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Narejeno v Evropi
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Svetovna industrija papirja in kartona

• ZDA: nizke cene energije

• Kitajska: subvencionirana proizvodnja

• Brazilija: konkurenčni stroški lesa

• Indija : rastoči trg

• Evropa : najvišji stroški za usklajenost z zakonodajo



1. Risanje gospodarske slike
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Gospodarstvo

� Globalna rast ostaja upočasnjena, v povprečju samo 2,5 odstotka v prvi 
polovici leta 2013, kar je približno enako kot v drugi polovici leta 2012. 
Napredna gospodarstva se postopoma krepijo. Istočasno se je rast v 
nastajajočih tržnih gospodarstvih upočasnila.

� V EU je rast ponovno nastopila v drugem četrtletju leta 2013. Najnovejši 
visokofrekvenčni kazalniki nakazujejo, da se aktivnost stabilizira in v 
nekaterih državah celo popravlja. Vendar pa nezaposlenost ostaja visoka in 
trgi dela pasivni.

� V septembru se je proizvodnja v EU zmanjšala za 2,1 % na medletni ravni. 
Kazalnika zaupanja in gospodarskega razpoloženja pa sta v septembru 
nakazovala izboljšanje poslovnih pogojev v EU. 
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BDP se izboljšuje - stabilizira

Gibanje rasti BDP

Vir: IMF, oktober 2013

Rast BDP (medletno v odstotkih)
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Poslovno okolje

EU - proizvodna dejavnost v evropskih državah

Vir: Eurostat, september 2013

Indeks mese čne proizvodnje 2010 = 100
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Naše gospodarstvo

• V primerjavi z enakim obdobjem leta 2012, je bila v Evropi proizvodnja papirja 
od januarja do julija 2013 nižja za 1,4 %. Proizvodnja embalažnih papirjev in 
kartona ter higienskih papirjev pa je bila višja za 2,3 % oz. 0,5 %. Proizvodnja 
grafičnih papirjev je bila nižja za 5,1 %, od tega časopisni papirji za 3,7 %. 
Proizvodnja lesovinskih papirjev je bila močno prizadeta.

• Proizvodnja tržne celuloze se je v prvih 7 mesecih povečala za 6,2 %, skupna 
proizvodnja celuloze (integrirana + tržna) pa se je zmanjšala za 0,3 %. 

• Po podatkih Eurostata so cene papirja ostale pod pritiskom, pri čemer je 
embalažni sektor še vedno v boljšem položaju kot sektor grafičnih papirjev.

• Po podatkih Eurostata so cene proizvodov iz papirja in kartona bolj stabilne.
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Celuloza

CEPI proizvodnja tržne celuloze

Vir: CEPI, september 2013

januar - julij 2013 / 2012: +6.2%
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Papir in karton

CEPI proizvodnja papirja in kartona

januar - julij 2013 / 2012: -1.4%

Vir: CEPI, september 2013
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Zmogljivosti evropskih papirnic in strojev

Vir: RISI

Na dan: 7. oktober 2013

F = napovedi:
- nove naprave in rekonstrukcije: samo naložbe, kjer se je delo začelo ali so bili stroji naročeni
- zaustavitve: končane in najavljene

Nove naprave / rekonstrukcije

Novi stroji in tovarne

Zaustavitve
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Naši „inputi“

• Po podatkih Svetovnega instituta za vire (WRI) so cene okroglega lesa v 
večini evropskih držav od začetka leta ostale relativno stabilne.

• Tudi cene papirja za recikliranje so od začetka leta relativno stabilne. V 
primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bil izkoristek v prvih 9 
mesecih stabilen (+ 0,1 %). V prvem polletju se je izvoz EU znižal za 
13,4 %. Kitajski uvoz iz Evrope je bil v prvih 8 mesecih letošnjega leta nižji 
za 12,2 %. 

• Po doseženi najvišji ceni v prvem četrtletju letos se je cena plina znižala, 
vendar ostaja na relativno visokem nivoju. Na ceno CO2 vpliva politika.

• Ob koncu drugega četrtletja so se cene cestnega transporta zvišale.



