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Информация относно основните параметри, акценти, приоритети и мерки в 

политиката на Швеция по насърчаване на износа 

 

Търговска политика на Швеция 

В основата на търговската политика на Швеция стои свободната търговия. 

Декларацията на правителството относно търговската политика, която беше 

представена в парламента на 14 април 2010 г. започва с израза, "Развитието на 

Швеция - от бедността до благоденствие на обществото - е история за дерегулация и 

свободната търговия". Развитието на Швеция от селскостопанска страна до 

индустриалното общество с един от най-високите стандарти на живот в света, е 

тясно свързано със свободната търговия, която е дала възможност на шведските 

предприемачи да основат и развият много от водещите днес световни компании. 

Основни приоритети на търговската политика заложени в декларацията: 

І Свободна търговия 

Терминът „свободна търговия” обхваща много повече от възможността да се купуват 

и продават стоки в други страни. Свободната търговия: помага децентрализацията 

на решенията, така че да се вземат възможно най-бързо от купувача и продавача; 

не трябва да има мита, както при вноса, така и при износа, както за стоките, така и 

за услугите; неразделна част от концепцията за свободната търговия е, че всички 

форми на протекционизъм, като например забрана на вноса, за да се защитят 

местните производители от външна конкуренция е в ущърб, както на потребителите, 

така и на производителите. 

ІІ Швеция принадлежи на ядрото на ЕС 

Три четвърти от търговията на Швеция е в рамките на вътрешния пазар на ЕС. 

Крайната цел на правителството е Швеция да принадлежи към ядрото на ЕС и да 

бъде активна и конструктивна сила в сътрудничество в рамките на Съюза. 

Директивата за услугите е важен елемент в развитието на вътрешния пазар на ЕС. 

Секторът на услугите в момента е най-бързо нарастващата част от шведската 

икономика и директивата предоставя много добри перспективи за увеличаване на 

търговията с услуги в ЕС. 

Швеция е най-силният глас, в рамките на ЕС, за свободна търговия. Чрез засилване 

на сътрудничеството с други страни с цел стимулиране на свободната търговия, 

може да се направи много повече за развитието й, отколкото ако се работи за това 

по отделно. 

ІІІ Търговски отношения на ЕС с останалия свят 

Още след приемането на Лисабонската стратегия, Швеция поддържа позицията, че в 

нея липсва решаваща част - всяка стратегия за развитие и просперитет следва да 

отчита в достатъчна степен търговските отношения на ЕС с останалата част от света. 

Правителството на Швеция се стреми към това. 

ІV Преговорите в рамките на Световната търговска организация 

Най-добрия начин за отваряне на търговията в световен мащаб се осъществява 

посредством многостранни споразумения. Това е и единственият начин да се осигури 

обективна, стабилна и предвидима международна търговска система. Завършване на 

текущия кръг от преговори - преговорите от Доха - в рамките на Световната 

търговска организация (СТО) следователно е един от най-важните приоритети на 

търговската политика на шведското правителството. 

V Швеция приветства глобализацията 

Шведското правителство приветства глобализацията и факта, че все по-голям брой 

страни са част от дневния ред на търговската политика. Това означава, че напълно 

нови пазари и възможности се отварят за шведските компании, както и че все по-

голям брой хора по целия свят могат да се възползват от създаващите богатство 

сили, които международната търговия носи. 

Целите на външната търговия и насърчаването на търговията и инвестициите са: 

• възможно най-високо ниво на свободната търговия; 

• ефективен вътрешен пазар и политиката на отворена търговия в рамките на ЕС; 
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• засилена многостранна търговска система в рамките на Световната търговска 

организация (СТО); 

• увеличаване на търговията между Швеция и света; 

• по-голeми преки чуждестранни инвестиции в Швеция. 

 

Насърчаване на износа 

„Удвояване на износа” - повече износ ще доведе до повече работни места в 

Швеция.  

През 2010 г. министърът на търговията Ева Бьорлинг стартира нова визия за 

удвояване на шведския износ до 2015 г. Основните елементи на визията се 

основават на следните базови констатации: 

Интернационализираните предприятия са по-иновативни, по-продуктивни и наемат 

повече хора. Нарастването на външната търговия е ключов елемент на първия 

работен принцип на шведското правителството. 

