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Машиностроене, Електроника и електротехника, Металообработване/МЕМ/ 

Обща характеристика 

Секторите машиностроене, електроника и електротехника, металообработване 

/или т.нар. „Инженерна индустрия”/, заема ключово място в икономиката на 

Конфедерация Швейцария. Делът на индустрията в БВП на страната за 2012г. е 19%, 

а в брутната добавена стойност 9% и въпреки бумът на сектора на услугите, с дял от 

12.1% в брутната добавена стойност на Швейцария, измерено на глава от 

населението тя се счита за една от най-силно индустриализираните  държави в света. 

98% от предприятията сектора са микро, МСП и едва 2% са големите., като 

най-голям е делът на предприятията от сектора-производство на метални 

произведения, /54% от всички предприятия/, следвани от машиностроене, 

производство на електроуреди, електрически и оптически произведения, 

металообработване, автомобилостроене. 

МЕМ индустрията е изключително експортно ориентирана като над 80% от 

реализираната в сектора продукция е предназначена за износ. Поради тази причина 

и световната икономическа и финансова криза и особено кризата в ЕС оказват 

влияние върху цялостното развитието на сектора и спад в поръчките към индустрията 

особено при МСП.  

Въпреки силния франк, слабото търсене на основните външни пазари и 

продължаващия спад в поръчките с -3.8 процента за 2012 г. в сравнение с 2011 г., в 

края на 2012 г. все пак започват да се наблюдават и някои тенденции на постепенно 

съживяване на индустрията Ключова роля за това изиграва въведения през 2011 г. 

минимален обменен курс 1,20 шв.франка/за евро, което допринесе за постепенното, 

но устойчиво повишаване на експорта през 4-то тримесечие на 2012  г. с 0.9% в 

сравнение със същия период на 2011 г., а при поръчките за същия сравнителен 

период нарастването е дори значително, в размер на 9.8 %. Наблюдава се 

постепенно повишаване и на капацитетната натовареност в индустрията от 82.5% 

през 2010 г., за 2012 то е 86.0%. Нараства и реализираният в сектора оборот, който е 

103.6 милиарда швейцарски франка за 2012 или с 3% повече в сравнение с 2011 г.. 

 

Швейцария- водеща страна износителка на машини и съоръжения 

Изчислено в абсолютна стойност, Швейцария заема през 2011 г. 10-то място в 

света по износ на машини и съоръжения, а изчислено на глава от населението 2-ро 

място /след Сингапур/. Износът  на МЕМ индустрията за 2012 г. е за над 64.6  

милиарда швейцарски франка, което е с 5.8% по-малко в сравнение с 2011 г. и 

представлява 32.2% от целия експорт на Швейцария. Най-голям е делът на износа на 

секторите машиностроене и автомобилостроене 42%, следван от износа на прецизни 

инструменти и техника 22%, електроника и електротехника 18%, металостроене и 

металообработване 19%. За последните 10 години с 10% се е увеличил делът на 

износа на медицински апарати и техника. 

Основният външен пазар за швейцарската МЕМ индустрия са страните от ЕС, за 

които са предназначени 63.9% от целия износ на сектора, следвани от азиатските 

пазари с 18.7%, Америка с 14.5%. Сред страните от ЕС най-голям е износът за 

Германия 27%. Следвана от Франция, 6%, Италия 4,5% и т.н. 
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МЕМ индустрията и пазара на труда в Швейцария 

Изключително голяма е ролята на MEM индустрията в Швейцария за 

поддържане на стабилността на трудовия пазар в страната. Тя е най-големият 

индустриален работодател. В годините на икономическата криза 2008-2010 г. се 

наблюдава най-същественото съкращаване на работни места, като само за две години 

техния брой намалява от 355 799 на 329 057 заети. В последните две години обаче, 

въпреки многобройните мерки за ефективност и повишаване на производителността, 

които предприятията е трябвало да предприемат за стабилизиране на индустрията, 

този рязък спад е преодолян и през 2012 заетите в МЕМ индустрията са били 341 553 

или 12% от заетите в Швейцария, което е с 1.1% повече от заетите в сектора през 

2011 г. 82.3% от работещите в индустрията са мъже, като най много са заетите в 

сферата производство, монтаж, поддръжка – 45.2%, следват заетите в изследвания, 

развитие, проектиране 19.6%., администрация и финанси 15.9%, технически външни 

услуги 8.4%, продажба и маркетинг 6.4% . 

