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С писмо от 10 декември 2008 г., в съответствие с член 262 от Договора за създаване на 
Европейската общност, чешкият заместник-министър председател по европейските въпроси г-
н Marek Mora поиска от името на бъдещото чешко председателство Европейският 
икономически и социален комитет да изготви проучвателно становище относно 
 

„Конкурентоспособност на европейската стъкларска и керамична 
промишленост, по-специално предвид законодателния пакет на ЕС в областта 
на климата и енергетиката“. 

 
Консултативната комисия по индустриални промени, на която беше възложено да подготви 
работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 4 юни 2009 г. (докладчик: 
г-н Zbořil, съдокладчик: г-н Chruszczow). 
 
На 455-ата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 юли 2009 г. (заседание от 16 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие единодушно настоящото становище. 
 

* 
 

*        * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Стъкларската и керамичната промишленост в ЕС представлява неразделна част от 

икономическата структура на Общността и е може би едни от най-старите отрасли на 
нейната територия, чиято история започва преди около 4 000 години. Понастоящем тя е 
изправена пред някои предизвикателства, свързани с нейната конкурентоспособност, 
голяма част от които се дължат на глобализацията, по-строгите екологични норми и 
нарастващите цени на енергията. 

 
1.2 И двата сектора са енергоемки. И в двата се използват местни суровини, а продуктите 

от тях се продават основно в ЕС (независимо от това, подсекторите амбалажно стъкло и 
домакински съдове имат голям експортен пазар, като домакинските съдове се изнасят 
по цял свят, а стъкленият амбалаж се използва при повечето висококачествени 
европейски изделия, предназначени за износ). Взети заедно, двата сектора създават 
почти половин милион преки и значително по-голям брой непреки работни места както 
в сектора на доставките на суровини, така и в секторите (в частност строителството), 
които използват такива продукти. 
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1.3 На настоящия етап от развитието на Общността тези продукти са жизненоважни, а 
броят на конкурентоспособните материали, с които могат да бъдат заменени, е твърде 
малък. И двата сектора са изправени пред конкуренция от развиващите се страни, 
които печелят от по-големите трудности в бизнес средата в ЕС. 

 
1.4 По отношение на производството на възобновяема енергия и икономията на енергия, 

изделията от стъкло - когато те са правилно рециклирани - компенсират и надхвърлят 
използваната енергия и отделяните при производството им емисии на CO2, Ето защо 
използването на тези продукти, чийто жизнен цикъл може да продължава двадесет или 
повече години, е от основно значение за постигане на европейските екологични цели в 
областта на жилищните сгради, транспорта и възобновяемата енергия. Окончателното 
депониране след многократно рециклиране се осъществява винаги без емисии. 

 
1.5 ЕИСК счита, че е важно да се разгледат основните аспекти, засягащи 

конкурентоспособността на секторите стъкларство и керамика, и да се направи бизнес 
средата в ЕС по-благоприятна, както се препоръчва в анализите на двата сектора1. 
Необходимо е да се отчетат специфичните характеристики на двата сектора, а именно: 
различното приложение и потребление и разнообразният набор от продукти; ползите за 
околната среда; равнищата на енергоемкост; равнищата на концентрацията в секторите 
и техните регионални измерения; делът на МСП в двата сектора. 

 
1.6 Най-ценният и незаменим актив в стъкларската и керамичната промишленост е 

опитната и всеотдайна работна сила, обусловена от традициите в отраслите и занаятите 
и от доброто качество на образованието и обучението, както и от културното и 
общественото наследство в съответните райони и общности. Този прост факт следва да 
се отчита във всички политики. За съжаление въздействието на някои политики върху 
този ценен културен и исторически актив често се подценява и дори се пренебрегва. 

 
1.7 Въпреки настоящия икономически спад е необходимо да се разгледат основните 

въпроси, свързани с поддържането и засилването на конкурентоспособността на двата 
сектора, тъй като те са системни и нямат връзка с кризата. 

 
1.8 На първо място, стремежът към иновации в секторите следва да бъде подкрепен, тъй 

като това би помогнало на стъкларската и керамичната промишленост в ЕС да укрепи 
позицията си на пазара, да подобри постиженията си в опазването на околната среда и, 
естествено, да играе по-голяма роля в усилията за намаляване на въздействията от 
изменението на климата върху всички части от обществото. 

 

                                                 
1

  Вж. бележки под линия 4 и 5. 
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1.9 По този начин, в светлината на постиженията на секторите в опазването на околната 
среда и очаквания техен принос в намаляването на въздействията от изменението на 
климата, включването им в Схемата на Европейския съюз за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове следва да се извърши по справедлив начин, като се отчитат 
анализите на жизнения цикъл за целите сектори, ползите от които далеч надхвърлят 
свързаните с тях екологични тежести. Казано накратко, всички преработвателни 
отрасли следва да бъдат изключени от търговете за квоти на емисии за целия търговски 
период до 2020 г., което би довело до премахване на значителна несигурност и пречки 
пред инвестициите. Това би могло съществено да подобри конкурентните позиции на 
двата сектора. 

 
1.10 Въздействието на пакета от мерки на ЕС за енергетиката и изменението на климата 

върху цените на енергията в стъкларската и керамичната промишленост – което засяга 
и доставките нагоре по веригата – следва да се смекчи във възможно най-голяма степен 
чрез добре функциониращи пазари на енергия. В това отношение е изключително 
важно да се насърчава конкуренцията на пазарите на енергия и развитието на 
паневропейска електрическа мрежа, което би довело до дългосрочна сигурност на 
доставките на енергия. 

