки 

четири години. Изискването за членовете на парламента е да имат шведско 

гражданство и да са на възраст, на която имат право да гласуват. При всички избори 

се прилага принципа на пропорционално представителство, за да се гарантира, че 

места се разпределят между политическите партии пропорционално на подадените 

гласове за тях в цялата страна като цяло. 

Има едно изключение от правилото на пълна национална пропорционалност – 

партията трябва да получи не по-малко от 4 % от всички гласове в изборите, за да 

получат представителство в Риксдаг. Това правило се използва, за да се предотврати 

влизането на много малки партии в парламента. 

В момента има осем партии, представени в Риксдага: Умерената партия 

(Moderaterna), Християндемократите (Kristdemokraterna), Либералната партия 

(Folkpartiet Liberalerna), партия Център (Centerpartiet), Зелената партия (Miljöpartiet 

dе Gröna), Социял-демократическата партия (Socialdemokraterna), Шведските 

демократи (Sverigedemokraterna) и Лявата партия (Vänsterpartiet). 

 

Правителство 

Правителството управлява страната и е отговорно за своите действия пред 

парламента. Парламентът назначава министър-председателя, който е натоварен със 

задачата да формира правителство. Министър-председателят лично избира 

министрите, които формират кабинета и разпределя техните ресори по 

министерства. Съгласно Конституцията, правителството, а не държавния глава 

(монарх), има право да приема правителствени решения. 

Министрите обикновено представляват някоя политическа партия или партии, които 

участват във властта. В много случаи министрите имат място в парламента, което те 

запазват по време на периода си в кабинета, въпреки че техен заместник поема 

задълженията им като членове на парламента. С други думи, министрите трябва да 

се въздържат от гласуване в парламента, но всички министри имат право да участват 

в парламентарните дебати. 

На официалното откриване на парламента, всяка година през м. септември, 

министър-председателят прави изложение. В него той представя целите на 

политиката на правителството за следващата година и определя приоритетни 

области на национално и международно ниво. 

Правителството управлява Швеция, чрез изпълнение на решенията на парламента и 

чрез формулиране на нови закони и законови промени, по които парламентът в 

последствие взима решение. 

Правителството се подпомага в тази задача от правителствени служби и около 300 

правителствени агенции. Кабинетът солидарно е отговорен за всички 

правителствени решения. Въпреки че много рутинни въпроси на практика се 

решават от отделните министри и само формално се одобряват от правителството, 

принципът на колективната отговорност е отразен във всички действия на 

правителството. Като част от официалните си функции правителството: представя 

договори на парламента; реализира решенията на парламента, разпределя 

средствата по одобрените от парламента разходи в бюджетните позиции; 

представлява Швеция в ЕС; подписва споразумения с други държави; взима решения 

в някои административни области, които не са обхванати от други органи; ръководи 

дейността на изпълнителната власт. 

Настоящо правителство на Швеция: г-н Федерик Рейнфелдт – министър-председател, 

г-н Андерс Бори – министър на финансите, г-жа Ана-Карин Хат – министър на 

информационните технологии и енергетиката, г-жа Ани Льоф – министър на 

предприятията, г-жа Беатрис Аск – министър на правосъдието, г-жа Бригита Олсон – 

министър по европейските въпроси, г-н Карл Билдт – министър на външните работи, 

г-жа Катарина Елмсетер-Сверд – министър на инфраструктурата, г-н Ерик Уленхаг – 

министър на интеграцията, г-н Ескил Ерландсон – министър на земеделските 

въпроси, г-жа Ева Бьорлинг – министър на търговията, г-жа Хилеви Енгстрьом– 

министър на международното сътрудничество за развитие, г-н Йоран Хеглунд – 
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министър на здравето и социалните въпроси, г-жа Елизабет Свантенсон – министър 

на заетостта, г-н Ян Бьорклунд – заместник министър-председател и министър на 

образованието и изследванията, г-жа Карин Енстрьом – министър на отбраната, г-жа 

Лена Аделсон Лилерот – министър на културата и спорта, г-жа Лена Ек – министър 

на околната среда, г-жа Мария Арнхолм – министър на равнопоставеността на 

половете, г-жа Мария Ларсон – министър на децата и по-възрастното население, г-н 

Петер Норман – министър на финансовите пазари, г-н Стефан Атефал – министър на 

публичната администрация и домакинствата, г-н Тобиас Билстрьом – министър на 

миграцията и политиката за бежанците, г-н Улф Кристерсон – министър на 

социалната сигурност. 

