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На 19 септември 2013 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие 
с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността, да изготви становище по собствена 
инициатива относно: 
 

„Да върнем промишлените дейности в ЕС като част от процеса на 
реиндустриализация“ 

 
Консултативната комисия по индустриални промени, на която беше възложено да подготви 
работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 8 април 2014 г. 
 
На 489-ата си пленарна сесия, проведена на 29 и 30 април 2014 г. (заседание от 29 април), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 
139 гласа „за“ и 4 гласа „въздържал се“. 
 
 

* 
 

* * 
 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК е убеден, че за да се спре икономическият упадък на Съюза е необходимо да 

даде тласък на промишлеността и особено на преработвателната промишленост – 
силната страна на производствената структура. С настоящото становище по собствена 
инициатива се цели да се идентифицират някои полезни инструменти за подкрепа на 
инициативата на Европейската комисия за реиндустриализация на Европейския съюз, 
в рамките на която възниква въпросът за завръщането на предприятията, които са 
преместили другаде своите дейности. Европейската комисия също постави началото на 
анализ по въпроса за завръщането. ЕИСК изразява задоволство, че в контекста на 
изготвянето на настоящото становище Eurofound беше натоварен със задачата да 
подготви набор от данни, необходими за разбирането на цялостното явление завръщане 
на предприятията и възможните решения. 

 
1.2 ЕИСК подкрепя проекта, предложен от заместник-председателя на Комисията Tajani, 

за разработване на политика за реиндустриализация на Съюза, така че делът на 
промишлеността в европейския БВП отново да възлиза най-малко на 20 % от 15,1 % на 
които се равнява в момента, и предлага проектът да се разшири, като се укрепи със 
следната цел: „Европейски социален пакт за нова устойчива и конкурентоспособна 
промишленост“. В неотдавнашното си съобщение1 Комисията определи няколко 
приоритета, сред които: 
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• по-задълбочено застъпване на конкурентоспособността на промишления отрасъл 

със специално внимание на производителността в сферата на бизнес услугите, 
за да се увеличи конкурентоспособността на промишлеността и тази на 
икономиката на ЕС като цяло; 

• оптимално използване на потенциала на вътрешния пазар чрез разработване на 
необходимата инфраструктура, осигуряване на стабилна и опростена регулаторна 
рамка, и 

• категорично прилагане на инструментите за регионално развитие, заедно с 
националните и европейските инструменти за подкрепа на иновациите, уменията и 
предприемачеството. 

 
1.3 В своите препоръки ЕИСК отправя искане към Европейския съюз да изготви 

европейски план за действие по тези въпроси и желае: 
 

• да се разработят политики за ускоряване на иновациите и производителността, 
за да се създаде конкурентно предимство; 

• да се набележат нови банкови инструменти за улесняване на достъпа до 
финансиране и да се ускорят необходимите инвестиции; 

• да се насърчават действия за гарантиране на участието на европейските 
производствени отрасли на всички етапи по веригата за създаване на стойност; 

• да се гарантира, че реиндустриализацията и връщането на производството са 
включени в устойчива европейска индустриална политика, която да се съсредоточи 
върху инвестиции, технологии, предприемачество, иновации, научни изследвания, 
цени на енергията, инфраструктура, търговия и др.; 

• да се осигури съгласувано, стабилно и сигурно регулиране; 
• да се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар; 
• да се гарантира, че законодателство в областта на околната среда съответства на 

конкурентоспособността и инвестиционните цикли на европейската 
промишленост; 

• да се модернизира съответната инфраструктурата; 
• да се финансират потребностите на предприятията; 
• да се подкрепя европейската енергийна политика; 
• да се осигуряват квалифицирани работни места на пазара в Европа; 
• да се преодолее липсата на капацитет и умения в преработвателната 

промишленост; 
• да се създаде система за ефективно управление на човешките ресурси, като се 

насърчава професионалната дейност, професионалните компетенции и 
иновативността и по-специално като се използва творческият потенциал на 
органите на гражданското общество като националните и европейските сдружения 
на научния и инженерния персонал. 
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Към държавите членки ЕИСК отправя искане: 
 

• да се изградят нови индустриални зони и съоръжения или да се възстановят 
съществуващите такива, които са намалили дейността си поради преместването на 
производствената дейност; 

• да се актуализират или обновят производствените инструменти и процеси, за да се 
приведат в съответствие с новите изисквания на политиката за устойчиво развитие; 

• да се създаде по-балансирана и стабилна данъчна система, за да се насърчава 
вътрешното потребление и да се привличат преки чуждестранни инвестиции 
(ПЧИ); 

• да се създадат специални информационни центрове за процесите на преместване и 
връщане на производството; 

 
1.4 ЕИСК смята, че една интегрирана индустриална политика с по-ясни цели на 

европейско, национално, регионално и местно равнище, която е в състояние да 
привлече инвестиции във всички области на производството (високо- и 
нискотехнологични) е от основно значение. Тези политики би трябвало да се 
съсредоточат върху световната верига на стойността, като включат дейности в областта 
на научните изследвания, иновациите и развойната дейност. 