2. Risanje gospodarske slike
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Volitve

• Na program Bruslja vpliva dvoje volitev: 

Evropske volitve 
maja 2014 

Oblikovanje 
koalicije v Nemčiji
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Zakaj je to pomembno?

• Komisiji se čas izteka.

• Kateregakoli pravnega predloga, ki bi bil objavljen 
danes, v tem času ni več mogoče izvesti.

• Čeprav je mnogo EP že v polnem volilnem zagonu v 
državah članicah, se delo Evropskega parlament 
februarja počasi ustavi.

• Kontroverzni predlogi so ustavljeni.

• Medtem države članice čakajo na novo nemško 
vlado, da bi dosegla napredek pri delu Sveta.
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Vsi pozorno spremljajo Evropski svet

• Vodje držav so pozorni na:

– Zadnja zasedanja Evropskega sveta so bila namenjena 
stroškom za inovativnost in energijo v Evropi. 

– Februarsko zasedanje sveta se posveča 
konkurenčnosti.

– Marčno zasedanje sveta se posveča prihodnji 
podnebni in energetski politiki (paket 2030)

• Vendar bodo rezultat tega v najboljšem primeru 
smernice za naslednja leta in ne neposredni ukrepi.
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Evropa potrebuje nov projekt

• Naslednji krog oblikovanja politik se mora osredotočiti na 
ustvarjanje delovnih mest, ohranjanje pokojnin, 
ustvarjanje rasti, preprečevanje nadaljnjih socialnih 
nemirov in ohranjanje skupne Evrope.

• Evropa je napredovala, ko je imela pred sabo nek velik 
projekt: enotni trg, evro, širitev, itd. 

• Za rešitev Evrope potrebujemo nov skupni projekt: 

Konkurenčno evropsko gospodarstvo. 
• Ki nato lahko ponudi rešitve za podnebne spremembe.
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Ponovno na pravi poti

� Nič več zakonodaje v naslednjih 2 letih, 
ki bi pove čevala stro ške

� Preverjanje ustreznosti lesnega sektorja

� Presoja vpliva

� CEPI »manifest « za konkuren čnost

� Panožna verzija industrijske / energetske 
politike EU



3. Naši ključni interesi
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Naši ključni interesi, ki morajo priti v program EU

• Stroški energije - Cene energije za Evropo so nevzdržno 
nekonkurenčne v primerjavi s cenami za ZDA.

• Politika konkurenčnosti - EU je postala tako dobra pri 
zaščiti notranjega trga pred zlorabami, da je pozabila, da 
je konkurenca zunaj Evrope.

• Financiranje inovativnosti - Odločanje o financiranju 
inovativnosti v EU ravnokar poteka. Potrebujemo 
dostop do sredstev za prebojne tehnologije, bio
gospodarstvo in implementacijo!

• Trgovina - Potrebujemo super aktivno EU za širjenje 
našega delovanja na globalnih trgih v pošteni 
konkurenci.

• (Brezposelnost mladih – Ni branžni problem, je pa 
grožnja prihodnosti EU).
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3. Naši ključni interesi - Energija
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Politika EU na področju podnebnih sprem. in energije

. 

Page � 25

Podnebni 
cilji EU

Direktiva o 
obnovljivi energiji

EU ETS Direktiva o
energetski učinkovitosti

Pogajanja na
nivoju ZN

Ogljični računi 
gozdarstva

Direktiva o energetskem
davku

Politike o 
ENERGETSKEM 

trgu

Nacionalna razpoložljivost energentov
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Politika je naredila škatlo

Kje pa je izhod?

• Novi cilji za CO2? Cilji za 2030? Cilji glede 
obnovljivih virov? Energetski preobrat?

• Biomasa za vse? Poceni premog iz ZDA?

• Več izjem za še več politik?

• Financiranje inovativnosti?

• Višje cene ogljika?



27

Nekonkurenčna energija

Elektrika
(EUR/MWh)

Zemeljski plin
(EUR/MW)

Evropski komisar za 
energetiko:

»Po podatkih 
Mednarodne 
agencije za energijo 
so bile cene 
zemeljskega plina za 
industrijo v prvem 
četrtletju 2012 na 
območju EU OECD v 
povprečju za 241 % 
višje kot v ZDA«
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Cena ogljika?