 

Регионалното ниво 

На регионално ниво, Швеция е разделена на 21 области. Политическите задачи на 

това ниво се изпълняват от областни съвети. Областните съвети са отговорни за 

контрола на задачи, които не могат да се изпълняват на местно равнище от 

общините, и които по-скоро изискват координация в рамките на по-голям регион, 

най-вече в областта на здравеопазването. Областните съвети имат право да налагат 

данъци върху доходите, за да покрият разходите си. На регионално ниво има и 

областни административни съвети, които са държавните органи на областите. 

 

На местно ниво 

На местно ниво, Швеция е разделена на 290 общини всяка, от които се управлява от 

изборно събрание или съвет. Общините са отговорни за широк спектър от 

съоръжения и услуги, включително жилища, пътища, водоснабдяване и обработка на 

отпадъчните води, училища, общественото благосъстояние, грижите за възрастни 

хора и грижите за децата. Общините имат право да събират данъците върху 

доходите на физическите лица. Те също така събират такси за различните услуги. В 

резултат на това общините имат значителна свобода при вземането на решение 

какви услуги трябва да предложат. Те, обаче, са законодателно задължени да 

предоставят някои основни услуги. 

 

Разделението на отговорностите между различните нива на управление 

Шведската Конституция съдържа разпоредби, определящи отношенията между 

вземането на решения и изпълнителна власт. Законът за местното управление (1992 

г.) регламентира разделението на общини и организацията и правомощията на 

общините и областните съвети. Той съдържа също така правила за избраните 

представители, общинските съвети, изпълнителните бордове и комитети. 

Разпределението на задачите между централното правителство и общините се е 

променяло през годините. Дейностите са главно прехвърляни от централното 

правителство към общинските органи, наред с другото и поради демократични 

причини. В общините е по-лесно да се поддържа непрекъснат контакт между 

взимащите решения и частните лица. 

Правителството е назначило специализирана парламентарна комисия - Комисия по 

отговорностите на публичния сектор - която има задача да проучи разпределението 

на отговорностите между различните нива на управление. 

 

Европейско ниво 

След присъединяването към ЕС през 1995 г., Швеция има допълнително ниво на 

управление - на европейско равнище. Като член на Европейския съюз, Швеция е 

подчинена на правото на ЕС - съществуващото законодателство, нормативните 

актове и съдебни решения, които представляват достиженията на законодателството 

на Европейския съюз. Швеция участва в процеса на вземане на решения в рамките 

на ЕС при създаването и одобряването на новите общи правила. Шведското 

правителство представлява Швеция в Съвета на министрите на ЕС, който е 

основният орган за вземане на решения на ЕС.  
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История на Швеция: Война, мир и напредък 

Четиринадесет хиляди години преди днешния ден Швеция е била покрита от дебела 

ледена шапка. Когато ледът отстъпил, хората дошли по тези места. Първият известен 

населен регион е бил в южната част на Швеция и датира от около 12 000 г. преди 

новата ера.  

От 8000 г. преди новата ера до 6000 г. преди новата ера, страната като цяло е 

населена от хора, чието основно препитание е било лов, събирачество и риболов, за 

което използват прости каменни инструменти. Бронзовата епоха в скандинавския 

регион е белязана - особено в Дания, но също и в Швеция - с високо ниво на 

култура, което е видно от артефактите открити в гробовете. От 500-стотната година 

преди новата ера, тези артефакти стават все по-редки, тъй като желязото влиза в 

по-масова употреба. По време на ранната желязна епоха, населението на Швеция 

благоденства и селското стопанство формира основата на икономиката и 

обществото. 

Викингите и ранните християни 

Епохата на викингите (800 г. - 1050 г.) се характеризира със значително 

разширяване на активността на Швеция предимно в посока изток. Многобройните 

викингски експедиции с цел грабеж, но и търговия са били по протежение на брега 

на Балтийско море и реките, които се простират дълбоко в днешна Русия. Викингите 

са пътували дори до Черно и Каспийско море, където са търгували с Византийската 

империя и арабските халифати. Християнството достига до Швеция с мисия, водена 

от Ансгар, който е посетил страната през 9-ти век, но тогава Швеция не е приела 

християнството. Християнството е било прието през 11-ти век. 