 
1.5 ЕИСК е убеден, че е изключително важно да се набележат амбициозни и едновременно 

с това реалистични цели за реиндустриализация на Европа, които да бъдат постигнати 
до 2020 г. В този контекст политиките за насърчаване на връщането на 
производствените дейности, които са били преместени, могат да допринесат за 
постигането на предложените цели. 

 
1.6 Основните причини за връщане на производството от Китай към Запада могат да се 

обобщят както следва: 
 

• по-високи разходи за изнесените операции от очакваните; 
• повишаване на производителността, намаляване на разходите и подобряване на 

капацитета, което много западни предприятия постигнаха чрез национални 
програми за непрекъснато подобрение; 

• желание за разполагане на производството и проектирането на местно равнище за 
по-добро сътрудничество на национално равнище; 

• нарастващата сложност на продуктите и необходимостта от изменение на 
опаковките с цел удовлетворяване на потребителските предпочитания; 

• намаляването на енергийните разходи в САЩ; 
• по-силни правителствени инициативи за растеж в САЩ; 
• необходимост от свръхпроизводство за запълване на контейнерите; 
• очакване на продуктите поради несигурна доставка, неадекватно качество, 

митнически практики; 
• увеличение на транспортните разходи поради полупразни кораби; 
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• високо равнище на складовите наличности, за да се вземат под внимание 
транзитните стоки, циклите, запасите за извънредни обстоятелства, несигурните 
срокове на доставка и контролът на качеството; 

• увеличение на извънредните разходи; 
• дефектите са значително повече в сравнение със стоките, произведени от местни 

източници, допълнителни инспекции на материали и поносимостта, по-недоволни 
клиенти; 

• намаляване на разликата в разходите между приемащата страна и страната на 
произход (разходи за труд и транспортни разходи); 

• оперативни елементи като: намалена оперативна гъвкавост, поръчка за покупка, 
липса на гъвкавост относно пункта на доставка; неустойки поради закъснели 
поръчки; 

• изискване за минимално количество поръчани стоки поради размерите на 
контейнерите; 

• ограничен отговор на търсенето на клиентите поради физическото разделение 
между мястото на производство и развойните центрове; 

• производство и доставка; въздействие върху жизнения цикъл на продукта; 
• повишени разходи за координация на веригата за доставки; 
• проблеми по отношение на качеството (лошо качество на продукта); 
• наличие на умения (липса на добре обучени техници и квалифицирани работници в 

приемащата страна); 
• високи равнища на безработица в страната на произход; 
• рискове, свързани с обменния курс. 

 
1.7 Преработвателните промишлености се нуждаят от устойчиви и гъвкави доставки, за да 

се конкурират на съвременните пазари. Връщането на производството е един от 
начините предприятията да посрещнат тези нужди. За ЕИСК основните политики в 
подкрепа на предприятията от преработвателната промишленост, които избират да 
върнат производството и/или да разширят дейността си в Европа, се състоят в 
създаването на подходяща за инвестиращите предприятия среда, на професионални 
умения, конкурентни енергийни разходи, достъп до финансиране и достъп до пазарите. 

 
1.8 Комисията установи, че между 2008 г. и 2012 г. в ЕС цените на дребно на 

електроенергията, които промишлеността на Общността се е наложило да плати, са се 
увеличили средно с 3,5% годишно, а тези на газа – с 1%. Вследствие на това по данни 
на Международната агенция по енергетика2 цената на електроенергията за промишлени 
нужди в ЕС е двойно по-висока, отколкото в САЩ и Русия, и с 20% по-висока, 
отколкото в Китай. Разликата при газта е още по-голяма: цената на газта за 
предприятията в ЕС е три до четири пъти по-висока, отколкото за конкурентите им в 
САЩ, Русия и Индия, и с 12% по-висока, отколкото за предприятията в Китай, но е 

                                                      
2

 Цените не са коригирани спрямо различия в качеството, тъй като енергоподаването в ЕС е по-надеждно и с по-малко 
прекъсвания, отколкото в посочените държави. 
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по-ниска, отколкото в Япония. Действително платените цени от промишлените 
потребители обаче могат да варират значително от една държава членка в друга. 3 

 
1.9 ЕИСК разгледа задълбочено темата за енергоемките промишлености в Европа4 и 

предложи набор от мерки и препоръки, които да им дадат възможност да продължат 
производството в Европа. С настоящото становище Комитетът отново отправя 
препоръките към европейските институции да създадат обща енергийна политика и да 
се справят с проблема за конкурентоспособността на факторите капитал и енергия. 
Призовава социалните партньори да засилят сътрудничеството си чрез пакт за 
развитие, който да отчита особеностите и защитата на европейския социален модел и 
да гарантира постигането на целите на Договора от Лисабон за пазарна социална 
икономика. 

