
МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ СА 

БЪДЕЩЕТО -

ЗНАЧЕНИЕ НА МИННОТО ДЕЛО В 

ЕВРОПА ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА 

НУЖДИТЕ ОТ СУРОВИНИ

РОМАН ЩИФТНЕР

Генерален секретар на Европейска конфедерация

за минерални суровини – EUMICON

Управляващ директор на

Австрийската минно-стоманена асоциация и 

Австрийската федерация за цветни метали



„НЯМА ПРОДУКТ БЕЗ МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ –

НЯМА ДЕН БЕЗ МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ“

 Почти няма производство, което да не се основава на 

минерални суровини или за което най-малко да се използват 

инструменти или машини на базата на минерални суровини за 

производството. 

 Поради техните различни свойства, суровините се използват за 

най-различни приложения. 

 И търсенето на минерални суровини ще продължи да нараства.

© Photos: www.pixabay.com



ЗНАЧЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА НА СУРОВИНИТЕ

Мрежи с добавена стойност

 Минният добив е в началото на 

веригата на стойността

 Минералните суровини се 

добиват в мини

 Независимо от това, влиянието 

на мините е по-голямо от просто

"доставчик на суровини" 

за следващото производство



ОСНОВНИ ДВИЖЕЩИ ФАКТОРИ ЗА

ТЪРСЕНЕТО НА СУРОВИНИ

 Световният ръст на населението 

(световното население се е удвоило 

през последните 50 години);

 Нарастващото богатство (БВП е 

нараснал десет пъти през последните 50 години);

 Урбанизацията

 Цифровизацията

 Преходът към ниски въглеродни 

емисии;

 Трансформирането на промишлеността-

Използване на електроснабдяването 

(«технологичен пробиви»)
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ВЪЗХОДЪТ НА СУПЕРКОМПЮТРИТЕ Е СЕГА
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ИКОНОМИКАТА НА ЦЕЛИЯ ЕС

Технология
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Източник: Global Center for Digital Business Transformation, an IMD (Lausanne, 
Switzerland) and Cisco Initiative with Accenture    
https://www.accenture.com/de-de/insight-digital-oil-and-gas)  
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ЕЛЕМЕНТИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОМПЮТЪРНИ 

ЧИПОВЕ (80-ТЕ ГОДИНИ)

© www.usgs.gov



ЕЛЕМЕНТИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОМПЮТЪРНИ 

ЧИПОВЕ (90-ТЕ ГОДИНИ)

© www.usgs.gov



ЕЛЕМЕНТИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОМПЮТЪРНИ 

ЧИПОВЕ (2000-ТЕ ГОДИНИ)
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ПРЕХОДЪТ НА ЕВРОПА КЪМ НИСКИ 

ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОВЕЧЕ 

МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
 Всеки възможен нисковъглероден продукт съдържа суровини 

в някаква форма или вид, и

 Преходът на Европа към ниски въглеродни емисии ще изисква 

още повече.

 Технологични пробиви за производството на суровини ...
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СЪОТНОШЕНИЕ НА СВЕТОВНОТО МИННО 

ПРОИЗВОДСТВО

2000-2009 в сравнение с 1970-1979
© www.usgs.gov



ЦЕЛИ НА ЕС ДО 2050 Г.

 Целите на ЕС до 2050 г. изискват иновации за производството 

на нисковъглеродни суровини

 Амбицията на ЕС за декарбонизирана икономика до 2050 г. ще 

предизвика европейските производители на метали да 

надхвърлят и без това вече високите си стандарти

 Битка на всички

сектори на 

индустриите

за “зелено

електричество”

предвидима
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ЗАЩО ТОВА Е ТЕМА ЗА ИКОНОМИКАТА НА СУРОВИНИТЕ?

НАСТОЯЩО(2012) И ПЛАНИРАНО (2030) ГОДИШНО ТЪРСЕНЕ 

НА СПЕЦИФИЧНИ СУРОВИНИ

Източник: ЕК, Доклад за суровините 2016

Откъде ще идват в бъдеще?



ЕС – КРЪГОВА ИКОНОМИКА –

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОПАКОВКИ – РЕШЕНИЕ?

Quelle: European Parliament

Цел: 

 От чисто управление

на отпадъци към кръгова 

икономика

… която взема предвид всички

аспекти на жизнения цикъл на 

материалите и продуктите: 

Производство и продуктов

дизайн чрез употреба и 

повторна употреба, рециклиране 

и възстановяване.

Металите са „постоянни материали“ –

голяма част от тях са безкрайно рециклируеми -- НО:
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СУРОВИНИТЕ В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

 Винаги ще има минерални суровини, които

 Не са рециклируеми, защото се консумират по време на 

производството (графитни електроди в електрическа 

дъгова пещ в стоманодобивната индустрия)

 Не са рециклируеми, тъй като са преработват, част от 

продукт (напр. желязна руда в стоманата и т.н.)

 Не са или са трудно рециклируеми, защото присъстват в 

малки количества в продуктите (напр. редки земни 

елемнти и др.) 

 Не са или са трудно рециклируеми, защото материалите 

стават все по-сложни.

Въпреки това, точно тези минерални суровини са важни за 

„зелените“ материали, продукти и технологии



СУРОВИНИТЕ В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Първичните суровини ще бъдат необходими и в 

бъдеще

 Тъй като само рециклирането няма да бъде 

достатъчно, за да задоволи търсенето

 доставката на първични суровини ще бъде 

незаменима

 Следователно е важно:

 Не само да се насърчи рециклирането, но

 Също така да се наблегне на важността на първичните 

суровини в кръговата икономика.

Необходима е адекватна политика за суровините!



ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 Цифровизацията е ясна възможност за растеж – веригата на стойността 

може напълно да се промени чрез цифровизацията 

 Цифровизацията ще подобри и производството на минерални суровини 

- ще говорим за проектиране на фабрики чрез „Минно дело 4.0“.

 Огромно допълнително търсене на електроенергия

 превръщането в нисковъглеродна икономика повишава търсенето на 

суровини.

 Индустрията има водеща роля в иновационната екосистема на ЕС. 

Суровините трябва да имат приоритет в програма FP9 за иновации.

 Ще бъдат нужни нов тип образование и професии, за да се 

трансформира индустрията. Важна е привлекателността на 

техническото образование!

Секторът на суровините в ЕС осигурява решения за 

иновации, нисковъглеродна енергия и носи 

добавена стойност за ЕС!
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

GLÜCKAUF!

РОМАН ЩИФТНЕР

Генерален секретар на Европейска конфедерация

за минерални суровини – EUMICON

Управляващ директор на 

Австрийската минно-стоманена асоциация и  

Австрийската федерация за цветни метали

Phone: +43 (0) 590 900 3311

roman.stiftner@wko.at