 
1.11 Усилията за увеличаване на дела на регенерираните материали и последващото 

потребление на регенерирано стъкло (които водят до по-добри резултати в опазването 
на околната среда поради подобрената енергийна ефективност и намалените емисии на 
въглероден двуокис) следва да получат значителна подкрепа. 

 
1.12 Налице е нужда от засилване на съществуващите регулаторни мерки и дори от 

приемане на нови, насочени към премахване на непочтени търговски практики, като 
фалшифицирането на известни модели или търговски марки. „Държавата на произход“ 
също би могла да бъде част от решението. ЕИСК приветства и дейностите на 
организациите на потребителите и изразява убеждението, че те са естествен съюзник на 
производството с висока добавена стойност. Подкрепата на организациите на 
потребителите както в ЕС, така и в страните извън него, е най-полезна не само за 
потребителите, но и за предприятията, произвеждащи висококачествени стоки. 

 
1.13 По-нататъшната политическа подкрепа и съвместните действия на равнище ЕС биха 

могли да спомогнат за: 
 

− премахване на бариерите пред вноса на пазарите извън ЕС; 
− подобряване на достъпа до подходяща пазарна информация за МСП; 
− улесняване на достъпа до обществени поръчки на нововъзникващи пазари; 
− премахване на бариерите пред търговията със суровини от Китай; 
− насърчаване на затворени вериги за рециклиране на стъклен амбалаж в ЕС. 
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1.14 Отличните резултати по отношение на опазването на околната среда, които показват 
много от продуктите на стъкларската и керамичната промишленост (изолационни 
материали, прозорци с двоен стъклопакет и др.), следва да се насърчават като 
показатели за икономии на енергия в строителната промишленост в ЕС. Нещо повече, 
тази технология следва да бъде включена във всеки предвиден трансфер на технологии 
към страни извън ЕС, притежаващи голям потенциал за икономии на енергия. Така 
например, с оглед на предстоящите промени в енергийната политика, голям потенциал 
съществува в бившите съветски републики. Съвместните проекти (като механизмът за 
чисто развитие – CDM) също могат да помогнат на производителите от ЕС да намалят 
емисиите си на CO2. 

 
1.15 Стимулите, които правителствата на държавите-членки предоставят на строителната 

промишленост за постигане на оптимални енергийни показатели на сградите, са най-
добрият инструмент за осигуряване на подкрепа на стъкларската промишленост и за 
принос към политиката в областта на изменението на климата. 

 
1.16 ЕИСК препоръчва властите в ЕС да възродят концепцията за по-добро регулиране, 

чието осъществяване стигна до задънена улица без да има някакъв реален и осезаем (и 
твърде необходим) напредък. В допълнение, всеки нов регулаторен акт следва да се 
разглежда много по-внимателно, да се обсъжда със заинтересованите страни и да се 
подлага на много по-стриктна оценка на въздействието, основаваща се на реалистични 
данни, а не на безпочвени предположения. Бизнес средата следва да бъде разширена и 
всякакви по-нататъшни ограничения биха били в противоречие с принципите на 
устойчивостта. 

 
2. Въведение: съображения по отношение на конкурентоспособността 
 
2.1 В настоящото становище, поискано от чешкото председателство, се разглежда 

конкурентоспособността на секторите стъкларство и керамика като основни примери за 
енергоемки отрасли. Освен че се концентрира върху въздействието на пакета от мерки 
на ЕС за енергетиката и изменението на климата, настоящият анализ отчита и други 
фактори, влияещи върху конкурентоспособността на енергоемките отрасли като цяло и 
на стъкларството и керамиката в частност. 

 
2.2 На тази основа ЕИСК формулира няколко препоръки към отговорните за 

разработването на политиките за това как следва да се управлява стъкларската и 
керамичната промишленост, за да се запази конкурентната � позиция и да се постигнат 
всички полезни въздействия от нея в рамките на политиката на ЕС в областта на 
изменението на климата (вж. предходния раздел). 
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2.3 Керамиката и стъклото са основни материали, каквито са например и стоманата, 
алуминият и останалите цветни метали, химикалите, циментът, варта, целулозата и 
хартията. Производството и преработката им са енергоемки и представляват 
незаменима основа за промишлените вериги за създаване на стойност2. 

 
2.4 Факторите, които обуславят конкурентоспособността в енергоемките отрасли са 

следните: 
 
2.4.1 Опитна и всеотдайна работна сила, обусловена от традициите в отраслите и занаятите 

и от доброто качество на образованието и обучението, както и от културното и 
общественото наследство в съответните райони и общности. Подобни ценности често 
трудно се прехвърлят на други места. 

 
2.4.2 Устойчиви технологични и продуктови иновации. Това е жизненоважно за постигането 

на ефективно потребление на материали и енергия, качество, надеждност, 
икономическа ефективност, трайност, екологично въздействие и т.н. 

 
2.4.3 Наличие на основни суровини, за предпочитане - на територията на ЕС. Все пак много 

желани са и материалите, внасяни от политически стабилни региони при разумни 
транспортни разходи. 

 
2.4.4 Наличие на енергия, включително на първични енергийни източници. Това наличие не 

може да се оценява единствено въз основа на функционална енергийна мрежа и цени на 
енергията. Сигурността на доставките на енергия също има ключова роля. Свързаният с 
енергията „отпечатък“ следва да се оценява по цялата верига за създаване на стойност. 

 
2.4.5 Конкурентно управление на дейностите и предпазливо финансиране на инвестициите. 

От една страна, суровините и безопасните доставки на енергия представляват 
основните разходни пера в енергоемките отрасли, като имат доста висок дял в общите 
разходи. От друга страна, в подобни отрасли обикновено се работи при много ниски 
норми на печалба, а самите отрасли са капиталоемки. Всичко това изисква 
изключително конкурентно управление на дейностите и предпазливо финансиране на 
инвестициите. 
 