Основаване на царството 

Около 1000-ната година различните провинции на Швеция се обединяват в общо 

устройство, но короната започва да придобива значително влияние едва в края на 

13 век. През 1280 г. крал Магнус Ладулос (1275-1290) издава правилник, с който 

разрешава благородничеството и организира обществото по феодален модел. 

„Ханзов” период 

Търговията нараства значително през 14-ти век, особено с германските градове, 

обединени в група под ръководството на Любек. До средата на 16 век тази група, 

известна като Ханзата, доминира в шведската търговия и много градове са 

създадени в резултат на оживената търговска дейност. Въпреки това, „черната 

смърт”, която стига до Швеция през 1350 г. води до дълъг период на икономически 

упадък и намаляване на населението. 

Калмарски съюз 

През 1389 г., короните на Дания, Норвегия и Швеция са били обединени под властта 

на датската кралица Маргарета. През 1397, е сформиран Калмарския съюз –

обединения на трите скандинавски страни под управлението на един монарх. 

Въпреки това, този период (1397-1523) е белязан от вътрешни конфликти, които 

приключват в "Кървавата баня в Стокхолм" през 1520 г., когато 80 шведски 

благородници са били екзекутирани по инициатива на датския крал Кристиан II. 

Законът предизвикал бунт, който през 1521 г. води до оттеглянето на Кристиан II и 

завземането на властта от шведския благородник Густав Васа, който е избран за 

крал на Швеция през 1523 г. 

Периодът Васа 

По време на царуването на Густав Васа (1523-60) са били поставени основите на 

шведската държава. Църквата е национализирана, имотите й са били конфискувани 

от короната и е въведена Протестантската Реформация. Властта е концентрирана в 

ръцете на краля и наследствената монархия влиза в сила през 1544 г. 

Шведската империя 

След разпадането на Калмарския съюз, шведската външна политика се насочва към 

придобиване на власт над Балтийско море, което води до множество войни с Дания 

от 1560 г. нататък. След успешната намеса на Швеция през 1630 в 

Тридесетгодишната война на страната на германските протестанти, Густав II Адолф 

се превръща в един от най-мощните монарси в Европа, като Швеция побеждава 
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Дания в две войни - през 1643-45 и през 1657-58. Финландия, някои провинции в 

северната част на Германия и днешните Балтийските републики също са 

принадлежали на Швеция, като след Вестфалския мир през 1648 г. и мира на 

Рокскилде с Дания през 1658 г., Швеция е най-великата сила в Северна Европа. 

Страната дори основава краткотрайна колония в това, което днес е Делауеър в 

Северна Америка.  Швеция обаче има предимно аграрна икономика и липсата на 

ресурси не й позволяват да запази позицията си на велика сила в дългосрочен план. 

След поражението си във Великата Северна война (1700-21) срещу обединените 

сили на Дания, Полша и Русия, Швеция губи повечето от своите провинции от 

другата страна на Балтийско море и влиза в днешните граници на Швеция и 

Финландия. По време на Наполеоновите войни, Швеция предава Финландия на 

Русия. Като компенсация, френският маршал Жан Батист Бернадот, който е избран 

за наследник на шведския престол през 1810 г., успява да получи Норвегия, която е 

била в принудителен съюз с Швеция от 1814 г. Този съюз мирно се разпада през 

1905 г. след многобройни вътрешни спорове. 

18-ти/19-ти век  

След смъртта на война-крал Карл XII през 1718 г. и поражението на Швеция във 

Велика Северна война, шведският парламент и Съвета са достатъчно силни, за да 

въведат нова конституция, която премахва абсолютната власт на краля и предава 

властта в ръцете на парламента. 

През 18-ти век Швеция се характеризира с бързото културно развитие, отчасти 

поради близкия контакт с Франция. Презморската търговия е силно засегната от 

Наполеоновите войни, което води до стагнация и икономическа криза в Швеция в 

началото на 19-ти век. В края на 19-ти век 90% от населението все още се 

препитава от селското стопанство. 

Едно от последствията от тези събития е емиграцията, насочена главно към Северна 

Америка. От средата на 19-ти век до 1930 г. около 1.5 милиона шведи емигрират, от 

население наброяващо 3,5 милиона през 1850 г. и малко над 6 милиона през 1930 г. 