 Много важно е значението и ролята на МЕМ индустрията и като основен 

обучител рамките на  Дуалната система за професионално образование в Швейцария, 

която е основен фактор и мярка в борбата с младежката безработица. 27% от всички 

92 000 обучителни места.предложени в Швейцария за 2012 г. са в техническата 

област. Въпреки че броят на обучаващите се в технически професии е нараснал в 

периода 2009 – 2011 г. от 17 762 на 18 449, по последни социологически допитвания 

58% от МСП и  67% от големите предприятия изпитват недостиг на специализирана 

работна сила. Ето защо се обръща изключително внимание на инвестициите в 

средното професионално образование и развитието и усъвършенстването на дуалната 

система на професионално образование. От друга страна основният персонал 

привличан от чужбина /основно от страните от ЕС/ в МЕМ индустрията са предимно 

високо квалифицирани кадри с висше техническо образование и едва 6% са тези със 

средно професионално. 

Швейцарската МЕМ Индустрията днес е изключително многостранен, 

високотехнологичен сектор оказващ влияние за развитието на всички икономически 

браншове. Много швейцарски фирми заемат в своите подсектори водещо място на 

световните пазари.  

Освен основен индустриален работодател в Швейцария, швейцарски 

предприятия от МЕМ индустрията са и сред най-значимите инвеститори в чужбина. За 

2011 г. от инвестираните в чужбини 154 милиарда шв. франка, 28.3% е делът на МЕМ 

индустрията. Тя е имала е имала в световен мащаб 864 879 души заети работници и 

служители, като само за периода 2009-2011 г. се наблюдава ръст от 11% на заетите в 

чужбина работници от швейцарски предприятия, като за същия период е нараснал с 

2% и броя на заетите в страната. Най-голям е ръстът на заетите в страните от Азия за 

10год. период се наблюдава ръст от 146% /от 153 827 на 378 379 души/. 

Тези данни са изцяло в подкрепа на тезата, че инвестирането в чужбина и 

създаването на работни места там, съвсем не води до закриване на работни места в 

Швейцария, а по-скоро до укрепване на местната индустрия и 

конкурентноспособността на швейцарските предприятия на световните пазари 

Именно комбинацията между иновации и високо качество на готовия продукт 

прави швейцарските предприятия така успешни и конкурентноспособни на 

световните пазари. За 2012 г. Швейцария е на първо място в Европа по иновации. 

Делът на МЕМ индустрията в разходите за изследвания и развитие /R&D/ в 
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Швейцария за 2008 г. е 28.5% /3 713 милиона швейцарски франка от общо 11 979 

милиона/, като тази дейност се развива изцяло в Швейцария.  42% от персонала на 

заетите в тези дейности в самия бранш е с висше университетско или техническо 

образование, като от всички заети в Швейцария с изследвания и развитие 33% са в 

МЕМ индустрията. 

В допълнение, през последните години е нараснало изключително много и 

значението на сделките с услуги предоставяни в секторите от МЕМ индустрията. 

Особено характерно за швейцарските МСП е концентрацията върху няколко пазарни 

ниши при едновременното ориентиране към предоставяне на все по-голям спектър 

услуги с високо качество. 

Следва да се отбележи,че в последните 2-3 години се забелязва постепенно 

изтегляне на швейцарски фирми от МЕМ индустрията от азиатските пазари и 

нарастване на техния интерес към завръщане към по-близки, конкурентни в 

производствени разходи пазари – например страните от ЦИЕ. Това обстоятелство е 

представлява благоприятна възможност за български фирми от бранша за 

коопериране, изграждане на партньорства като поддоставчици и т.н. 