2.4.6 Екологична устойчивост и свързаната с нея регулаторна рамка в областта на 
енергетиката и изменението на климата. В ЕС тези изисквания са много строги за 
такива основни енергоемки отрасли, въпреки че енергоемките отрасли подобриха рязко 
екологичните си показатели през последните две десетилетия и могат да се очакват по-
нататъшни постепенни подобрения в резултат от прилагането на Директивата за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. 

                                                 
2

 Становище на ЕИСК относно „Въздействие на непрекъснатото развитие на енергийните пазари и вериги за създаване на 
стойност в Европа“ (CCMI 052 - CESE 1521/2008). 
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2.4.6.1 Трябва да се отдели специално внимание на приетия неотдавна законодателен пакет в 

областта на климата и енергетиката3, който ще засегне силно конкурентоспособността 
на енергоемките отрасли – факт, който се признава от ЕИСК, Европейската комисия, 
Съвета и Европейския парламент в съответните им документи. 
 

2.4.6.2 Властите и заинтересованите отрасли представиха голям брой проучвания на 
въздействието, както преди, така и след приемането на пакета. Те показват ясно, че 
енергоемките отрасли са чувствителни към прехвърлянето на въглеродни емисии и че 
прилагането на пакета трябва да бъде планирано внимателно, така че да отчита 
икономическия спад и резултата от преговорите по време на Петнадесетата 
конференция на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение 
на климата (COP15), която ще се проведат в Копенхаген през м. декември 2009 г. 

 
2.4.6.3 В отраслите за производство на основни материали, включително секторите 

стъкларство и керамика, се използват предимно изкопаеми горива. Цените на 
различните енергийни източници влияят върху тези отрасли по много начини. Освен с 
използването на изкопаеми горива, те се характеризират и с доста високо потребление 
на електроенергия. 

 
2.4.6.4 Засега експозицията на разходното въздействие на мерките в областта на политиката по 

изменението на климата е едностранна – ограничава се до държавите и дейностите в ЕС 
– докато страните извън ЕС не използват задължителни инструменти, подобни на 
схемата на ЕС за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Дори в рамките на 
Общността тежестта се ограничава само до съоръженията за производство на енергия и 
енергоемките отрасли. 

 
2.4.6.5 Всъщност, европейските енергоемки отрасли са доказали положителното си отношение 

към политиката в областта на изменението на климата и отчитат намаляване на 
емисиите на парникови газове с 6% в абсолютно изражение на база емисиите от 1990 г., 
въпреки че обемът на производството е нараснал. Това показва реално разделяне на 
емисиите от икономическия растеж. От друга страна, постигането на такива резултати 
не беше евтино, а физическите ограничения на отделните технологии в тези сектори 
следва да бъдат сериозно отчетени при определянето на по-нататъшните цели и 
механизми за намаляване на емисиите. 

 

                                                 
3

 Вж. съобщение на Комисията за медиите IP/08/1998 на http://europa.eu/rapid/. 
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2.4.6.6 Докато секторът на енергопроизводството може да прехвърли свързаните с мерките 
относно изменението на климата разходи направо в ценовата си политика по 
отношение на енергията, енергоемките отрасли не разполагат с такава възможност. 
Поради силната международна конкуренция от страни извън ЕС тези сектори не могат 
да се възползват нито от прехвърлянето на разходите, нито от евентуални неочаквани 
приходи. 

 
2.4.6.7 Така енергоемките отрасли са изложени на въздействието на схемата на ЕС за търговия 

с емисии два пъти: първо трябва да се справят непряко с увеличаващите се цени на 
електроенергията, а след това трябва да поемат преките разходи за схемата на ЕС за 
търговия с емисии. Възможно е приетите неотдавна от Съвета и от Европейския 
парламент решения отчасти да намалят очакваната разходна тежест, свързана с 
търговете на квоти за емисии; от друга страна, обаче, това означава само, че свързаната 
с търговете тежест ще бъде прехвърлена към периода след 2020 г. 

 
2.4.6.8 За да се запази конкурентоспособността на енергоемките отрасли, през последните 

двадесет години в тях бяха направени сериозни технологични промени. В резултат от 
това беше постигнато споменатото по-горе намаление с 6% в абсолютно изражение в 
период, когато се наблюдаваше увеличаване на емисиите в енергийния сектор. Така 
определянето на една и съща базова година (2005 г.) и едни и същи цели за намаляване 
на емисиите в отраслите, свързани с производството на енергия, и в енергоемките 
отрасли, поставя последните в още по-неблагоприятно положение. Това означава, че в 
реалните дейности те са постигнали намаление от 50% в абсолютно изражение до 
2005 г. спрямо базовата 1990 г. по Протокола от Киото и новата схема за търговия с 
емисии би ги принудила да постигнат намаление с още 21% спрямо емисиите, отчетени 
през 2005 г. Поставени под такова напрежение, постигналите толкова добри резултати 
предприятия ще бъдат наказани и принудени или да ограничат икономическия си 
растеж или да намалят икономическата си дейност, като в крайна сметка се изнесат 
извън икономическото пространство на ЕС. 

 
2.4.6.9 Няма съмнение, че подобна едностранна експозиция може да доведе до изнасяне на 

производството извън ЕС, а оттам и до прехвърляне на въглеродни емисии. Нито 
настоящият икономически спад и свързаното с него евентуално запазване на спестени 
квоти за емисии от настоящия търговски период, нито отлагането на търговията с квоти 
за бъдещ период могат да променят уязвимостта на отрасъла, ако през 2009 г. не бъде 
прието подходящо международно споразумение, което да замени Протокола от Киото. 

