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V OCELÁŘSTÍ SE NEDAŘÍ
Situace evropského ocelářského průmyslu se nadále zhoršuje. Dovoz plochých výrobků do Evropské unie je rekordní a v
případě oceli vzrostl dovoz navzdory zavedeným mechanismům ochrany trhu v loňském roce 37 procent ve srovnání s
rokem 2017. Na druhé straně se ceny uhlí od začátku roku 2018 zvýšily o 230 %.
Rostou také ceny povolenek za emise oxidu uhličitého. Celkově to má velmi negativní dopad na konkurenceschopnost
evropské výroby oceli. ArcelorMittal opakovaně požadoval zavedení cel ve výši kompenzující náklady na emisní práva
CO2, což naznačuje, že se jedná o poplatky hrazené pouze evropským ocelářským průmyslem. Výrobky z jiných regionů
nejsou zatíženy, a proto mohou být cenově mnohem atraktivnější, přestože jejich uhlíková stopa je obvykle mnohem větší
než u produktů EU.
Globální ocelářství bojuje s velkou nadbytečnou kapacitou, v současné době činí přes 400 milionů tun. Podle Evropské
asociace výrobců oceli (Eurofer) bude poptávka po oceli v Evropě letos klesat o 3,1 procenta. Předchozí prognózy naznačovaly pouze 0,4% pokles. Toto zpomalení je způsobeno především nejistotou na trzích a obchodem a geopolitickým
napětím, které negativně ovlivňuje úroveň investic a obchodu.
Produkce ve zpracovatelském sektoru v mnoha zemích, zejména v automobilovém průmyslu, klesá. V Německu se výroba osobních automobilů snížila až o 11 procent. Hospodářský pokles a globální nadměrná nabídka v ocelářství zvyšují
tlak na ceny hotových výrobků, zatímco ceny surovin, zejména železné rudy, zůstávají na vysoké úrovni, vysvětluje Geert
Verbeeck.
Zveřejněním výsledků třetího čtvrtletí, ve kterém společnost snížila dodávky a dosáhla nižších výnosů a zisků, se očekával
další pokles poptávky. Jak se očekávalo, ve třetím čtvrtletí se stále potýkáme s obtížnými tržními podmínkami, nízkými
cenami oceli a vysokými náklady na suroviny. Zaměřujeme se proto na vlastní iniciativy zaměřené na zlepšování výsledků
a naším hlavním cílem je snížit náklady, upravit výrobu a zaměřit se na zajištění pozitivních finančních toků. Stále očekáváme uvolnění významného pracovního kapitálu ve čtvrtém čtvrtletí, což by nám mělo umožnit další snižování čistého
dluhu na ročním základě, komentovaly výsledky Lakshmi Mittal, prezident a generální ředitel ArcelorMittal, citované v
komuniké.

ArcelorMittal uzavírá moderní ocelárnu v Jižní Africe
Společnost ArcelorMittal oznámila odstavení pecí v huti Saldanha v Jižní Africe s moderní a čistou technologií. Důvodem jsou příliš vysoké náklady na suroviny a příliš nízké ceny oceli. Další možný bude jihoafrický ocelářský závod v Newcastlu. Koncern již nějakou dobu upozorňuje, že změny cen surovin a oceli znamenají, že výroba v
Jižní Africe je čím dál méně konkurenceschopná. V červenci se hovořilo o možném snížení zaměstnanosti o 2 000 lidí
(téměř čtvrtina zaměstnanců ArcelorMittal v Jižní Africe). Na konci září společnost upozornila na možnost uzavření některých závodů a nyní se rozhodla zavřít závod Saldanha. Na začátku příštího roku bude závod odstaven, což má za
následek propuštění přibližně 500 lidí z celkového počtu 568 lidí.
Ocelárna otevřená v roce 1998 mohla ročně vyrobit 1,2 milionu tun oceli. Zajímavým faktem je, že nemluvíme o zastaralém závodě, ale teoreticky o ocelářství budoucnosti – ocelárna používá proces Corex, který nevyžaduje koks (uhlí stačí,
což snižuje úroveň emisí CO2 v celém procesu), stejně jako přímé snižování Midrex, ve kterém se místo koksu nebo uhlí
používá plyn (v tomto případě byly použity procesní plyny generované během procesu Corex), a tedy produkuje relativně
„ekologicky čistou“ ocel.
https://www.wnp.pl/hutnictwo/arcelormittal-zamyka-nowoczesna-hute-w-rpa,356917.html
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DORAZILA ODPOVĚĎ NA NÁŠ DOPIS ZE SRPNA
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Resource Efficiency and Raw Materials
Director

Vážený pane, vážená paní,
Chtěl bych Vám velice poděkovat za Váš dopis ze dne 13. srpna pro nově zvolenou předsedkyni Ursulu von der Leyen.
Dovolte mi, abych hned v úvodu zdůraznil, že jsme si vědomi složité situace, které v současnosti čelí evropský
ocelářský sektor. V tomto ohledu již Evropská Komise dlouhodobě zastává jasný postoj podpory konkurenceschopnosti
ocelářského sektoru.