 

 

 

Статистика за МЕМ индустрията за първото полугодие на 2013 г. 

 

На годишна база  Полугодие 2012 г. Полугодие 2013 г. 

Поръчки-общо 97.3 94.9 

Промяна спрямо предх.период -11.1% -2.5% 

- от тях промяна в страната -5.6% -6.3% 

- от тях промяна в чужбина -12.7% -1.3% 

Оборот 101.3 100.0 

Промяна спрямо предх.период 1.4% -1.3% 

- от тях в страната 3.8% -1.0% 

- в чужбина 0.6% -1.4% 

Износ общо 32 583 Mio. CHF 32'087 Mio. CHF 

Промяна спрямо предх.период -6.9% -1.5% 

- от тях доставки за ЕС 19 599 Mio. CHF 19 420 Mio. CHF 

Дял на ЕС в общия МЕМ експорт 60.2% 60.5% 

- от тях за Азия 6 018 Mio. CHF 5 802 Mio. CHF 

Дял на Азия в общия МЕМ 

експорт 

18.5% 18.1% 

- за САЩ 3 336 Mio. CHF 3 392 Mio. CHF 

Дял на САЩ в общия МЕМ 

експорт 

10.2% 10.6% 

Заетост Края на юни 2012 г. Края на юни 2013 г. 

Капацитетна натовареност на 

МЕМ  

85,3% 82.8% 

Заети в МЕМ индустрията 335 446 329 120 

Безработни в МЕМ индустрията 6 427 7 678 



 4 

Промяна спрямо предх.период 8.3% 19.5% 

- дял на МЕМ в общ брой 

безработни 

5.6% 6.1% 

Свободни работни места в МЕМ 3 910 2 893 

Промяна спрямо предх.период. 14.8% -26.0% 

 

SWISSMEM е браншовата организация на МЕМ и индустрията и сродните им 

браншове в Швейцария. През 2007 г. Сдружението на швейцарските 

машиностроители /VSM/, основано през 1883 г., се преименува на SWISSMEM и 

новата организация поема изцяло функциите както на VSM  така и на 

Работодателския съюз на швейцарската машиностроителна индустрия/ASM/. 

SWISSMEM днес е най-голямата и влиятелна браншова организация в Швейцария, 

наброяваща над 700 членове. Централата на организацията се намира в Цюрих, а 

неин Президент е г-н Ханс Хесс, председател на борда на директорите на концерна 

CometGroup AG. 

 

Именно поради значението на инженерната индустрия за икономиката на 

Швейцария и възможностите в тази област за българските фирми от бранша, 

Посолството в Берн се ангажира с участието и реализацията на цялостна програма 

включваща поредица мероприятия в Швейцария и България в областта на МЕМ 

индустрията в периода ноември 2013 г.-ноември 2014 г. 

- на 03.12.2013 г. в Цюрих ще се проведе общо информационен форум за 

българската машиностроителна индустрия, електроника и електротехника, 

организиран от Българо-Швейцарската търговска камара /БШТК/ и 

Швейцарската камара за Централна и Източна Европа /SEC/ 

- през март 2014 г. ИАНМСП със съдействието и подкрепата на посолството ще 

организира търговска мисия на български фирми и предприятия в Швейцария 

- в началото на април 2013 г. БШТК ще организира мисия на швейцарски 

предприятия в България 

- през ноември 2014 г. в Базел ще се проведе SWISSTECH, едно от най-големите 

международни изложения за фирми-поддоставчици от инженерната индустрия 

и участието на България в него, като завършващ елемент на цялостната 

едногодишна програма, е изключителна възможност за български фирми от 

бранша. 

 

октомври 2013 г. 

 

За контакти по информацията и предстоящите събития: 

Посолство на Република България в Берн 

Служба по търговско-икономически въпроси 

Г-жа Анета Груйчева 

a.grouytcheva@mee.government.bg 

0041 31 351 63 02 