 
3. Стъкларската и керамичната промишленост в ЕС – основни фактори, 

обуславящи конкурентоспособността 
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3.1 Стъкларският сектор4 като цяло включва производството на плоско стъкло, 
амбалажно стъкло, домакински съдове (домакинско стъкло), фибростъкло и специално 
стъкло. През 2007 г. сектор стъкларство в ЕС е произвел около 37 милиона тона 
(млн. т) от различните видове стъкло на обща стойност около 39 милиарда евро или 
32% от общото световно производство. От 2000 г. насам ръстът на производството в ЕС 
е почти незабележим. По отношение на обема, 58% от производството през 2007 г. се 
падат на амбалажното стъкло, следвано от плоското стъкло с 27%. Делът на 
домакинските съдове е 4%, на изолационните и укрепващите влакна – съответно 6% и 
2%, а на специалното стъкло – 3% от производството в сектор стъкларство. 

 
3.2 Голяма част от производството все още се намира на територията на ЕС-15, по-

специално в Германия, Франция, Италия, Испания и Обединеното кралство, които 
взети заедно са произвели 68% от общото количество за 2007 г. На новите държави-
членки на ЕС се падат 15% от производството, а на останалите държави от ЕС-15 – 
17%. Като цяло най-големият производител е Германия, а производството в ЕС-12 е 
концентрирано в Полша и Чешката република. Стъкларският сектор в Германия, 
Чешката република и Полша е част от националното наследство на тези държави, 
предвид дългата му история в тези райони. Декоративното стъкло и 
висококачественото кристално стъкло също се смятат за традиционни произведения на 
изкуството. 

 
3.3 От 2000 г. насам заетостта в сектор стъкларство в ЕС намалява, което до голяма степен 

се дължи на съчетание от изискванията за производителност, по-голямата 
автоматизация, консолидирането в сектора и конкуренцията на ниски цени. През 
2007 г. броят на заетите в стъкларския сектор в ЕС е 234 000 души. 40% от заетостта 
през 2007 г. се падат на ЕС-12, което показва различията между ЕС-12 и ЕС-15 по 
отношение на емкостта на капитала и труда. По-голямата част от работните места в ЕС-
12 се намират в Полша и в Чешката република, които взети заедно създават около 71% 
от заетостта в ЕС-12. За 2007 г. производителността на едно работно място е 160,5 тона. 

 
3.4 Производството в сектор стъкларство е относително концентрирано в основните 

подсектори (плоско и амбалажно стъкло), докато в останалите подсектори (домакинско 
и кристално стъкло) концентрацията не е много голяма. Затова тези подсектори са 
изложени на по-големи рискове (пазарни, финансови и др.), тъй като малките 
производители страдат от липса на ресурси, особено в сегашната по-тежка бизнес 
среда. 

 

                                                 
4

  FWC Sector Competitiveness Studies – Competitiveness of the Glass Sector, October 2008 [„Проучвания за секторната 
конкурентоспособност“ – „Конкурентоспособност на сектор стъкларство“, октомври 2008 г.] 
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3.5 Като цяло, по-голямата част от продукцията в сектора се продава в рамките на 
Общността - 90,7% за 2007 г. (тонаж). Изнесени са 3,496 млн. т, което представлява 
приблизително 9,3% от общото производство. По-голямата част от изнесеното 
количество се пада на продуктите от домакинско и кристално стъкло (25,4%) и на тези 
от специално стъкло (38,6%). През 2007 г. износът е нараснал с 5,3%. За сравнение, 
годишният ръст на вноса за същия период е бил 35,8%, като е надхвърлил изнесените 
количества (3,601 млн. т през 2007 г.) Средната цена на стъклото за износ е била 
1780,10 евро/тон - значително по-висока от цената от 1159,50 евро/тон за внесеното 
стъкло. Най-големи вносители по обем са Китай и Тайван. Все по-големи количества се 
внасят и от Индия, Турция и Япония. От 2004 г. насам вносът на плоско стъкло от 
Китай е нараснал десет пъти. 

 
3.6 През периода 2007-2009 г. стъкларският сектор в ЕС е изправен пред 

предизвикателства, свързани със забавянето на икономическата дейност вследствие от 
ограничаването на кредитирането и намаленото търсене. Сектор строителство изглежда 
особено уязвим, предвид намалялото доверие на домакинствата, ограничаването на 
разходите и търсенето на инвестиции. Този развой, разбира се, има значително 
въздействие върху стъкларската промишленост. Приблизително 90% от продуктите на 
стъкларството са предназначени за промишлени сектори, произвеждащи потребителски 
стоки (автомобили и други превозни средства, електроинженерство, химическа 
промишленост, хранително-вкусова промишленост и др.) и за строителния сектор. 
Сектор стъкларство зависи в голяма степен от стабилността и от развитието на 
изброените по-горе сектори. 

 
3.7 Тези предизвикателства ще бъдат засилени от повишаването на капацитета в съседните 

на ЕС страни. Смята се, че през периода 2004-2009 г. няколко държави, сред които 
Русия, Украйна, Беларус, Катар, ОАЕ и Египет, ще увеличат производствените си 
мощност със 7,3 млн. т. По-голямата част от това увеличение се пада на плоското 
стъкло и амбалажното стъкло. При такава експанзия търговията вероятно ще продължи 
да нараства, което засилва нуждата политиците да гарантират, че производителите на 
стъкло в ЕС работят при еднакви условия. 
 