До началото на 1890 г. индустрията не бележи ръст, но между 1900 и 1930 започва 

ускорено индустриално развитие, което превръща Швеция в една от водещите 

индустриални нации в Европа след Втората световна война. 

20-ти век - реформи 

Края на 19-ти век Швеция е белязана от появата на силни популярни движения, 

които включват свободните църкви, женските движения, и най-вече работническите 

движения. 

Работническото движение, което се развива с темповете на индустриализацията в 

края на 19-ти век, е реформистко и дава перспективата от началото на 20-ти век. 

Първите социалдемократи влизат в правителството през 1917 година. Въвежда се 

всеобщо избирателно право за мъжете през 1909 г. и за жените през 1921. 

Плановете за създаване и развитие на социалната държава се изготвят през 1930 г., 

след като социалдемократите засилват своето влияние във властта.. 

Следвоенната ера 

По време на Втората световна война Швеция запазва неутралитет, а коалиция от 

четирите "демократични" партии на страната (с изключение на комунистите) 

формира правителството. След края на войната социалдемократическо правителство 

започва работа под ръководството на Пер Албин Хансон. При 

социалдемократическото лидерство, но в тясно сътрудничество с другите 

демократични партии, серия от реформи са проведени през 40-те и 50-те години на 

20 век, които заедно полагат основите на шведската държава на благоденствието. В 

същото време, започват призиви за модернизация на Конституцията от 1809. През 

1974 г. е приет „Нов инструмент на правителството”, в който се посочва, че цялата 

публична власт произтича от народа, който избира членовете на парламента в 

свободни избори. Монархът все още е държавен глава, но това остава формално.. 

През 1979 г. е направено изменение в Закона за унаследяването на короната, като 

се променя реда за унаследяване и се дават равни права на мъжките и женските 
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наследници за претенции към трона. Съответно, Коронованата принцеса Виктория 

става следващата по линия на трона, а не по-малкият й брат Карл Филип. 

Външна политика 

След кратката война срещу Норвегия през 1814 г. (за създаването на обединение), 

Швеция повече не е участвала във война. След Втората световна война, Швеция 

поддържа балансирана политика в мирно време и неутралитет по време на война, 

като основава своята сигурност на силна национална отбрана. Швеция се 

присъединява към Обществото на народите през 1920 г. и Организацията на 

обединените нации през 1946 г. Първата операция на ООН, с участието на шведски 

войски, се е състояла в Суец през 1956 г. От 1994 г. Швеция  също така е в 

сътрудничество с НАТО в рамките на Партньорство за мир, къедто участва в редица 

международни мироопазващи мисии. 

Новите правителства 

Икономическата криза от началото на 1970 г. разбива дълго действалата хегемония 

на социалдемократите. От 1976 г. властта преминава все по-често в различни ръце: 

 1976 г. - Коалиционно правителство под ръководството на председателя на 

партия Център - Турбьорн Фелдин. 

 1982 г. - Социалдемократическа партия, с министър-председател Улоф 

Палме. Убийството на Улоф Палме на 28 февруари 1986 г. шокира шведите, 

които са били пощадени от този вид политическото насилие в продължение на 

почти 200 години. Наследник на Палме като премиер е Ингвар Карлсон. 

 1991 г. - Коалиционно правителство, с министър-председател лидерът на 

Умерената партия - Карл Билд. 

 1994 г. - Формира се правителство на малцинството със социалдемократът 

Ингвар Карлсон като министър-председател. През 1996 г. Карлсон подава 

оставка и бива заменен от неговия финансов министър Горан Першон, който 

запазва поста си на министър-председател в продължение на 10 години. 

 2006 г. - Умерената партия е основният победител и заедно с партия Център, 

Либералната партия и Християндемократите формира коалиционно 

правителство, оглавявано от министър-председателя Фредрик Рейнфелд. 

 2010 г. - Въпреки, че Умерената партия постига най-добър изборен резултат, 

все пак се налага Рейнфелд да запази коалиционните си партньори, за да се 

задържи на власт. За първи път в историята осем партии влизат в шведския 

парламент, включително и за първи път крайно дясна партия. 

Председателство на ЕС 

Швеция се присъединява към ЕС на 1 януари 1995 г. В национален референдум през 

2003 г., по-голямата част от избирателите в страната гласуват да не се присъединят 

към еврото. 

Правителството вижда ролята на Швеция в ЕС като важна за бъдещето на страната. 

