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Две изречения от британския план

Чрез нашата Индустриална стратегия правителството на
Обединеното кралство определи „Предизвикателство за чист
растеж“, за да постави Великобритания в (а) челните редици на
индустриите на бъдещето. Правителството на Обединеното
кралство ще увеличи максимално (б) предимствата за британската
индустрия от глобалното пренасочване към чист растеж - водейки
в разработването, производството и използването на
нисковъглеродни технологии, системи и услуги, (в) които струват
по-малко от алтернативите с висок въглерод.

Думи, които липсват в българския национален план
(Думите в червено липсват и в британския план)
•
•
•
•
•

Дигитален
Цифров
Интернет
Блокчейн
Микро (микрогрид, микрогенерация, микроязовир
например)
• Информационни технологии (извън Министерство на
Транспорта и Информационните технологии)

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Турски поток
• Южен поток

• ACER
• Приватизация

•
•
•
•
•
•

• LULUCF - извън темплейт

Турция (извън газ)
Италия (веднъж под линия)
Украйна (извън газ)
Китай
Африка

• Пасивна (сграда)
• Разпределено (извън темплейт, който споменава
разпределено производство)
• Водород (освен като тема на европейска дискусия)
• Соларно отопление

Батерии - веднъж
Литий
Литиева
Кобалт

Марица
Белене
Козлодуй
София
Пловдив
Стара Загора

• HVDC

Как да постъпим?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проведи широки индустриални и инвестиционни консултации
Изгради широка регионална рамка за националната стратегия
Определи възможните ползи за България от новата икономика
Идентифицирай наличните конкурентни ресурси и активи
Идентифицирай развиващите се конкурентни индустрии
Изгради амбициозна индустриална стратегия

Три принципа на Националния план

(а) …челните редици на индустриите на бъдещето…

(б) … предимствата за българската индустрия от глобалното
пренасочване към чист растеж…
(в) … които струват по-малко от алтернативите с висок въглерод.

(Първа чернова на) Интегриран национален план за
енергетика и климат за периода до 2030 г.
Коментар
Юлиан Попов
6 февруари 2019
jpopov@clara.net

