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Пазарна информация за сектор „Машиностроене и електроника“ в Швеция 

 

 

Обща характеристика на сектора 

Шведската индустрия се характеризира с широк обхват по отношение на 

производството и международните операции, както и с големия брой на компаниите, 

опериращи в този сектор. 

Международни признати и успешни компании могат да бъдат намерени в почти 

всички области на индустрията – от оборудване за минната и земекопната 

индустрия до електрониката и високо технологичните продукти.  

Друга характеристика на шведската индустрия е нейната зависимост от износа – 

повече от половината от нейното производство се изнася на чужди пазари. От 

особено значение  е специалното производство на висококачествена стомана, което 

в над 90% е предназначено за износ. 

Световната финансова и икономическа криза и свиването на международните 

пазари  е довело до значително намаляване на поръчките за голяма част от 

промишлените предприятия в Швеция, като през 2010 и началото на 2011 г. 

перспективите за развитие показват тенденция на положително възстановяване на 

сектора. 

Затрудненията в тези експортно-ориентирани производства са довели до тенденция 

за включване на поддоставчиците на шведските предприятия в ранните етапи на 

производствения процес. Най-общо казано, наблюдава се нарастващо търсене на 

доставчици, които могат да предложат на клиентите си поемане на цялата или част 

от работата по разработването и развитието на крайните продукти. Все повече 

шведски компании изискват от своите доставчици да им предложат крайни решения, 

което принуждава доставчиците да предлагат все по-големи части от крайния 

продукт (например около 75%-80% от стойността на новата пътническа кола на 

Волво се състои от себестойността на поддоставките). Това също така означава, че 

навременните доставки придобиват още по-голямо значение. Тези тенденции водят 

до необходимостта от още по-тясно сътрудничество между шведските компании и 

техните поддоставчици, както и до постоянно нарастване на синергията между тях. 

Въпреки позитивното развитие през 2010 и 2011 г., кризата все още не е отминала и 

шведските компании се борят за оцеляване. Това на практика означава, че почти 

всички компании са принудени да преразгледат доставчиците си, за да оптимизират 

разходите си, договореностите и т.н., което би могло да се използва от българските 

фирми за разширяване на тяхното присъствие на шведския пазар, като се 

фокусират върху нишови продукти и ключови компетентности. 

 

Развитие по подсектори 

Сектор „Автомобилостроене“ 

Един от добре познатите индустриални сектори в Швеция е автомобилостроенето, 

който осигурява заетост на 65 000 души (ръстът на заетите в този сектор е 4000 

души от началото на 2010 г. насам). Годишния оборот на сектора през 2010 г. е на 

приблизителна стойност 206 млрд. шведски крони (около 23 млрд. евро) и бележи 

ръст спрямо предходната година от 60 млрд. шв.крони (7 млрд.евро). Около 112 

млрд. шв.крони (12.5 млрд.евро) от приходите в сектора са от износ на продукти.  
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Голяма част от компаниите в сектора, обаче, оцеляха по време на кризата 

благодарение на смяна на собствеността. Волво 

(http://www.volvo.com/group/volvosplash-global/en-gb/Pages/volvo_splash.aspx) и 

Сааб (http://www.saabgroup.com/en/) смениха собствениците си, като Волво бе 

купена от китайската компания Geely.  

Производството на камиони, водено от Волво и Скания (http://www.scania.com/, 

успя да се стабилизира и започна възстановяване към пред кризисните нива. 

Сектор „Инжинерингови продукти“ 

Този сектор в Швеция осигурява заетост на 71 000 души в развитие и производство 

например на помпи, компресори, оборудване за минната промишленост, камиони, 

кранове, клапани, всички видове селскостопански машини, машини и оборудване за 

горската и хранително-вкусовата промишленост и т.н. 

Годишният оборот на сектора през 2010 г. е на приблизителна стойност 169 млрд. 

шведски крони (около 19 млрд. евро.), като около 149 млрд. шв.крони (16.6 

млрд.евро) от него са реализирани като износ.  

Най-големите компании в сектора са Алфа Лавал 

(http://www.alfalaval.com/Pages/default.aspx), Тетра Пак (http://www.tetrapak.com/), 

Атлас Копко (http://www.atlascopco.com/us/)  и Електролукс 

(http://www.electrolux.se/ . 

Сектор „Електроника, електрически машини и апарати“ 

Около 25 000 души в Швеция работят в този сектор. В сектора се произвеждат 

генератори, трансформатори, електрически двигатели, кабели, батерии, 

електрически системи за автомобили, електронни компоненти и др. Приходите в 

сектора за 2010 г. са на стойност 59 млрд. шв.крони (6.6 млрд.евро), от които 58 

млрд.шв.крони (6.4 млрд.евро) са от реализиран износ на продукция. 

Най-големите шведски фирми в сектора са АББ (http://www.abb.com/), Ериксон 

(http://www.ericsson.com/se/), Тудор ч http://www.tudor.se/start/  и Фагерхулт 

(http://www.fagerhult.com/). 

Сектор „Метални продукти“ 

В сектора са заети 71 000 души и се произвеждат обработена стомана, резервоари, 

цистерни, пирони, винтове и гайки, болтове, инструменти и др. Оборотът в сектора 

през 2010 г. е бил на стойност 102 млрд.шв.крони (около 11.3 млрд.евро), 

експортът на продукти от този сектор достига 38 млрд. шв.крони (около 4.2 

млрд.евро).  

