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ХИМИЧЕСКА И ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНДУСТРИЯ В ШВЕЙЦАРИЯ 

 

 

 Обща характеристика на индустрията  

 

Химическата и фармацевтична индустрия се развива в Швейцария вече повече от 

150 години. Ограниченият вътрешен пазар на Швейцария и липсата на химически 

суровини е принудило швейцарската химическа и фармацевтичната индустрия да се 

специализира в  производството  в световен мащаб на специализирани химически 

продукти  с висока добавена стойност.  

Въпреки всички промени през годините тази основна ориентация е станала 

истинският ключ за успеха на Швейцарската химическа и фармацевтична индустрия, 

която днес е съсредоточена главно върху производството и пускането на пазара на"Life 

science” продукти. 

Основната характеристика на швейцарската химическа и фармацевтична 

индустрия е, че тя е изключително ориентирана в областта на индустриалната химия, 

като нейният дял е 90% от общото портфолио на химическата индустрия на Швейцария и 

включва 30 000 вида продукти. 

С оглед на областта на приложение тя се разделя на следните продуктови групи: 

 фармация и диагностика 

 фини химикали 

 витамини 

 аромати за хранително-вкусовата и козметична индустрия 

 торове 

 специална химия за индустриално-технически цели 

 пигменти, оцветители, бои, лакове 

Именно специализацията в индустриалната химия е ключът за успеха на 

швейцарската химическа индустрия. С висококачествените си, иновативни продукти 

швейцарските фирми са на водещите места в света, а в някои области са и абсолютни 

лидери на световните пазари. 

Научноизследователската и развойна дейност и приложението и в готови 

продукти, иновативни процеси и форми на организация на работата са ключовите 

характеристики на Индустрията в Швейцария. На базата на научните познания и чрез 

иновативни методи, предприятията непрестанно инвестират в нови продукти и процеси с 

цел да отговорят на изискванията на клиентите си. Тези значими по размера си 

инвестиции са възможни само благодарение на значителните печалби, които се 

реализират в този сектор.  значимите печалби реализиращи се в този сектор е възможно 

и непрекъснатото инвестиране. 

 

 

 Швейцарската химическа и фармацевтична индустрия на световния пазар 

 

141 милиарда швейцарски франка за 2013г. е световния оборот на топ 10 

на швейцарските предприятия от химическата и фармацевтична индустрия. 
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Швейцарската химическа и фармацевтична промишленост е изключително 

експортно ориентирана индустрия като  Америка с 43%, най-големият пазар на 

продажбите, следвана от Европа с 32%, а останалата част от продажбите пада главно 

върху Азия. Вътрешния пазар е много малък само 2%.  

Глобалната търговия е съществена част от стратегията на индустрията, въз основа 

на производството и продажбата на иновативни продукти с висока добавена стойност. 

Швейцарски фирми присъстват на международните пазари в продължение на 

десетилетия и то не само  големи мултинационални компании, но също така и много 

малки и средни предприятия, които преследват една и съща успешна стратегийна ниша. 

Швейцария е водеща износител в химическата промишленост  

С дял от 4.7% от световния износ на химически и фармацевтични продукти, Швейцария е 

седмата по големина експортна нация в света.  Тази лидерска позиция на швейцарската 

химическа и фармацевтична промишленост е изключително постижение като се има 

предвид, че по територия Швейцария се нарежда на 147-мо място в света, а по население 

на 95-то. 

 

 

 
Швейцарската ХФИ е изключително зависима от външната търговия. 95% от 

продукцията се реализира на външни пазари и само 5% е предназначена за вътрешния. 

36%  е делът на индустрията в общия експорт на Швейцария за 2012. За периода 

януари-октомври 2014г. експорта на ХФИ на Швейцария бележи ръст с 5.2% спрямо 

същия период на предходната година, а вноса ръст от 7.1%.Делът на индустрията в 

общия експорт на Швейцария е 41%. 

Швейцарската химическа и фармацевтична промишленост е водещ 

производител на специализирани химически продукти  с акцент върху "life 

science" продукти. 

 
61% се падат на фармация, 20% общо на специални химически продукти, 

витамини, обогатители и аромати и по 8% на продукти за селското стопанство и 
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продуктите за диагностика. В последните години се наблюдава значителен ръст на дела 

на фармацевтичните продукти в експорта на индустрията. 

Ръст на експорта 1980-2012/1980=100%/ 

 
 

От 1980 г. до 2013 г. износът на фармацевтични продукти, витамини и 

диагностика  е достигнал ръст от 100% до над 1700%. В други области, увеличението е 

умерено  от 120% до 400% е (Тъй като от 1988 г. са включени в износа на 

фармацевтични продукти също и междинни продукти за растителна защита. По този 

начин делът на органични суровини и стоки е намалена.) 