3.8 Стъкларският сектор в ЕС е изправен пред определени предизвикателства, свързани с 
конкурентоспособността. Голяма част от тях се дължат на глобализацията, по-строгите 
екологични норми и нарастващите разходи за енергия. Постепенното увеличаване на 
броя на съпоставимите евтини стъклени продукти, внасяни от нововъзникващи 
икономики, е знак, че конкурентното предимство на стъкларския сектор в ЕС намалява, 
особено на пазарите на евтини продукти. 
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3.9 Стъкларският сектор трябва да изпълнява екологични норми, касаещи 
енергопотреблението, емисиите на CO2, предотвратяването на замърсявания и 
генерирането на отпадъци, както и други изисквания по отношение на околната среда. 
Производителите извън ЕС, и особено тези от развиващите се страни, са обект на не 
толкова строго екологично законодателство; следователно, пред тяхното производство 
има по-малко пречки, което намалява техните разходи. Освен всичко това, 
стъкларският сектор в ЕС е изправен пред следните проблеми по отношение на 
конкурентоспособността: 

 
3.9.1 Нужда от намаляване на разходите надолу по веригата. Засилената конкуренция в 

световен мащаб, пред която са изправени европейските отрасли, като 
автомобилостроене, потребителска електроника, въздушен транспорт и търговия на 
дребно, води до натиск върху цените, който може да има отрицателно въздействие 
върху сектор стъкларство. Всички тези отрасли са преки или непреки клиенти на 
производителите на стъкло в ЕС под някаква форма. Следователно глобализацията има 
последващ ефект върху профила на търсенето в стъкларския сектор в ЕС. 

 
3.9.2 Свободни производствени мощности в сектора в световен мащаб. В няколко от 

подсекторите на стъкларския сектор в ЕС, включително плоското стъкло, има свободни 
производствени мощности. Това може да има отрицателно въздействие върху 
европейския стъкларски сектор, тъй като води до намаляване на нормите на печалба. 
От друга страна, това би позволило по-бързо увеличаване на производството за 
удовлетворяване на изискванията на клиентите след края на кризата. 

 
3.9.3 Натиск за увеличаване на цените не енергията (и суровините). Увеличеното търсене 

на енергия в световен мащаб влияе върху дългосрочното предлагане и разходите в 
стъкларския сектор в ЕС. Това представлява сериозна заплаха за стъкларския сектор, 
тъй като той е един от най-енергоемките отрасли и разходите за енергия имат голям дял 
в общите производствени разходи. Важно е да се насочи вниманието към ефекта на 
доминото от пакета на ЕС за енергетиката и климата. Очаква се стъкларската и 
керамичната промишленост да поемат прогнозираното увеличение на цените на 
енергията в дейностите си. Това увеличение се дължи на комбинация от фактори, 
включително търговията с емисии, инвестициите в мощности за производство на 
енергия и в преносни мрежи и необходимостта от осигуряване на по-голям дял на 
възобновяемите енергийни източници в енергийния микс в сектор производство на 
енергия. В допълнение, цените на основните суровини, като калцинирана сода или 
пясък, също биха могли да се увеличат вследствие от тенденцията по отношение на 
цените на енергията. 
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3.9.4 Регулиране на условията на труд. Голям брой разпоредби, свързани с условията на 
труд, влияят върху материалите за производството и начините за тяхното съхраняване, 
манипулиране и използване в производството. В много страни извън ЕС разпоредбите 
не са толкова строги, което води до по-ниски производствени разходи. Независимо от 
това, предприятията в отрасъла в ЕС приемат своята отговорност за полагане на грижи 
в тази област. 

 
3.9.5 Ограниченията на търговията и фалшифицирането могат да засегнат износа за 

пазари извън ЕС. На много експортни пазари има наложени тарифи за стоки от ЕС. 
Така например, европейските продукти, продавани в Съединените щати, се облагат с 
високо мито. Конкурентоспособността на много производители на стъкло в ЕС страда 
от фалшифициране на европейски модели от предприятия извън ЕС. Понастоящем това 
представлява сериозен проблем за много производители и се очаква това да остане така 
и в бъдеще, ако въпросът не бъде решен по подходящ и задълбочен начин. В същото 
време отраслите, свързани с дизайна, се ползват от подкрепа под формата на 
инициативи, като China IPR SME Helpdesk (Център за подпомагане на МСП, 
работещи с Китай, по ПИС) на Европейската комисия, специализирани обучителни 
материали и семинари и индивидуални консултации по проблеми, свързани с правата 
върху интелектуалната собственост. 

 
3.10 През 2006 г. в керамичния сектор в ЕС5 са произведени и продадени различни 

керамични продукти на стойност около 39 милиарда евро. През последните години 
ръстът на производството е скромен. Двата най-големи подсектора са подсектор стенни 
и подови плочки и подсектор тухли и покрития за покриви. Заедно със 
стъклокерамичните тръби, те формират групата на керамичните изделия за 
строителството, на които се падат 60% от керамичната промишленост по стойност на 
продукцията. На огнеупорните изделия, домакинската керамика и декоративната 
керамика, санитарния фаянс и техническата керамика се падат съответно 13%, 9%, 10% 
и 5% от стойността на продукцията. Германия, Обединеното кралство, Испания и 
Италия са основните производствени региони. Германия и Обединеното кралство са 
основни производители в по-голямата част от подсекторите; Италия и Испания са 
големи производствени центрове за керамични плочки, тухли и покрития за покриви и 
в по-малка степен - на санитарен фаянс. Производството в новите държави-членки 
(НДЧ) на ЕС изглежда е най-добре развито в Чешката република, Полша и Унгария, 
които имат силни керамични сектори и традиции в износа за други държави от ЕС. 
Делът на НДЧ в керамичния сектор на ЕС обаче е относително малък. 
 