 
1.10 Съгласуваността между политиките има важни последици. Първата е, че бъдещото 

развитие се изразява в прехода към икономика с ниски въглеродни емисии и изисква 
съгласуваност между научните изследвания, законодателството и програмите за 
подпомагане. Втората последица се отнася за социално устойчивото развитие и 
следователно за връзката между конкурентоспособността и заетостта, т.е. заетост за 
всички, квалифицирана и приобщаваща, в състояние да създаде качествено развитие и 
следователно добавена стойност по отношение на конкурентоспособността. 

 
1.11 ЕИСК смята, че една по-добра връзка между предприятията и банките, които се 

концентрират върху реалната икономика, може да доведе до плодотворна синергия, 
и да оползотвори конкурентните предимства, свързани с тяхното присъствие на 
чуждестранните пазари. 

 
1.12 Европейските предприятия би трябвало да залагат на първо място на иновациите, 

качеството, надеждността, резултатите и функционалността на своите продукти, 
трябва да оценяват своя „отпечатък върху околната среда“ и, накрая, при своите 
производствени процеси да се стремят към корпоративна социална отговорност. 
Все пак, за да се гарантира конкурентоспособността на предприятията е също толкова 
необходимо да се държат под контрол разходите, по-специално разходите за заплати и 
за енергия, и да се приемат необходимите за това мерки. 

 
1.13 Преходът на нашите производствени системи, инфраструктура и икономики към 

устойчивостта и демографските промени, обучението на новите поколения и 
адаптирането на работната ръка в Европа към международното разделение на труда 
изискват значителни инвестиции, за да бъдат изпълнени по съгласуван и координиран 
на европейско равнище начин. 

 

                                                      
3

 COM(2014) 14 final. 
4 ces1857-2011_ac_bg.doc. 
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1.14 Поддържането на широка и разнообразна производствена база в Европа е важно за 
запазването на умения, които ако бъдат загубени, е трудно да бъдат развити отново. 
Специфични производствени умения в отделни промишлени отрасли биха могли в един 
по-широк контекст да се окажат с важен принос за разработването на нови продукти. 

 
1.15 Необходимо е да се засили и поддържа капацитетът на Европа в областта на научните 

изследвания и иновациите, с цел да се гарантира стабилно и продължително устойчиво 
развитие. За тази цел са необходими интелигентни ефикасни и ефективни 
законодателства, които да благоприятстват най-добрите условия, да направляват 
технологичното лидерство, да създават качествени работни места в 
научноизследователската дейност и производството, да насърчават сигурността и 
устойчивостта5. 

 
Предприятията, които възнамеряват да преместят дейността си би трябвало да знаят 
какво търсят и как може да го осъществят в рамките на ЕС. Те имат нужда от достъп до 
надеждни данни, информация и съвети, за да предвидят предимствата и недостатъците, 
включително реалните разходи. Представителствата на ЕС и на държавите членки в 
основните държави, също както и регионалните и местните органи би трябвало да 
засилят своята помощ. Всичко това служи, за да се провери дали същата цел може да 
бъде постигната в рамките на Съюза. 

 
1.16 Основните мотиви, подтикващи към връщане на производството са представени в 

параграф 1.6. 
 
1.17 ЕИСК изразява задоволството си от факта, че Европейската комисия включва процеса 

на връщане на производството в дневния ред във връзка с промишлеността като 
елемент за ускоряване на промишлената дейност, създаването на нови работни места и 
превръщане на производството в двигател на бъдещето на Европа. Споразумението, 
сключено наскоро с Eurofound, е малка първа стъпка в правилната посока. 

 
2. Въведение 
 
2.1 „Не можем повече да позволяваме нашата промишленост да напуска Европа. 

Показателите ни са изключително ясни: европейската промишленост може да развива 
растежа и да създава работни места. Днес поставихме условията за устойчива 
реиндустриализация на Европа, за разработване на необходимите инвестиции в нови 
технологии и за възвръщане на климат на доверието и предприемачеството. 
Чрез съвместна работа и възстановяване на доверието можем да върнем 
промишлеността обратно в Европа“.6 

                                                      
5

  INT 451/ „Научните изследвания и развойната дейност в подкрепа на конкурентоспособността“ 
6 

 Industrial revolution brings industry back to Europe (Индустриалната революция връща промишлеността обратно в 
Европа), 10 декември 2012 г. — комисар Tajani. 
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2.2 През последните години се наблюдава нарастващо преместване на производствените 

дейности от Европа към трети страни, и нарастваща деиндустриализация, която доведе 
до загуба на специфичния дял в европейския БВП, като само за няколко години той 
спадна от 20 на 15%. В производствения сектор в ЕС от 2008 г. насам бяха загубени 
3,5 милиона работни места. 