 

Все по-нарастваща тенденция за фокусиране на предприятията от 

индустрията върху техните основни компетенции 

 

Тази тенденция промени устойчиво химическата и фармацевтична индустрия на 

Швейцария. Продължаващата стратегия на специализация на предприятията доведе до 

факта, че компаниите не само се насочиха към производство на "life science" продукти 

или специална химия, а и до реорганизации в структурата бранша като цяло и на 

компаниите от промишлеността. От компании с широко диверсифициран спектър на 

химическо производство, възникнаха цяла серия от тясно специализирани компании, 

активни в много различни пазари и то с различни продукти. Като опростен пример за 

това развитие може да се посочи преструктурирането на химическата и фармацевтична 

индустрия на Базел през 90-те години.  

В същото време, в последните години се очерта и една нова индустрия в допълнение 

към химическата и фармацевтичната промишленост: възникването на биотехнологичните 

компании. Според проучване, проведено от Ernst & Young (2003), броят на такива 

компании се е утроил в Швейцария от 1998 до 2003 от 70 до над 210. Тези млади 

компании често са създадени от учени от индустрията или от университетите като 

"стартиращи фирми".  Сега те генерират приблизително 4,3 млрд. CHF и в тях работят 

около 11 000 души в Швейцария. Тези компании са икономически фактор с все по- 

нарастващо значение. 

 

 Водещи в света швейцарски фирми от бранша 

 

Швейцарските компании от химическата и фармацевтична индустрия са водещи 

в света в различни сегменти: 

 

1. Агробизнес 

 препарати за растителна защита, семена за полски култури, зеленчуци и 

цветя, пречиствателна станция за продукти (Syngenta) 

2. Хранителни добавки и аромати 

 Firmenich, Givaudan 
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3. Диагностика 

 диабет, решенията за електронно здравеопазване, имуно и клинична химия, 

молекулярна диагностика, геномика, микробиология и вирусология (Roche) 

4. Финни химически продукти 

 дикетен, циановодородна киселина и техни производни (Lonza) 

 производство на активни съставки и междинни продукти за"life science" 

индустрията (Lonza Siegfrid)  

 фуражните добавки (DSM) 

 индолови деривати и тетразоли (Dottikon Exclusive Synthesis) 

 нишови продукти (агенти) и държавни контролирани вещества (Siegfried)  

 нитрат естер (Dottikon Exclusive Synthesis) 

 агенти, досиета и готови лекарствени форми за генерични фармацевтични 

компании (Siegfried) 

5. Фармацевтична индустрия 

 анемия, антибиотици, респираторни заболявания (Roche, Novartis) 

 цефалоспориновите антибиотици, противовъзпалителни средства (Roche)  

 дерматология, ретиноиди (Novartis и Roche)  

 нарушения на ендокринната система, костни заболявания, хематология, 

хормонална терапия (Novartis) 

 сърдечно-съдови заболявания, заболявания на централната нервна система, 

противоракови лекарства (Novartis и Roche) 

 лекарства против малария, лекарства против СПИН, остеопороза (Roche)  

 офталмология (Novartis)  

 паркинсон лекарства (Roche)  

 ревматизъм (Novartis и Roche)  

 метаболитни нарушения (Roche) 

 трансплантация (Novartis и Roche)  

 урология, вирусните заболявания: ХИВ, хепатит, грип (Roche) 

6. Специална химия 

 алуминиеви багрила (Clariant)  

 антимикробни препарати(BASF) 

 строителна химия (Sika) 

 биоциди (Lonza) 

 оптично съхранение на информация (BASF) 

 целулоза-метилетери (Clariant) 

 лакови и пластмасови покрития (BASF)  

 оптични мастербачи (Clariant)  

 оптически избелители (BASF)  

 оцветители за хартия (Clariant)  

 пигменти (BASF, Clariant)  

 реактивни багрила и смазочни добавки (BASF) 

 текстилни химикали и бои (BASF, Clariant) 

 UV филтърна защита (BASF) 

7. Витамини 

 каротеноидите (DSM) 

 ниацин, ниацинамид, L-карнитин (Lonza)  

 различни витамини (DSМ) 

 

   Швейцарската химическа и фармацевтична индустрия – значим 

чуждестранен инвеститор 

 

Компаниите от швейцарската химическа и фармацевтична индустрия са 

представени с преки инвестиции в над 80 страни от целия свят.  

Инвестициите от химическата и фармацевтична индустрия зад граница 

представляват дял от 45.8% от всички преки инвестиции на  швейцарската индустрия.  

В почти всички страни в света индустрията поддържа свои търговски 

предствителства. Като производството е  концентрирано само в няколко места, а 

научните изследвания са предимно в центрове работещи в Европа, САЩ и Япония. 

Въпреки тази силна инвестиционна експанзия, Швейцария запазва важно място 

като център на индустрията. Това показват и статистиките за заетия от компаниите 

персонал.13% от всички работещи в индустрията са в Швейцария.  
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Заетите в бранша за 2013 г. в Швейцария са 43 400 души, като в световен мащаб - 

в клонове, подразделения и дъщерни фирми на швейцарски компании работят 329 100 

души /2013 г./ 

 
 

 

 

По структура 95% от предприятията в индустрията са МСП със заети под 

250 души.  