                                                 
5

  FWC Sector Competitiveness Studies – Competitiveness of the Ceramics Sector, October 2008 [„Проучвания за секторната 
конкурентоспособност“ – „Конкурентоспособност на сектор керамика“, октомври 2008 г.]; Евростат, 2006 г. 
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3.11 Струва си да се отбележи, че докато повечето фактори, характеризиращи и влияещи 
върху стъкларския сектор са валидни и за керамичния сектор, съществува една 
значителна разлика. Докато в стъкларския сектор се наблюдава доста високо равнище 
на концентрация, в керамичния сектор има много малък брой концентрирани и 
интегрирани производствени мощности. 

 
3.12 От 2000 г. насам заетостта в керамичния сектор в ЕС намалява. Спадът се дължи до 

голяма степен на съчетание от изисквания към производството и все по-голяма 
конкуренция от страна на евтини изделия. През 2006 г. броят на заетите в керамичния 
сектор в ЕС е бил 330 000 души, което представлява малко намаление спрямо 2005 г. 
(360 000 души). Подсекторите стенни и подови плочки и тухли и покрития за покриви 
са най-големите работодатели. През 2006 г., взети заедно, те са осигурявали 52% от 
заетостта в керамичния сектор, следвани от сектор домакинска керамика и декоративна 
керамика (22%). 

 
3.13 Като цяло около 20-25% от производството на керамика в ЕС (над 30% за стенните и 

подовите плочки) се изнася извън ЕС. Проникването на вноса варира между 3-8%, 
например, за подовите и стенните плочки и огнеупорните продукти до над 60% - за 
домакинската и декоративната керамика. Най-големите експортни пазари за 
керамичния сектор са САЩ, Швейцария и Русия. Напоследък се наблюдава тенденция 
към влошаване на търговския баланс поради засилената конкуренция на пазарите в ЕС 
от евтини продукти от държави като Китай и Турция, продължаващите ограничения 
пред достъпа до някои пазари извън ЕС и постепенното повишаване на курса на еврото 
спрямо повечето валути от 2000 г. насам. Вследствие от това търговията, и в частност 
условията за търговия за износителите от ЕС, се превърна в основен проблем за 
керамичния сектор. 

 
3.14 Керамичният сектор в ЕС е изправен пред много предизвикателства, свързани с 

конкурентоспособността. Голяма част от тях се дължат на глобализацията и по-
стриктните норми в областта на околната среда. 

 
3.15 В някои продуктови категории – в частност в подсектор домакинска керамика – ЕС 

губи конкурентното си предимство, основаващо се на иновации и дизайн, в резултат от 
ниските цени на износа от нововъзникващи страни за ЕС и за други ключови пазари. 
Въпреки това, ЕС е все още основен световен производител в много подсектори, по-
специално в производството на стенни и подови плочки. 
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3.16 По-стриктните норми в областта на околната среда и засиленият контрол върху тяхното 
прилагане като цяло, и тежестта, произтичаща от схемата на ЕС за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове в частност, са вторият ключов фактор по отношение на 
конкурентоспособността в европейския керамичен сектор. Въпреки че разходите за 
енергия представляват средно 30% от производствените разходи в керамичната 
промишленост, емисиите на CO2 на тон са ниски. На керамичната промишленост се 
падат над 10% от всички промишлени съоръжения, включени в схемата на ЕС за 
търговия с квоти за емисии, но по-малко от 1% от обхванатите промишлени емисии на 
CO2. В резултат от приемането на преразгледаната Директива за СТЕ, към 2013 г. в 
схемата на ЕС за търговия с квоти за емисии на парникови газове следва да бъдат 
включени около 1 800 съоръжения за производство на керамика. Тези съоръжения ще 
представляват по-малко от 1,5% от промишлените емисии на CO2, включени в СТЕ. 
Важно е да се подчертае, че заводите за керамика са предимно малки, като 40% от 
съоръженията генерират по-малко от 25 000 т CO2/година, а 70% генерират по-малко от 
50 000 т CO2/година. 

 
3.17 Структурата на разходите на енергоемките производители на керамика се влияе 

отрицателно от растящите цени на материалите за производство. Характерно за някои 
подсектори на сектор керамика в ЕС е, че разчитат в много голяма степен на чисто 
нови суровини, голяма част от които се внасят от страни извън ЕС. Прегледът показва 
как липсата на конкурентоспособност при материалите, използвани за производство на 
керамика, особено на пазарите на енергия, влошават конкурентоспособността на 
европейските производители на керамика. 
 

3.18 Основният проблем, свързан с конкурентоспособността, пред който е изправен 
керамичният сектор в ЕС, е рязкото увеличаване на обема на вноса на керамични 
продукти от страни извън ЕС, в които нормите в областта на околната среда и законите 
по отношение на здравето и безопасността не са толкова строги. Относително високото 
равнище на регулиране в ЕС означава, че производителите на керамика от ЕС вече не 
се конкурират при равни условия в глобален мащаб. От това произтичат определени 
предизвикателства пред конкурентоспособността, но и диверсифициран набор от 
възможности за конкурентоспособност. 
 