29

• Generalni direktorat za podnebne spremembe (DGCLIMA) 
namerava predstaviti ukrepe za sistem trgovanja z emisijami 
(ETS) kot del paketa 2030, ki bo predstavljen sredi januarja. 

• To bo dejanski paket:
– Podnebni in energetski cilji 2030 (z izjavami o biomasi)

– Izjava o industrijski politiki

– Pravni predlogi glede plina iz skrilavcev

– Strukturna reforma sistema ETS

– Seznam primerov selitve virov CO2 in razprava

• Najbolj verjetna sta trajna opustitev emisijskih kuponov do 
leta 2020 in/ali sistem za prilagajanje ponudbe in 
povpraševanja.

• Alternativa za brezplačno dodeljevanje – ovire pri trgovanju z 
ogljikom? 

Ali obstaja politični impulz?
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Osnove niso iste

2007 2013

Gospodarska rast Daljši zastoj gospodarstva ?

Dogovor na globalni ravni Brez hitrega dogovora na globalni ravni ?

Podnebne spremembe kot ključni interes EU Ključni interes je rešitev gospodarske krize ?

Pomanjkanje nafte in plina; visoke cene Obilica plina iz skrilavcev

Liberalizirani energetski trgi Regulirani energetski trgi ?

Financiranje OVE s strani DČ in učinkovitost? Stroškovno nesprejemljivo ?

Zajemanje in skladiščenje ogljika (CCS) ? Brez zajemanja in skladiščenja ogljika (CCS) ?

Jedrska energija Po Fukošimi – brez jedrske energije ?

Sistem ETS ETS, EED, RED, IED
Drugačen prednostni vrstni red zmanjševanja ?

Paketa ni mogoče enostavno pretvoriti iz 20/20/20 do leta 
2020 v enak paket do leta 2030 samo s spremembo številk.



31

Ključni trenutki za odločitve

Sept Okt Nov Dec

Izvzetje kuponov

Izjava o 2030 + morebitni 
predlog za pregled 
sistema ETS (opustiti?)

Poročilo o trgu ogljika

Alokacija v 2013
(in C-faktor)

Pregled selitve virov CO2

Page � 31

?



3. Naši ključni interesi -
Inovativnost
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Konkurenčnost

Zagovarjanje podnebja in energije

Načrt 2050

Osredotočenost na financiranje 
inovativnosti

Two Teams

Inovativnost je ključna
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Osredotočenost EU se bo spremenila

Mednarodna primerjava deleža temeljnih, uporabnih in razvojnih dejavnosti.

58%

32%

11%

48%

28%

24%

OP7

92%

6%
2%

Vir: Key Science and Engineering Indicators, National Scientific Board, 2010 Digest, NSF, http://cordis.europa.eur/erawatch, 
OECD “Research & Development Statistics”
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Evropsko partnerstvo za inovacije na področju surovin

• Strateški pristop k inovativnosti
• Reševanje družbenih izzivov
• Krepitev evropske konkurenčnosti

s 

• Skupno vizijo in mobilizacijo virov za doseganje 
prebojev

• Skrajševanjem časa za trženje prebojev
• Premagovanjem razdrobljenosti in zmanjševanjem 

zapletenosti
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• 2,8 mrd financiranja iz industrije plus 1 
mrd pomoči EU v obdobju 2014 - 2020.

• 59 polnopravnih članic 
• 35 velikih panog

• 13 MSP

• 11 grozdov

• 79 pridruženih članic

• 20 univerz 

• 44 organizacij za raziskave in

tehnologijo

• 8 evropskih trgovskih organizacij

• 4 združenja

• 3 evropske tehnološke platforme (ETP)
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European Paper Week

Sreda, 27. november
14:30-17.30 CEPI Annual Meeting

19:00-22:30 CEPI Annual Cocktail & Dinner

Četrtek, 28. november
10:30-12:30 Seminar - Two Team Project - Roadmap Sequel
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