 
 

 

 

Иновациите- основен фактор за успеха на индустрията 

Научните и технически нововъведения са в основата на икономическия успех на 

швейцарската химическа и фармацевтична промишленост. По данни на статистиката за 

2012 г. за научно-развойна дейност швейцарските компании са отделили 6 млрд. CHF 

или 47% от средства отделени от индустрията в Швейцария за НРД. 
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Също и по брой на заетите в НРД индустрията е на първо място в Швейцария, а 

страната е на водещо място в света 
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Швейцарската химическа и фармацевтична индустрия се ангажира в 

много голяма степен с научни изследвания и развитие. Тя е лидер в много 

модерни  технологии. Като се има предвид и структурата на предприятията от 

индустрията са създадени и много добри предпоставки за развитие на 

иновационна дейност и в МСП. 

Като се имат предвид разходите, необходими за проучването и разработването на 

ново лекарство или растителна съставка, иновативната активност на МСП от  

химическата и фармацевтична индустрия се насочва в точно определени области. 

Благоприятни условия за това в Швейцария дават клъстерите - концентрацията 

на няколко фирми, участващи във водещи авангардни научни изследвания.Нарастващата 

ориентацията на големи компании във  високо иновативни области е свързано с 

необходимост от подходящи условия и капацитет за аутсорсинг на изследователски идеи 

и части от производствата. Отварящите се в тези случаи ниши позволяват на достатъчен 

брой малки и средни предприятия да се специализират като доставчици на отделни 

продукти или услуги и тяхната новаторска дейност се концентрира в тази ограничена 

сфера в рамките на цялата изследователска мрежа около клъстера. 

Стратегията на тясна специализация изисква големи и постоянни усилия в 

научноизследователската и развойната дейност. Само ако компаниите непрекъснато 

въвеждат нови иновативни продукти на международния пазар и продават тези успешно, 

то тази стратегия може да бъде продължена. Без приходи от нови продукти, 

необходимите изследвания и развитието на иновациите не би могло да се финансира от 

бизнеса.  

Новите технологии играят важна роля в осигуряването на бъдещия икономическия 

успех на компанията. Докато все повече нараства значението на биотехнологичните 

методи в областта на "life science" (фармацевтични продукти и агрохимикали) като 

изследователски и производствен инструмент, то при чистата химия, интензивната 

изследователска дейност, е фокусиран върху  решения ориентирани към клиента, които 

включват не само едно вещество или препарат а система от цялостни решения. 

Водещата позицията на швейцарските фирми в международно сравнение по 

отношение на изследователски интензитет, може да се обясни най-вече с високия дял на 

фармацевтичните изследвания. Резултатът ясно показва решимостта  на 

швейцарски компании да продължат да бъдат начело на технически и научни 

иновации в бранша. 

 

Актуално: Химическата и фармацевтична индустрия на Швейцария и 

мерките, предприети от Швейцария срещу Русия 

Делът на предприятията от химическата и фармацевтичната индустрия в общия 

експорт на Швейцария за Русия през 2013 г. е 42%, с което индустрията се явява най-

големият износител за Русия. 1.3 милиарда шв. фр. е бил износът на Швейцария за Русия 

през 2013 г., което представлява 1.6% от световния износ в областта на химията, 

фармацията и биотехнологиите. В следствие на въведените санкции през първата 

половина на 2014 г. швейцарският износ за Русия бележи спад от 13.5% в сравнение със 

същия период на предходната. 

Отношенията с Русия в тази област имат дълги традиции, а значението на руските 

пазари в последните години съществено  е нараснало. През 2001 г. Русия е била на 29-то  

място сред търговските партньори от областта на химическата и фармацевтичната 

индустрия, през 2013 г. вече е на 14-то място. Силна е ангажираността на швейцарските 

предприятия от тази индустрия в Русия, не само като търговски отношения, но и като 

изградени в годините изследователски и производствени предприятия с руски компании. 

Базирайки се на търговската статистика, следва да се предположи, че наложените 

санкции не би следвало да имат огромно значение за търговията с Русия, дотолкова 

доколкото основните експортни продукти са лекарства и те не попадат под наложените 

санкции. Съществени ще са от друга страна загубите за т.нар. „стоки с двойна употреба” 

/като помпи, ферменти, реактори/, които трябва да се доставят за изградени в Русия  

съоръжения. 

Наложените санкции  ще се отразят безспорно и върху преговорите за 

сключване на Споразумение за свободна търговия с Русия, а с оглед на 

големината на руските пазари и значимостта на Русия като партньор от областта на 

химическата и фармацевтичната индустрия в Швейцария, тя си остава приоритетна 

страна за сключване на такова Споразумение.  

 

м. декември 2014 г., СТИВ Берн, източник: http://www.scienceindustries.ch 
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