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Нова промишлена стратегия 
за конкурентноспособна 
в световен план, екологична 
и цифрова Европа

Европа винаги е била люлката на промишлеността. С течение на времето 
промишлеността доказа способността си да бъде водещ фактор за промените. Сега 
тя трябва да го направи, когато Европа започва двойния си преход към неутралност 
по отношение на климата и водеща позиция в областта на цифровите технологии 
в един постоянно променящ се свят. С нова промишлена стратегия Комисията 
е готова да направи необходимото, за да гарантира, че европейските предприятия 
ще продължат да бъдат в състояние да постигат своите амбиции и да се справят 
с все по-растящата конкуренция в световен мащаб.

ЕВРОПЕЙСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

20 %  
от общата европейска 

добавена стойност

35 милиона  
работни места

На промишлеността се падат 

80 %  
от износа

99 %  
от европейските фирми са малки или 

средни предприятия

https://twitter.com/hashtag/euindustrialstrategy


Европа се нуждае от промишлеността, за да стане по-екологична, по-кръгова и по-цифровизирана, 
като същевременно запаси конкурентоспособността си на световната сцена. Тези три фактора ще преобразят 
нашата промишленост, ще подпомогнат нашите МСП и ще поддържат Европа устойчива и конкурентоспособна.

Постигане на промишлена трансформация

За да могат предприемачите да 
превърнат идеите си в продукти 

и услуги и за да могат всички 
предприятия да процъфтяват и да 

се разрастват, са нужни подходящи 
условия.

ЕС трябва да използва въздействието, 
размера и интеграцията на единния си 
пазар, за да даде тежест на своя глас 

в световен план и да наложи световни 
стандарти.

Европейският зелен пакт е новата 
стратегия за растеж на Европа.

В основата му стои целта до 2050 г. 
да се превърнем в първия в света 

неутрален по отношение на 
климата континент.

Цифровите технологии променят 
облика на промишлеността и начина, 

по който правим бизнес.

Те позволяват на икономическите 
оператори да бъдат по-

инициативни, да предоставят 
нови умения на работниците и да 

допринасят за декарбонизацията на 
нашата икономика.

ЕКОЛОГИЧЕН ПРЕХОД ЦИФРОВ ПРЕХОДКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 
В СВЕТОВЕН МАЩАБ

За да се реализира промишлената двойна трансформация на Европа, са нужни 
следните съществени фактори:

По-задълбочен 
и по-цифровизиран 

единен пазар

Поддържане на 
еднакви условия 
на конкуренция 

в световен мащаб

Подкрепа 
за 

предприятията 
в усилията им 
да постигнат 

неутралност по 
отношение на 

климата

Изграждане на по-
кръгова икономика

Дух на промишлени 
иновации

Добиване на умения 
и пре квалификация

Инвестиции 
и финансиране на 

прехода



Нов вид управление с цел осъществяване на двойния 
преход към неутралност по отношение на климата 
и водеща позиция в областта на цифровите технологии
Тази стратегия ще функционира само ако предприятията в рамките на промишлените отрасли и между 
тях, държавите членки, регионите и институциите на ЕС обединят сили. Европейската промишленост 
е разнообразна и се характеризира с различни размери, рискове и нужди. Тя се нуждае от целенасочени 
решения, не от универсален подход.

Европейските промишлени екосистеми обединяват участници с решаваща 
роля: академични и научноизследователски институти, доставчици, МСП 
и по-големи предприятия.
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Големи предприятия МСП

Публични органи

Доставчици на услуги 
на предприятия 

доставчици

Академична/Науч-
ноизследователска 

общност

Инициативите, известни като промишлени алианси, доведоха до добри резултати в областта на батериите, 
пластмасите и микроелектрониката. Сега е време тази идея да се разшири, за да обхване други ключови 
технологии и бизнес области.

Въз основа на успешния модел на промишлените алианси ще бъде поставено началото на нов европейски 
алианс за чист водород. След време ще последват алианси за нисковъглеродни промишлености, 
промишлени изчислителни облаци и платформи, както и суровини.

Нисковъглеродни 
промишлености

Алианс за водорода Промишлени изчисли-
телни облаци 
и платфор-

ми

Суровини