За да могат шведските компании да се разрастват, развиват и наемат повече работна 

сила, трябва да им се предлагат добри условия за търговия със стоки и услуги на 

пазарите на другите страни. Търговията е крайъгълен камък за растежа и 

просперитета на Швеция. 

Светът, в последно време, е в най-тежката икономическа криза от 1930 г. насам. 

Швеция, както и други търговски ориентирани икономики, бе силно засегната от 

нея. През 2009 г. износът е намалял с 17 %, а много работни места бяха загубени. 

Буреносните облаци на хоризонта на една Европа, затънала в дългова криза 

означават и нови предизвикателства пред лидерите й. Голямото значение на износа 

за просперитета изисква амбициозна визия за развитие. Спадът в износа, породен от 

кризата, трябва бързо да остане в миналото. Това изисква големи усилия, идеи и 

обновление. 

Пътят на Швеция 

В един кратък период от време, Швеция отбелязва феноменално развитие от една 

бедна страна в периферията на Европа до една от най-динамичните и подкрепящи 

растежа страни в света. Този път от бедността до благоденствието на обществото е 

история за положителните сили на търговията и обмена. Швеция е малка страна с 

население представляващо само 0.14 % от общия брой на населението на света. 

Шведските компании имат нужда да продават своите стоки и услуги на други пазари, 

за да се развиват. Търговията води до трансграничен обмен и трансфер на 

технологии. По този начин, тя стои в основата на просперитета на Швеция. 

Кризата изисква допълнителни усилия 

Търговията на Швеция с другите страни се е увеличилa значително през последните 

години. Това е благоприятствало създаването на работни места и растежа, но в 

същото време, означава и че зависимостта на Швеция от растежа на чуждите пазари 

никога не е била толкова голяма колкото е днес. 

Много шведски компании са се изправили пред проблеми, когато финансовата криза 

се разрази през 2008 г. По време на най-острата фаза на кризата, шведският износ 

спадна значително, като намаля с почти една пета за една година. Хиляди работни 

места изчезнаха и растежа на икономиката рязко спря. 

Въпреки кризата, Швеция се справя много по-добре в сравнение с други страни - 

правителството пое отговорността и проведе необходимите реформи за създаване на 

условия за откриване на работни места и насърчаване на растежа. 

Кризата в Европа все още може да нанесе значителни вреди на икономиката на 

Швеция, въпреки значителните защитни буфери и поради това шведското 

правителство не може да бъде безучастно. 

Именно поради това през 2010 г., министърът на търговията Ева Бьорлинг стартира 

визията за удвояване шведският износ до 2015 г., като основни елементи на тази 

визия са: 

Нови възможности - нови предизвикателства 

Ние живеем в свят на промени. Стоките и услугите могат да се търгуват между 

континентите и отвъд националните граници по-бързо и по-евтино, отколкото в 
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миналото. Информацията се разпространява с невероятна скорост. Технологичното 

развитие свързва страните заедно все по-близо и по-близо. 

Глобализацията е тук, за да остане. Тя предлага невероятни възможности, но в 

същото време поставя големи предизвикателства. За да може Швеция да продължи 

да се възползва от предимствата на глобализацията и в бъдеще, то от решаващо 

значение е да се предприемат мерки за улесняване на интернационализацията на 

компаниите. 

Почти две трети от шведския износ е за европейския пазар. Въпреки това, 

икономическият растеж в традиционните експортни пазари на Швеция е нисък. 

Ръстът в световен мащаб все повече се задвижва от растежа на нови пазари, като 

Бразилия, Индия и Китай. Поради това е важно, шведските компании да могат да се 

възползват от развитието на стратегически и бързо разрастващи се пазари, и не на 

последно място такива в Азия и Латинска Америка. 

Разделителната линия между стоки и услуги непрекъснато се размива. Това означава 

напълно нови условия за компаниите, които искат да търгуват на други пазари. Вече 

не е достатъчно, да се осигури производството на високо качествени продукти. 

Стоките са все по-свързани с услугите, които компаниите се очаква непрекъснато да 

доставят. В същото време, търговията намира и други канали и форми - не на 

последно място и по интернет. Политиките трябва да бъдат проектирани така, че да 

подкрепят шведските компании, които се присъединяват към това ново развитие. 