Швеция е била председател на ЕС два пъти: от 1 януари до 30 юни 2001 г., и от 30 

юни до 31 декември 2009 г. 

 

Правителствени офиси 

Правителствените офиси образуват единен интегриран обществен орган, състоящ се 

от Офиса на министър-председателя, министерствата и Службата по 

административните въпроси. 

Министър-председателят ръководи и координира работата на правителството, 11-те 

министерства извършват работата на правителството в съответните им области 

(ресори), а Службата по административни въпроси предоставя административни 

услуги, изисквани от правителствените служби. Около 4350 членове на персонала са 

заети в държавни учреждения, от които около 200 са политически назначения. 

Правителството се състои от министър-председател и 23 министри. Броят на 

министрите или на министерствата не подлежи на регулация. Правителството 

решава как да се разделят различните задължения. Правителството взема решения 

колективно, когато кабинета се събира на заседания всеки четвъртък. Минимум 
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петима министри трябва да присъстват на заседанието на кабинета, за да може да 

бъде взето официално решение. 

 

Политическа изпълнителна власт 

Министрите са начело на работата на министерствата, с държавни секретари 

(изпълняващи ролята на заместник-министри) като техни непосредствените 

подчинени. Различните министерства също имат прессекретари и политически 

съветници, които служат като политически сътрудници на министрите. Тази група 

обикновено се определя като политическа изпълнителна власт. За разлика от 

другите служители, министрите и политическите назначените напускат постовете си, 

когато има смяна на правителството. 

 

Висши служители (не политически) 

В допълнение към политическата изпълнителна власт, всяко министерство има 

редица висши държавни служители, които не са политически назначения. 

Генералният директор по административните въпроси е отговорен за 

гарантиране на спазването на принципите на законност, последователност и 

единност в работата на министерствата. Основна задача на генералния директор 

по правните въпроси е да се гарантира, че законите и другите законодателни 

актове, изготвяни в министерствата са последователни, единни и в съответствие със 

приетото законодателство. 

 

Департаменти и секретариати 

Всекидневната работа в министерствата се извършва от различните дирекции или 

отдели, които се ръководят от директор. Тези отдели извършват подготвителната 

работа, преди правителството, да вземе решение. Те също осъществяват контактите 

с държавните органи, подчинени на министерствата. 

Въпроси от общ или интердисциплинарен характер се разглеждат от отдела по 

правни въпроси или от административния отдел. 

 

Държавните агенции 

Полицията, Шведския съвет за миграцията и данъчните власти са само няколко 

примера за шведски държавни агенции. Тяхната задача е да прилагат законите, 

приети от парламента. Правителството контролира дейността на агенциите чрез 

издаване на насоки и наредби, които съдържат инструкции за дейността им. Това са 

насоки, определящи посоката на работа и приоритетните въпроси. Въпреки това, 

правителството не може да определя начина на действие на агенциите в отделните 

случаи или начина, по който да прилагат законодателството. Някои решения, взети 

от правителствените агенции могат да се обжалват пред правителството. 

 

Комитети и комисии за разследване 

Някои въпроси, които се обработват от правителството са по-сложни, отколкото 

други. Някои въпроси могат да повлияят на цялото шведското общество за дълъг 

период от време, докато други могат да бъдат от общо или техническо естество. 

Преди да се вземат определени решения, правителството може да реши да назначи 

анкетна комисия, която да разгледа определен въпрос в съответствие с насоките и 

заданията определени от него. Тези комисии са съставени от експерти, държавни 

служители и политици, които са запознати с поставения въпрос. След приключване 

на работата си, комисиите публикуват своите констатации в окончателен доклад, 

който понякога се предхожда от междинен доклад. Тези доклади се публикуват в 

изданието на официалните доклади на шведското правителство. Предложенията на 

комисията първо се изпращат за съгласуване и коментари, преди да се изготвят като 

правителствен законопроект. Това дава възможност на правителствените агенции, 

заинтересованите групи и широката общественост да изразят своите становища по 

разисквания въпрос. 
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Заплати 

Средната месечна работна заплата за изпълнителен директор в правителствените 

офиси е приблизително SEK 29 000 (3500 евро) на месец, но естествено заплатите 

варират според позицията. Министрите от правителството получават около SEK 

118000 (14 500 евро) на месец. Месечната заплата на премиера е 148000 SEK 

(18 000 евро). 