 
2.3 Преместването на дейността (offshoring), т.е. решението за разполагане на собственото 

производство в чужди държави представлява, поне от 70-те години насам, една от 
най-разпространените стратегии за производствените предприятия от основните 
индустриализирани западни страни. Често този управленски избор беше придружен от 
възлагане на производство на подзипълнител (т. нар. „outsourcing“), допринасящо за 
създаването на икономически явления като „Global factory“ (глобална фабрика) 
„International supply chain“ (международна верига за доставки) и „Global commodity 
chains“ (световни продуктови вериги), по-късно наречени „Global value chains“ 
(световни вериги за създаване на стойност7. 

 
2.4 Процесът на „преместване на богатство“ от страни от ОИСР към големите и гъсто 

населени страни със среден доход до голяма степен беше направляван от Китай и 
Индия, но и други държави допринасят за него, включително Бразилия и Южна 
Африка. Сред 20-те основни производители в световен мащаб, включително от САЩ и 
страните от ЕС (Германия, Италия, Франция, Обединеното кралство, Испания и 
Нидерландия), беше отбелязан значителен спад в промишлените производствени 
дейности от 1990 г. насам. В САЩ от 1987 г. насам заетостта в частния сектор на 
преработвателната промишленост драстично намаля от 21% на по-малко от 11%8. 

 
2.5 „Антикризисните политики в страните от еврозоната следва да бъдат преразгледани, 

тъй като съществува риск допълнително да усложнят положението“. „Ако причината за 
тази криза се крие в увеличаването на несъответствията между икономиките в 
еврозоната, то ние трябва да коригираме нашата политика на строги икономии. 
Тази политика сама по себе си не може да реши проблема с липсата на европейска 
конкурентоспособност, а точно обратното, би могла да утежни ситуацията.“9 

 
2.6 Продължаващата икономическа криза и кризата с държавния дълг в някои страни със 

силна производствена насоченост, доведе до допълнителен спад във вторичните 
промишлени дейности. Високите енергийни разходи, по-специално за енергоемките 
сектори (например стоманодобивните предприятия), възпират инвестициите и в някои 
случаи доведе до преместване на производството. 

                                                      
7 

 Доклад на Центъра за европейски изследвания (Centro Europa Ricerche) за интернационализацията брой 3/2013, стр. 57. 
8 

 The Mechanics Behind Manufacturing Job Losses(Механизмът зад загубата на работни места в промишленото 
производство), William T. Gavin в Economic Synopses, 2013 г., брой 20. 

9 
 Lectio magistralis (Публична лекция), London School of Economics. 3 декември 2013 г. 
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2.7 Европейският съюз би трябвало да заложи на използването на главни базови 

технологии (ГБТ) и на автоматизацията. Други фактори като чистото и авангардно 
производство, инвестициите в интелигентни мрежи, както и енергийната ефективност и 
устойчива мобилност, играят важна роля за бъдещето на европейската индустрия, 
като например възможността за създаване на нови работни места в краткосрочен план. 

 
3. Европейската промишлена политика и реиндустриализацията 
 
3.1 Настоящата промишлена политика на Европейския съюз е насочена към подобряване 

на действащата законодателна рамка и към засилване на конкурентоспособността на 
предприятията, така че те да могат да запазят своята роля на двигател на устойчивия 
растеж и заетостта в Европа. Член 173 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) представлява правното основание за промишлената 
политика на ЕС. 

 
С „реиндустриализация“ се обозначават редица инициативи и програми за подпомагане 
на икономическото и производствено развитие в териториални области, засегнати от 
промишлени, социално-икономически и екологични кризи. Европа се нуждае повече от 
всякога от това, реалната икономика да подкрепя възстановяването на растежа и 
заетостта чрез нова фаза на реиндустриализация. Промишлеността има важна движеща 
роля. Изчислено е, че сто работни места в този сектор позволяват създаването на още 
толкова в други области на икономиката10. В съобщението си „За възраждане на 
европейската промишленост“ от 22 януари 2014 г. Европейската комисия призовава 
държавите членки да признаят основното значение на промишлеността за създаването 
на работни места и за растежа и по-системно да включват въпросите, свързани с 
конкурентоспособността във всички политически области11. 