Големите компании в сектора са Сандвик (http://www.sandvik.com/en/), Гунебо 

Индустрир (http://www.gunneboindustries.com/) и Болиден 

(http://www.boliden.com/). 

Сектор „Производство на инструменти и оборудване“ 

Този сектор основно произвежда медицинско оборудване, измервателно оборудване 

и оборудване за контрол върху производствения процес. В сектора са заети 36 000 

души и през 2010 генерираните приходи са в размер на 163 млрд. шв.крони (18 

млрд.евро), от които приходи от износ на стойност 149 млрд. шв.крони (16.6 

млрд.евро).  

Важни играчи в този сектор са компании като Джетинге (http://www.getinge.com/), 

Гамбро Лундия (http://www.gambro.com/en/global/) и Хелткеър Биосаянс 

http://www.volvo.com/group/volvosplash-global/en-gb/Pages/volvo_splash.aspx
http://www.saabgroup.com/en/
http://www.scania.com/
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http://www.tetrapak.com/
http://www.atlascopco.com/us/
http://www.electrolux.se/
http://www.abb.com/
http://www.ericsson.com/se/
http://www.tudor.se/start/
http://www.fagerhult.com/
http://www.sandvik.com/en/
http://www.gunneboindustries.com/
http://www.boliden.com/
http://www.getinge.com/
http://www.gambro.com/en/global/


3 
 

(http://www.gelifesciences.com/webapp/wcs/stores/servlet/Home/en/GELifeSciences-

SE/). 

Сектор „Друго транспортно оборудване“ 

В сектора са заети 14 000 души и е с оборот през 2010 г. на стойност 43 

млрд.шв.крони (около 5 млрд.евро), от които стойността на износа е 18 млрд. 

шв.крони (около 2 млрд.евро). В сектора се произвеждат самолети, кораби, влакове, 

танкове и др.  

Най-голямата компания за производство на военна техника в Швеция е Сааб. 

 

В заключение може да се каже, че сектора на машиностроенето и електрониката в 

Швеция е с голямо икономическо значение, защото представлява 50 % от БНП на 

страната, както и че е силно зависим от износа и в този смисъл Швеция е 

чувствителна към състоянието на международната икономика и конюнктурата на 

външните пазари. 

 

Основни бизнес организации на компаниите в сектора са: 

 Swedish Association of Engineering Industries - 

http://www.teknikforetagen.se/home/ 

 Swedish Automobile Association - http://www.bilsweden.se/in-english 

 The Swedish Steel Products Association - 

http://www.jernkontoret.se/english/index.php 

 Machine and Tool Association in Sweden - http://www.mtas.se/en/machine-tool-

association-of-sweden-1 

 

Основните изложение на сектора са: 

 Elmia Subcontractor http://www.elmia.se/en/subcontractor/ - най-голямото и 

най-важно Скандинавско изложение за поддоставчици в сектори 

машиностроене и електроника; 

 Advanced Engineering 

http://www.easyfairs.com/events_216/elektronik2015_56245/advanced-

engineering-2015_62428/ - изложение за електроника и високи технологии; 

 Elektronic 

http://www.easyfairs.com/events_216/elektronik2015_56245/elektronik-

2015_56246/ - изложение за електроника; 

 Industrimässorna http://www.easyfairs.com/events_216/industrimaessorna-

sverigedanmark-2015_42921/  - няколко индустриални изложения, включващи 

и автомобилостроене; 

 Scanautomatic&Processtechnology 

http://www.svenskamassan.se/en/sites/scanautomatic-processtechnology/ - 

изложение за производители в областта на електрониката и автоматиката. 

 

Възможности за българските компании за навлизане на пазара на Швеция в 

този сектор са: 

 Участие в изложения, с цел представяне на възможностите и директни 

контакти с потенциални клиенти; 

http://www.gelifesciences.com/webapp/wcs/stores/servlet/Home/en/GELifeSciences-SE/
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 Контакт с вече установени поддоставчици на големите шведски компании, с 

цел предлагане на нишови продукти и решения – информация за 

организацията на поддоставките за Волво Груп можете да намерите на 

следния интернет адрес http://www.volvogroup.com/suppliers/global/en-

gb/aboutus/VolvoGroupPurchasing/nap/Pages/napmain.aspx;  

 Брошури и информации на шведски или английски език – независимо от това, 

че в Швеция свободно се говори английски език, шведските партньори 

предпочитат да получават информация на родния си език; 

 Интернет сайт с информация на шведски или английски език – независимо от 

това, че в Швеция свободно се говори английски език, поради по-слабо 

владеене на езика от представители на някои по-малки шведски компании е 

препоръчително да се подготвят кратки информации и на шведски език.  

Бизнес езика в Швеция е английски, но по-малките компании предпочитат контакт 

на шведски. Следва да се има предвид и силно консервативната шведска бизнес 

култура, дългосрочното планиране на шведските компании и дългата 

продължителност на процеса от установяване на контакт до сключване на договор, 

който в повечето случаи отнема от 2 до 4 години. Българските компании, които 

желаят да навлязат на шведския пазар следва да бъдат подготвени за дълга 

кореспонденция и необходимост от повече лични срещи с потенциалните клиенти в 

Швеция. 

 

 

Изготвил Галатея Коликова, ръководител СТИВ Стокхолм 

м. ноември 2014 г. 
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