 

Държавни предприятия 

Шведската държава е най-големият собственик и работодател. Петдесет и седем 

дружества/концерни се управляват чрез правителствените офиси, 43, от които са 

изцяло държавна собственост, а 14 частична държавна собственост. Общо около 190 

000 души са заети в тези компании. 

Публикуват се годишни и тримесечни доклади относно развитието на работата на 

правителството, свързана със стопанисването на държавните предприятия и тяхното 

икономическо развитие. 

 

Електронно правителство 

Електронното правителство в Швеция има сравнително дълга история, която е 

осигурила водеща позиция на страната в света. То се извършва оперативно от 

множество агенции, които през 2006 г. призовават за по-съгласувано управление, 

финансиране и координиране на проектите за електронно управление и по-голяма 

възможност за автоматизирано сътрудничество, както и за по-активно 

сътрудничество с трети страни. Данните от този период са посочили, че броят на 

потребителите на електронни услуги предоставяни от различните агенции е твърде 

малък, за да се реализират очакваните спестявания от намалената административна 

тежест. В резултат на това през 2007 г., шведското правителство предвижда 

финансирането от бюджета на мерки свързани със засилване на управлението и 

стимулиране на развитието на електронното правителство. През януари 2008 г. е 

приет План за действие за електронното правителство, а през март 2009 г. е 

създаден специален орган наречен „Делегация на електронното правителство”. Този 

орган изготвя Стратегия за развитие на електронното правителство, която през 2009 

г. е предложена за одобрение от правителството. Със стратегията са правят 

предложения за разширяване на целите на електронното правителство, с оглед 

отразяване на неговото влияние върху цялостното развитие на обществото и 

иновативния потенциал на компаниите. В допълнение се предлага да бъде изградена 

ясно определена стандартизирана среда за електронните услуги, която би позволила 

участието на всички заинтересовани страни с цел сътрудничество за подобряване и 

развитие на електронните услуги в полза на обществото като цяло. 

 

Банкова система 

В Швеция, финансовият сектор е от основно значение за икономическото 

благополучие и е предпоставка за нормалното функциониране на обществения 

живот. Той е един от най-важните отрасли генериращи растеж в страната, с почти 

4% дял в БВП, и в него са заети повече от 100 000 души. 

Банките, ипотечните и финансови институции и застрахователни компании са най-

големите групи на шведския финансов пазар. Взаимните фондове и държавно 

управляваните универсални пенсионни фондове също са важни играчи на пазара. 

Местните банки, чуждестранните банки, спестовните банки и кооперативните банки 

са четирите основни категории финансови компании опериращи на шведския банков 

пазар. През декември 2012 г. в Швеция има общо 117 банки. От началото на 1990 г. 

броят на шведските търговски банки и чуждестранните банки бързо е нараснал.  

 

Четирите най-големи банки в Швеция са Swedbank, Handelsbanken, Nordea и SEB, 

като те съставляват 75 % от общия банков пазар. Съвместно с тях съществуват голям 

брой по-малки банкови компании с различни структури на собственост, като 
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повечето от тях са спестовни банки, които са били трансформирани в търговски 

банки, в които Swedbank запазва своето участие. 

Другите шведски банкови институции са фокусирали своята дейност изключително 

върху частни клиенти и разпространяват своите услуги чрез интернет и по телефона. 

Повечето от тях са се установили на този пазар в последните десет години и често се 

определят като „нишови банки”. 

 

Първите чуждестранни банки в Швеция са създадени през 1986 г., когато на чуждите 

банки се позволява да учредяват филиали в страната. През 1990 г. им се разрешава 

отварянето на клонове, като в края на 2012 г. в Швеция вече има 29 чуждестранни 

банки опериращи на пазара. По-голямата част от тях са насочени към корпоративни 

банкови услуги и пазарите на ценни книжа. Най-голямата чуждестранна банка е 

Danske Bank, която е петата по големина банка в Швеция. 

 

В Швеция оперират и около 50 независими спестовни банки. Те обикновено са малки 

и оперират само на регионалните или местните пазари. JAK Medlemsbank е пример за 

кооперативна банка, която представлява икономическа асоциация, предназначена 

за провеждане на банкова дейност в полза на своите членове.  

 

 

Изготвил: Галатея Коликова, ръководител СТИВ-Стокхолм 

м. декември 2013 г. 

 

  