 
3.2 През 2012 г. Комисията стартира стратегия за реиндустриализация на Европа, 

чиято цел е до 2020 г. да увеличи дела на промишления сектор в европейската 
икономика от 15 % на 20 % от БВП. Тази инициатива се основава на четири стълба: 
повече инвестиции в иновации, обучение в тясна връзка с нуждите на предприятията, 
подобряване на достъпа до финансирането и до пазарите12. 

 
3.3 ЕИСК смята, че Съюзът трябва да разработи единна стратегия: европейска 

индустриална политика, която да определя стратегическите области за укрепване на 
цялата верига на промишлените дейности, независимо дали става въпрос за крайните 

                                                      
10 

 http://www.labanconota.it/finanza/globalizzazione-delocalizzazione-reindustrializzazione.html. 
11 

 http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/index_en.htm. 
12 

 „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката. Актуализиране на съобщението за 
индустриалната политика“ – COM(2012) 582 final, 10 октомври 2012 г. 
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продукти или за полуфабрикати. ЕИСК изготви становище13 във връзка със 
съобщението на Комисията относно плана за действие за стоманодобивната 
промишленост14, в което набелязва конкретни и неотложни мерки за подкрепа на 
основните елементи на производствените сектори: висококачествени основни 
продукти, които са носители на истинска добавена стойност за отраслите надолу по 
веригата, особено машиностроенето, фината механика, автомобилната, строителната 
промишленост и корабостроенето, ако трябва да посочим най-значимите. 

 
3.4 В много становища по темата за индустриалните промени ЕИСК предлага решения и 

набелязва начини за извеждане на европейската промишленост отново на мястото, 
което � се полага. ЕИСК е твърдо убеден, че възраждането на промишлеността е 
ключов фактор за икономическото развитие, растежа и просперитета, т.е. основата на 
европейския социален модел. 

 
3.5 Преработвателната промишленост си остава двигателят на икономическия растеж: 

в региони, където промишлеността е увеличила относителната си тежест, БВП е 
нараснал повече. Едно от обясненията за това е, че в производството, чрез иновациите в 
продуктите и процесите, се постига увеличение на производителността и за другите 
сектори: компютъризацията на услугите нямаше да бъде възможна без продукта 
компютър. Още повече, че в производството се конкретизира научноизследователската 
и развойната дейност, която стои в основата на иновациите“15 16. 

 
3.6 Наличните европейски финансови средства бяха увеличени. Средствата за програмата 

за изследователска и развойна дейност и иновации „Хоризонт 2020“ бяха увеличени от 
54 на 80 милиарда евро. Европейските структурни и инвестиционни фондове 
(ЕСИ фондове) са на разположение на държавите членки в размер на най-малко 
100 млрд. евро за финансиране на инвестиции в иновации, в съответствие с 
приоритетите на индустриалната политика. COSME, Европейската програма за 
конкурентоспособност на предприятията и МСП за 2014–2020 г. разполага със 
специален бюджет от 2,3 млрд. евро. SPIRE (Sustainable Process Industry through 
Resource and Energy Efficiency) – Ресурсна и енергийна ефективност в устойчивата 
преработвателна промишленост е новото публично-частно партньорство (ПЧП), 
подписано през декември 2013 г. и част от „Хоризонт 2020“ с общ бюджет за 
Общността в размер на 900 милиона евро за следващите седем години17. 

 
                                                      
13 

 В процес на приемане. CCMI/117 „План за действие за европейската стоманодобивна индустрия“. 
14 

 COM(2013) 407 final. 
15 

 „Промишлеността – двигател на богатството? Положителният отговор на европейските региони“ (Промишлени 
сценарии — Centro Studi Confindustria, юни 2011 г.) 

16 
 Глава 4, „Производствен императив“ в ЕС: ролята на промишлената политика Доклад за европейската 

конкурентоспособност за 2013 г., „Towards Knowledge Driven Reindustrialisation“(„Към реиндустриализация въз основа 
на знанието“). 

17 
 http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/spire_factsheet.pdf. 
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3.7 „Нанотехнологията, микро- и наноелектрониката, включително в областта на 
полупроводниците, авангардните материали, биотехнологията и фотониката, 
роботизацията и триизмерния печат са сектори, които отбелязват грандиозен растеж в 
Съюза. Покровителстването на тези технологии дава възможност за управление на 
прехода към основана на знанието икономика с ниски равнища на емисии на 
въглероден диоксид.“18 

 
3.8 В проекта за доклад на ЕП относно реиндустриализацията за насърчаване на 

конкурентоспособността и устойчивостта19, се подчертава, че „бъдещата индустриална 
сила на Европа зависи от стратегия за възраждане на промишлеността за устойчива 
Европа (стратегията RISE), която насърчава технологичните, стопанските и социалните 
иновации с цел трета индустриална революция, включително с офанзива за 
модернизация с оглед намаляване на емисиите на СО2“. 