Интернационализацията също така е развила в нови насоки и методите на 

компаниите за производство и доставка на стоки и услуги. Исторически, 

корпоративните производствени вериги се били концентрирани в границите на 

страната. Днес, съвременните компании разделят производството в различни звена, 

които могат да бъдат разположени в различни страни. Когато производството на 

стоки стане нарастващо сегментирано, компаниите ще са в състояние да намалят 

разходите, но също така ще са изправени пред нови предизвикателства. Бариерите 

пред търговията имат по-голямо значение, когато стоките са все по-активно 

транспортирани през националните граници. 

От думи към дела 

Глобализацията носи със себе невероятни възможности за страните да се развиват 

икономически. Външната търговия допринася за по-висок растеж, повече работни 

места и увеличаване на просперитета. В същото време, глобализацията поставя 

определени предизвикателства за малки, отворени страни като Швеция. 

Визията за удвояване на износа е от жизненоважно значение в контекста на 

дискусията за това как Швеция да укрепи ролята си на световен пионер. 

Осъществяването на визията изисква както по-добри правила и условия за търговия, 

така и местни мерки, които подпомагат интернационализацията на шведските 

предприятия 

В краткосрочен период, визията за насърчаване на износа е довела до целенасочено 

усилие за определяне и прилагане на мерки, които създават по-добри условия за 

търговия с други страни. Въпреки това, в светлината на новите проблеми в 

глобалната икономика, тази работа трябва да се увеличи още повече. 

Поради това е съставен План за действие за изпълнение на визията, който цели да 

определи мерки, които по най-добрият начин да доведат до удвояване на износа. 

Планът се базира на основните точки, които министър Бьорлинг представи във 

връзка със стартирането на новата визия и включва мерки в следните направления: 

1. По-глобална свободна търговия – мерки в областта на: мита и др. търговски 

бариери; обществени поръчки; Споразумение за свободна търговия на ИТ 

продукти; укрепване на защитата на инвестициите; протекционизмът и 

икономическия национализъм; идентифициране на търговските бариери; 

насърчаване на либерализацията на търговията; общи правила; „зелени” 

решения; увеличаване на вноса; антидъмпингови и антисубсидийни мерки; 

връзка с мисиите в чужбина; статистически данни за външната търговия с 

услуги. 
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2. Повече търговия с и на стратегически пазари и сектори - мерки в областта на: 

стратегически, растящи пазари; споразумения за свободна търговия с отделни 

държави; САЩ и Канада; пазарни приоритети; страни извън ОИСР; търговия 

със страните от БРИК; търговия със северните съседи; появата на нови 

икономически центрове; компании, изнасящи стоки и услуги в рамките на 

големи проекти; стратегически бизнес сектори; голям потенциал за растеж в 

Ирак. 

3. По-отворен и благоприятен за търговията пазар на ЕС - мерки в областта на: 

вътрешния пазар; бъркотията от регламенти; унифицирана система за 

продукти от държавите-членки на ЕС; регламенти и търговски бариери 

насочени към услугите; единна патентна защита. 

4. По-ясен и положителен образ на Швеция по света - мерки в областта на: 

календар на промоционалните прояви; по-широк износен профил; 

представяния на шведската кухня в мисиите в чужбина; Световното 

изложение в Южна Корея. 

5. По-добро използване на местните ресурси за насърчаване на износа - мерки в 

областта на: услуги в подкрепа на износа за малките и средни фирми; 

малките фирми в посещение на делегации; по-добри условия за фирми от 

цялата страна за насърчаване на износа; организация и консолидация; 

експортни гаранции и кредити; проект „Космополит” (създаване на 

организация на предприемачите с чуждестранен произход и насърчаване на 

шведските компании да използват по-добре познанията на хората, родени в 

чужбина в интерес на тяхната собствена интернационализация); 

информационни кампании. 

 

Стратегически индустрии идентифицирани като приоритетни, в които шведските 

компании са особено конкурентни и с възможност да бъдат успешни в международен 

план: ИКТ; производство на храни; транспортни системи; сектор „Сигурност”; 

технологии в енергетиката и опазване на околната среда; здравеопазване и 

естествени науки; креативни индустрии; индустриално оборудване и превозни 

средства. 
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