3.19 В този контекст структурата на разходите в керамичната промишленост (високи 
разходи за енергия и труд), относително ниската рентабилност на сектора и все по-
голямата конкуренция в ЕС и на експортните пазари ще затруднят изключително много 
прехвърлянето от производителите на керамика към потребителите на допълнителните 
разходи, свързани с квотите за CO2. Нещо повече, технологиите и техниките, които се 
използват в производството на керамика за минимализиране на енергопотреблението в 
пещите, вече са усъвършенствани и в близко бъдеще едва ли може да се очаква голямо 
подобряване на тяхната ефективност. 
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3.20 Керамичният сектор се нуждае от висококвалифицирана работна ръка и трябва да 
разполага с необходимите инструменти и умения за работа с технологиите, както и да 
осъществява сътрудничество между различни отдели, независимо от тяхното 
местоположение. Подсектор тухли е доказателство, че това е предизвикателство както 
за МСП, които се опитват да се възползват от възможности в световен мащаб, така и за 
големите предприятия, които работят в няколко страни. Наборът от умения може да 
бъде подобрен чрез концентриране върху ученето през целия живот, чрез повишаване 
на привлекателността на сектора и чрез целеви програми за обучение. 

 
4. По какъв начин стъкларската и керамичната промишленост могат да допринесат 

за устойчивостта на ЕС, включително за дневния ред на конференцията в 
Копенхаген? 

 
4.1 Разглеждайки устойчивостта в нейната цялост, следва да преценим доводите „за“ и 

„против“ в отраслите стъкларство и керамика. И в двата сектора се използват местни 
минерални ресурси, достъпни в количества, достатъчни за гарантиране на тяхната 
жизненост в европейското икономическо пространство и в световен мащаб. Секторите 
са овладели в голяма степен екологичното си въздействие и не представляват особен 
риск за човешкото здраве - нито професионален, нито обществен. 
 

4.2 Понастоящем не следва да очакваме голям пробив по отношение на иновациите в 
производствените процеси в стъкларството и производството на керамика. Стъклото се 
топи, а керамиката се пече при много висока температура, което означава, че 
съществуват физически ограничения за възможното намаляване на емисиите на 
въглероден двуокис - ограничения, които тези сектори приближават бързо. За 
съжаление тези физически ограничения не бяха отчетени при разработването на 
преразгледаната СТЕ на ЕС, тъй като не бяха включени с други енергоемки отрасли, 
характеризиращи се с присъщи емисии, дължащи се на производствените им 
технологии. 

 
4.3 Технологиите и процесите в тези сектори също са усъвършенствани по отношение на 

енергопотреблението и въглеродния интензитет. Те не представляват проблем за 
климата, а по-скоро са част от решението му. Така например, стъкларският сектор: 

 
− спомага за намаляване на емисиите от въглероден двуокис чрез икономия на 

енергия, посредством употребата на стъклото като изолатор; 
− спомага за получаването на енергия без въглеродни емисии при производството на 

енергия от възобновяеми източници; 
− генерира въглеродни емисии значително по-ниски от въглеродните ползи, и 
− води до различни други ползи за обществото, като например съхраняване на 

медицински препарати и храни, което ги прави устойчиви. 
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4.4 Стъклото принадлежи към група материали с много висок коефициент на рециклиране. 
По правило в производствения процес има вериги за рециклиране. В определен смисъл, 
технологията е безотпадна. На регенерираното стъкло се пада значителен дял от 
използваните материали, особено при производството на амбалажно стъкло. 
Възможностите за неговото рециклиране не познават физически граници по отношение 
на жизнения цикъл на този материал. В цяла Европа има организирани системи за 
рециклиране, които през 2007 г. постигнаха коефициент на рециклиране на 
амбалажното стъкло от 62%. Всички усилия за увеличаване на коефициента на 
регенериране и за използването на регенерирано стъкло могат да подобрят 
екологичните показатели по три начина: (1) могат да подобрят енергийната 
ефективност (повишаването на коефициента на регенерираното стъкло с 1% намалява 
потреблението на енергия с 0,25%); (2) могат да намалят емисиите на въглероден 
двуокис (повишаването на коефициента на регенерираното стъкло с 1% води до 
намаляване на емисиите на CO2 с 0,47%); и (3) могат да доведат до икономии на 
суровини (използването на 1 тон рециклирано стъкло за производство на ново стъкло 
спестява 1,2 тона чисто нови суровини). 

 
4.5 В практиката стъклените продукти могат да спомогнат за намаляване на 

енергопотреблението, а оттам и на емисиите на CO2, например в сградите чрез 
използване на изолационни стъклени влакна или стъклопакети с нискоемисионно 
стъкло. Поставянето на изолация на покривите и стените би могло да спести 460 млн. т 
годишно (повече от общия ангажимент на ЕС по Протокола от Киото). Така например, 
ако всички единични и двойни стъклопакети в ЕС бъдат заменени с двойни или тройни 
стъклопакети с нискоемисионно стъкло, това би довело да избягване на емисии от 
97 млн. т CO2 годишно. Това се равнява на 21 млн. т нефтен еквивалент или на 
годишното енергопотребление на сгради за 19 милиона жители. Фибростъклото, което 
се използва за подсилване на пластмасата във вятърните турбини и в материалите в 
автомобилната промишленост, напр., за да се понижи търсенето на енергия чрез 
намалени изисквания за климатизиране, е пример за друго приложение, водещо до 
намаляване на емисиите на CO2. 
 