 
3.9 Общото бъдеще е на „Европа - регион с модерна промишленост“, но това изисква 

истинска офанзива за модернизация поне в пет плана: укрепване на технологичните 
иновации и производството с инвестиции в научните изследвания и 
конкурентоспособността; намаляване на закъсненията, непрозрачността и тежестта на 
публичната администрация; улесняване на дейността на МСП, активизиране на 
информационните инфраструктури и адекватни пътища (Connecting Europe Facility, 
TEN-T, TEN-E и Програмата в областта на цифровите технологии); достъпно движение 
на капитали, което да бъде лост за насърчаване и привличане на частни ресурси и да 
има за цел също инвестиции в средносрочен план. 

 
4. Връщане на производството 
 
4.1 Връщането на производството (reshoring) е доброволна бизнес стратегия, която се 

отнася до частичното или пълното повторно преместване на производство, което преди 
това е било изнесено (in-sourced или out-sourced) в страната на произход (back-shoring) 
или в регион на страната на произход20. „Оffshoring“ е преместването от страна на 
дружество на производството или на част от него от европейска страна към страна 
извън Европа. 

 
4.2 През последните години много промишлени предприятия решиха да преместят част от 

производствената си верига извън Европа, в началото приближавайки се до 
нововъзникващите пазари, а след това в повечето случаи тласкани от по-ниските 
разходи за работна ръка и близостта до ресурсите. Тази тенденция ни доведе до 

                                                      
18 

 Глава 5. Производството на ЕС и търговията на основата на главните базови технологии. Доклад за европейската 
конкурентоспособност за 2013 г., „Towards Knowledge Driven Reindustrialisation“(„Към реиндустриализация въз основа 
на знанието“). 

19 
 Докладчик: Reinhard Bütikofer PR\936863BG.doc PE510.843v01-00 2013/2006(INI). 

20
  Uni-Club MoRe Back-reshoring Research Group. 
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днешната ситуация, при която европейският пазар с 500 милиона жители е голям 
потребител на неевропейски промишлени продукт. Кои фактори могат да повлияят на 
връщането на тези предприятия? На национално и европейско равнище връщането на 
част от тези предприятия би донесло ползи, които не са за подценяване, като например 
създаването на нови работни места, намаляването на загубата на ноу-хау и укрепването 
на марката „произведено в“. Предвид многобройните процеси и ключови фактори, 
които оказват влияние върху избора за преместването и/или връщането на 
производството, е уместно да се направи подробен анализ на предимствата и 
недостатъците както на национално равнище, така и на равнището на отделното 
предприятие. 

 
4.3 Процесът на преместване на производството продължава от Европа към Азия. 

В периода 2007–2009 г. приблизително 40 % от предприятията с над 50 служители 
преместиха производството си до известна степен, особено енергоемкото. От друга 
страна редица страни от Централна и Източна Европа запазиха значителен процент от 
преработвателното производство. 

 
4.4 Поради продължаващата криза европейските предприятия са много предпазливи и 

избягват да планират допълнителни инвестиции и да сменят настоящите доставчици. 
 
4.5 Различни фактори в Европейския съюз се отразяват неблагоприятно върху процеса на 

връщане, като например: 
 

• много силно евро; 
• ниска производителност; 
• по-високи социални разходи, отколкото в други страни с много по-ниски разходи 

за труд и без социална защита; 
• нарастващи енергийни разходи; 
• липса на положителни решения. 

 
една от възможностите би могла да бъде създаването на конкретни инициативи за 
връщане на производството в най-необлагодетелстваните територии. 

 
4.6 Тенденцията за връщане на производството в Съединените щати 
 
4.6.1 Американските предприятия все повече връщат производство си. Тази промяна 

отразява загубата на конкурентното предимство на Китай като производствен център с 
ниски разходи, след години на бърз растеж на заплатите и различни други фактори. 
Един от елементите, който благоприятства завръщането на производството е 
намаляването на цените на енергията в Съединените щати. 

 
4.6.2 В Китай актуалната тенденция е направлявана от увеличаване на разходите за труд, 

цените на енергията, отражението върху иновациите, кражбите на интелектуална 
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собственост и засиленото използване на техниката за анализ на общите разходи, 
която отчита и изчислява всички разходи и рискове. С използването на TCO (Total Cost 
of Ownership – Общи разходи за собствеността) извършващите анализ дружества 
спомагат за действителното установяване на всички разходи, свързани с операциите на 
„офшоринг“. 

 
4.6.3 Промишлените сектори, в които се отбелязва връщане на производството, 

са производството на инструменти, на автомобили, първични метали, машини, метални 
изделия, роботиката, производството на научни и медицински инструменти, 
здравеопазването, производството на компютри и електронни изделия, химикали, 
пластмаси, опаковки и др. 

 
4.6.4 Логиката на връщането се прилага от всички производствени предприятия при 

вземането на решенията им. Тъй като предприятията възприемат по-широкообхватен 
анализ на общите разходи, те започват да откриват, че увеличението на цената на 
труда, добавено към „скритите разходи“ при офшоринг често води до премахване на 
конкурентното предимство. 

 
4.6.5 Съществува движение, в което участват правителството на Съединените американски 

щати и редица асоциации, за създаването на нова марка „Произведено в Америка – 
отново“, с цел да се мотивират клиентите да купуват американски продукти и 
оборудване. „Върнете се сега“ (Reshore now) е друга инициатива на национално 
равнище за връщане на предприятията на американска територия21. 

 
4.6.6 Предприятията, които са върнали производството си, обикновено постигат намаляване 

на складовите запаси от 50 %, налице са случаи, при които намаляването на запасите 
представлява фактор от три до шест. Причините за намаляването на складовите запаси 
са: по-добрите условия на плащане, по-малките количества запаси за складиране, 
по-кратките и сигурни срокове на доставка. 

 
4.6.7 В проучване на MIT (Massachussets Institute of Technology) предприятията бяха 

запитани и кое действие на правителството би могло да промени съществено 
ситуацията. Първите пет действия по ред на важност, които правителството на САЩ 
може да предприеме, за да стимулира връщането в САЩ на американските дружества 
са: 

 
1. намаляване на данъците (68,3 %); 
2. данъчни кредити (65,9 %); 
3. стимули за НИРД (60,0 %); 
4. предоставяне на по-добро образование/обучение за необходимите умения (43,8 %); 
5. предоставяне на по-добра инфраструктура (38,0 %). 

                                                      
21

 http://www.reshorenow.org. 
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4.6.8 Според Бостънската консултантска група първите три фактора, определящи решението 

за връщане на производството са: (i) цената на труда, (ii) близостта на клиентите, 
(iii) качеството на продуктите. Други фактори включват достъпа до квалифицирана 
работна ръка, транспортните разходи, времето за доставка и улесненията за извършване 
на стопанска дейност. Показателите също показват, че САЩ се превръщат в 
нискотарифния производител на развития свят и така стават все по-привлекателни. 

 
4.7 Какъв е резултатът от изследванията или проучванията на процеса на връщане на 

производството в ЕС? Съществуват ограничен брой проучвания или изследвания на 
процес на връщане на производството в Европа. Проучване относно преместването на 
германски предприятия показва, че от една шеста до една четвърт от тези предприятия 
са върнали производството си в рамките на 4 години; френски предприятия в областта 
на ИТ се оплакват от непредвидени разходи, качество и проблеми, свързани с 
логистиката; Проучване на производствени предприятия от Обединеното кралство, 
които са преместили своето производство през периода 2008–2009 г. показва, че 14 % 
от тях са върнали вече производството си22. В съобщението COM(2010) 614 относно 
„Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията — извеждане на 
преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие“ Европейската 
комисия споменава идеята, но не използва изрично понятието „връщане на 
производството“ (reshoring). 

 
5. Резултати от публичните изслушвания в Брюксел и в Бергамо 
 
5.1 По време на публичните изслушвания, организирани от ЕИСК в Брюксел и Бергамо, 

бяха представени случаи на преместване на производството и обратното му връщане, 
с възможни бъдещи сценарии в различни производствени сектори като част от процеса 
на реиндустриализация в Европа. 

 
5.2 Световната икономика се ръководи главно от пазарните сили, които значително влияят 

на избора на дадено предприятие за преместване и/или връщане на производствената 
му дейност. 

 
5.3 Проучване в Обединеното кралство показва, че не винаги преместването в държави с 

ниски разходи за труд е ключът към успеха. Структурата на веригата за създаване на 
стойност и „веригата на доставки“ представлява неразделна част от този успех. 
Въпреки че разходите остават главен елемент, те не се изразяват само в разходи за 
труд, но също и в разходи за логистика и управление. Проучването потвърждава, 
че трите основни причини, които са накарали предприятията да се върнат са: икономии 
на разходи под очакванията (50 %), проблеми с качеството (43 %) и близостта до пазара 

                                                      
22 

 Leibl, P., Morefield, R. и Pfeiffer, R. (2011 г.), „Проучване на въздействието на връщането на производството в ЕС“, 
Протокол от 13-ата международна конференция на Американското дружество за бизнес и поведенчески науки 
http://asbbs.org/files/2010/ASBBS_%20Proceedings_13th_Intl_Meeting.pdf. 
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(36 %). Наред с другите причини фигурира способността за спазване на кратки срокове 
за доставка, видимостта и стабилността на доставчиците и защитата на 
интелектуалната собственост. 