4.6 Предвижда се соларните технологии да се развият значително през следващите десет 
години. Понастоящем стъклото заема място сред най-важните прозрачни материали за 
фотоволтаични панели и соларни концентратори, включително и соларни комини, 
соларни технологии за производство на биогориво, соларна фотокатализа, пречистване 
на водата и обезсоляване. Тези приложения имат кратък срок на възвръщаемост на 
инвестицията чрез спестяванията от парникови газове и отговарят на принципите на 
устойчивата енергия. Различните подотрасли ще имат ключова роля за подкрепата и 
разработването на тези приложения и задържането им на територията на ЕС е от 
решаващо значение, както от академична гледна точка, така и по отношение на 
производството. 
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4.7 Емисиите на парникови газове за целия стъкларски сектор са 20 млн. т годишно, а за 
керамичния сектор – 27 млн. т годишно. Присъщият потенциал за намаляване на 
емисиите е доста ограничен и в двата сектора. Това означава, че включването на 
стъкларския и керамичния сектор в СТЕ на ЕС не е добре обосновано от материална 
или икономическа гледна точка. Нещо повече, то излага на риск потенциалните 
икономии на парникови газове. Подобни оценки могат да бъдат направени за почти 
всеки основен енергоемък отрасъл и при вземането на решения относно проблема с 
прехвърлянето на въглеродни емисии и относно основаващото се на базови показатели 
разпределение на квотите за третия търговски период следва да се избягват всички 
излишни разходи. Необходими са отделни показатели, за да се вземе под внимание 
разнообразието на различните сектори и подсектори. Тези показатели следва да отчитат 
различните производствени технологии, енергийните потребности и материалния 
потенциал на предприятията за намаляване на емисиите. 

 
4.8 Поради ниското равнище на концентрация, големият набор от продукти и ниското 

качество на наличните публични статистически данни, справедливото прилагане на 
СТЕ на ЕС ще бъде проблематично за керамичната промишленост. Що се отнася до 
оценката на експозицията на керамичната промишленост към прехвърлянето на 
въглеродни емисии, проблемът с наличието и последователността на данни може да 
бъде решен единствено чрез обединяване на приложимите данни на 3-цифрено 
равнище (NACE rev. 2-2008). На това равнище на обединяване може да бъде показано 
„прехвърляне на въглеродни емисии“ в три подсектора на керамичната промишленост, 
а именно: „огнеупорни изделия“ (NACE 23.2), „керамични изделия за строителството“ 
(NACE 23.3) и „други порцеланови и керамични изделия“ (NACE 23.4). 

 
4.9 Керамичният сектор не притежава същия потенциал за икономии на парникови газове, 

като стъкларския сектор, въпреки че заслужава да се отбележат топлоизолационните 
характеристики на съвременните тухли и плочи и минерални влакна. Въпреки това, 
керамичният сектор е добър пример за устойчиво потребление и производство 
благодарение на присъщите характеристики (например трайност и хигиена) и 
естетическата стойност на продуктите. Веднъж произведени, по-голямата част от 
керамичните продукти имат потенциално дълъг живот и не изискват по-нататъшна 
поддръжка. 
 

4.10 В керамичния сектор има един много важен подсектор – производството на огнеупорни 
материали. Тези материали са жизненоважни за много отрасли, в които производството 
е свързано с високи температури – добив на желязо и стомана, производство на стъкло, 
вар и цимент. Тези химикали не биха могли да съществуват без висококачествени 
огнеупорни материали, които подкрепят и улесняват използването на най-ефективните 
технологии в горепосочените сектори. 
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4.11 Основното изискване за постигане на напредък по отношение на общата 
конкурентоспособност и особено на енергийната ефективност и екологичните 
показатели е наличието на широкообхватна и ефективна НИРД. Това важи за всички 
сектори на стъкларската и керамичната промишленост, но особено за подсектора на 
специалното стъкло, в който най-големият дял от приходите обикновено се заделя за 
иновации поради бързо развиващото се естество на готовия продукт. Въпреки че този 
подсектор не е голям по отношение на производството и заетостта, за неговото 
развитие е изключително важно той да остане на територията на ЕС. 

 
4.12 В краткосрочна перспектива строгите норми по отношение на околната среда и 

енергетиката, както и липсата на еднакви условия в международен план ще доведат до 
огромен натиск върху МСП в ЕС и ще задушат частното финансиране на инвестиции в 
иновации и НИРД. Нормите в областта на околната среда обаче предоставят и стимул 
за инвестиране в НИРД с цел подобряване на енергийната ефективност и ограничаване 
на зависимостта от традиционните енергийни източници. Вследствие от това, делът на 
енергията в общите производствени разходи може да намалее. И все пак това са 
дългосрочни ефекти, за които ще се изискват значителни предприемачески действия и 
поемане на рискове. 
 

4.13 Понастоящем приетите неотдавна изисквания и по-строгите стандарти доведоха до по-
големи иновации в областта на енергийната ефективност и до оптимизиране на 
продуктите по отношение на околната среда, здравето и безопасността. Разработват се 
и нови технологии за рециклиране. Независимо от това напредъкът в рециклирането на 
керамични изделия се ограничава в известна степен от естеството на продукта. 
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4.14 По-нататъшните изследвания могат да превърнат керамиката в още по-привлекателна и 

екологично чиста алтернатива. Глинените блокчета с подобрена топлоизолация, чието 
производство е енергоемко, са пример за нов продукт, който може да доведе до 
икономия на енергия, когато се използва в строителството. Използването на керамични 
изделия в автомобилите е друг такъв пример. В този случай те могат да се използват 
като базова технология за разработването на множество важни компоненти на 
двигателите на бъдещето поради уникалната им устойчивост на топлина, износване и 
корозия, малкото им тегло и електро- и топлоизолационните им свойства. В 
двигателите на колите на бъдещето може да има керамични елементи; те могат да се 
използват и за намаляване на износването на горивните системи, както и в 
допълнителни компоненти, като газоразпределителни механизми (клапани и клапанни 
легла). В автомобилите на бъдещето може да се използват керамични горивни клетки, 
осигуряващи работа при почти нулеви емисии. 

 
Брюксел, 16 юли 2009 г. 
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