 
5.4 Достъпът до пазара и клиентите е и ще продължи да бъде един от ключовите фактори 

за решението. В някои отрасли съществуват географски бариери за обслужването на 
чуждестранни пазари, включително местните нужди, които, следователно, създават 
необходимост от стратегията за преместване на производството и задържане на 
местния пазар. 

 
5.5 Достъпът до инфраструктурите, енергетиката и транспорта е особено важен за 

предприятията. Днес има държави с модерна и достъпна инфраструктура, които могат 
да се конкурират с европейските. На бъдещи инвестиции в този сектор трябва да се 
обърне сериозно внимание. 

 
5.6 Професионалното обучение и образование играят много важна роля и не бива да се 

подценяват. Развиващите се страни са инвестирали и продължават да инвестират 
значително в образованието на техните млади хора, като създават конкуренция с 
нашите младежи. Последните, предвид липсата на възможности за квалифицирана 
работа в Европа, заминават за чужбина. ЕИСК в момента изготвя становище относно 
връзката между образование, професионално обучение и предприятията. 

 
5.7 Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) прие на 7 ноември 2013 г. 

„Инвестиционен план за добри работни места и устойчиво бъдеще“, с цел да се 
възстанови растежа на континента, да се създадат до 11 милиона работни места и да 
мотивират многонационалните предприятия да се преместят в Европа, като укрепват от 
силното търсене. 

 
5.8 МСП са непряко засегнати от преместването на големите предприятия, тъй като 

поръчките за производството на компоненти намаляват. Автомобилният сектор, 
например, премести производството си в страни с нововъзникващи икономики главно 
поради нарастващото търсене на тези пазари. В автомобилния сектор се предвижда 
намаление с около 70 000 до 85 000 работни места. 

 
5.9 В сектора на металургичните продукти се предвижда силно търсене, като до 2025 г. 

цели две трети ще идва от страни с бързо развиващи се икономики. Поради тази 
причина секторът трябва да създаде мрежа от глобални контакти и да осигури своето 
присъствие на пазара. Европейските металургични и инженерни предприятия се 
преместват в/на развиващите се пазари, не само заради фактори, свързани с разходите, 
но и за да посрещнат търсенето със стратегия „в страната за страната“, да гарантират 
предлагането на стоки и услуги на производителите и местните потребители. 
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5.10 Изводите от публичното изслушване в Бергамо могат да бъдат обобщени, както 
следва23: 

 
• явлението „офшоринг“ продължава да съществува; 
• връщането на производството и приближаването на производството са 

две възможности, които, обаче, не са единствените; 
• завърналите се работници не винаги са тези, които са били преместени 

(различен брой, различни професионални профили); 
• предприемачите следва да разглеждат общите разходи за наемане на 

подизпълнител, а не само разходите за труд (инвестиции в работен капитал; 
поправка на повредените части); 

• профсъюзните организации трябва да разглеждат „разходите за труд за единица 
продукт“, а не „разходите за труд за отработен час“ (иновации за 
продукта/процеса, организация на труда); 

• политиците трябва да вземат предвид всички фактори, които оказват влияние на 
стопанската дейност. 

 
Брюксел, 29 април 2014 г. 
 

Председател  
на  

Европейския икономически и социален 
комитет  

 
 
 
 

Henri Malosse 

 

 
 

* 
 

* * 
 
 
NB: Следва приложение. 
 

                                                      
23

  Uni-Club MoRe Back-reshoring Research Group. 
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Предприятия, заетост и брутна добавена стойност на МСП в ЕС-27 през 2012 г. 
 
 Микропред

приятия 
Малки Средни 

предприят
ия 

МСП Големи Общо 

Брой 
пред-
приятия 

      

 18 783 480 

 

1 349 730 

 

222 628 

 

20 355 839 

 

43 454 

 

20 399 291 

 
% 
 

92,1% 6,6% 
 

1,1% 
 

99,8% 
 

0,2% 
 

100% 
 

Заетост 37 494 458 
 

26 704 352 
 

22 615 906 
 

86 814 717 
 

43 787 013 
 

130 601 730 
 

% 
 

28,7 % 
 

20,5 % 
 

17,3 % 
 

66,5 % 
 

33,5 % 
 

100 % 

 
Добавена 
стойност 
по 
факторни 
разходи 

      

млн. евро 1 242 724 
 

1 076 388 
 

1 076 270 
 

3 395 383 
 

2 495 926 
 

5 891 309 

% 
 

21,1 % 
 

18,3 % 
 

18,3 % 
 

57,6 % 
 

42,4 % 
 

100 % 
 

Евростат, Национални статистически служби, DIW, DIW econ, London Economic24
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 Забелязва ли се перспектива за възстановяване? Годишен доклад относно европейските МСП за периода 2012-2013 г. 
— Европейска комисия, октомври 2013 г. 
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