V návaznosti na Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě z roku 20131, se sdělením z roku
2016 „Ocel: Zachování udržitelných pracovních míst a růstu v Evropě“1 Komise podnikla kroky k posílení
obranyschopnosti EU proti neférovým obchodním praktikám a dostála svému slibu: od roku 2014 bylo na import
ocelových produktů uvaleno nevídané množství obchodních ochranných opatření. Tato opatření výrazně snížila
množství importovaných výrobků, které jsou dotovány nebo nabízeny za nižší cenu, a ochránila tak 216 000 pracovních
pozic.
Rok 2017 přinesl první skutečné známky zotavení ocelářského sektoru, částečně také díky uvalení obchodních
ochranných opatření Komise. Nicméně ocelářský průmysl EU byl stále zranitelný a v roce 2018 byl průmysl
konfrontován s další důležitou výzvou: rizikem poškození vyplývajícího z Článku 232 - amerických opatření na ocelové
produkty a rizikem odklonu obchodu.
Komise opět okamžitě reagovala na tuto výzvu spuštěním ochranných vyšetřování a zavedením definitivních
ochranných opatření na začátku roku 2019, s ohledem na riziko přesměrování značného množství importu z dalších
zemí, prvotně určeného do USA, do EU. I přesto, že se tato opatření projevila jako účinná, Komise se nedávno rozhodla
je upravit, aby zvýšila jejich účinnost pro ocelářství. Konkrétně se Komise rozhodla snížit roční míru liberalizace (z 5 %
na 3 %), aby omezila nadbytečný import od významných dodavatelů důležitých produktů a také na základě aktuálních
statistik doplnila seznam rozvojových zemí původně vyloučených z opatření (dle požadavku Světové obchodní
organizace). Tyto úpravy vešly v platnost 1. října a byly většinou pozitivně přijaty, včetně ocelářského průmyslu EU,
jelikož přestavují přiměřenou rovnováhu mezi zájmy výrobců a spotřebitelů oceli, a to v legálních mezích.
Komise bude i nadále důkladně sledovat situaci, a pokud bude potřeba, bude dále upravovat svá opatření. Nicméně je
potřeba zdůraznit, že jsou určitá omezení, čeho lze pomocí ochranných opatření dosáhnout, neboť jejich cílem je
napravovat nebo předcházet poškozování způsobené zvýšeným importem, nikoli však pomáhat průmyslu v případě
ekonomického poklesu. Výsledky byly oznámeny (prostřednictvím Světové obchodní organizace) a zájmové skupiny
tento vyvážený návrh obecně přijaly. V zásadě, Komise si je vědoma, že větší snížení nastaveného stupně liberalizace
by nemuselo být v souladu s právními ustanoveními, která požadují, aby všechna opatření byla postupně uvolňována.
Nicméně pokud by nová 3% míra liberalizace narušovala účinnost opatření, Komise by intenzivně analyzovala všechny
dostupné možnosti úpravy.
V souvislosti s možností zavedení uhlíkové daně na hranicích pro vývozce ze třetích zemí, kteří nesdílejí naše ambice
v oblasti klimatu, oznámila nově zvolená předsedkyně, že předloží jako součást své nové politiky návrh Evropské zelené
dohody. Cílem bude se vyhnout se úniku uhlíku, počínaje limitovaným množstvím vybraných odvětví. Komise bude do
detailu hodnotit všechny možné varianty možností a jejich právní a praktickou proveditelnost, zvláště pak jejich soulad
s pravidly Světové obchodní organizace.
Na závěr bych rád zdůraznil, jak už bylo zdůrazněno v komunikaci k ocelářství v roce 2016 Evropa chce konkurovat
výrobcům ze třetích zemí pomocí inovací, špičkových technologií, kvalitní a efektivní výroby, která vyžaduje pracovníky
s vynikajícími schopnostmi.
EU nechce konkurovat nízkými mzdami nebo zhoršováním pracovních podmínek a sociálních standardů. Naopak,
potřeba investic do lidských zdrojů je podstatou agendy dovedností (Skills Agenda) pro Evropu z roku 2016, která je ku
prospěchu široké škále ekonomických sektorů, včetně ocelářského průmyslu.
Se srdečným pozdravem,
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JEDNÁNÍ HUTNÍCH FIREM
SDRUŽENÝCH V G6 S HOSTY
O OCELÁŘSTVÍ
Dne 1.11.2019 proběhlo společné jednání ve
Válcovnách plechu Frýdek-Místek, zástupců
odborových organizací hutních firem MSK
sdružených v G 6, předsedy OS KOVO, Ocelářské
unie a pozvaných hostů. Programem jednání byla
analýza dosavadní strategie a návrh dalších kroků
k udržitelnosti ocelářství a uhlí v MSK, ČR a EU.
Za účasti pozvaných hostů zmocněnec vlády ČR
doc. Ing. Jiří Cieňciala CSc, statutární ředitel
Ocelářské unie Mgr. Daniel Urban, náměstek
hejtmana MSK Ing. Jakub Unucka MBA, předseda
OS KOVO Jaroslav Souček a předseda Sdružení
hornických odborů Rostislav Palička. Jednání
začalo informacemi o situaci v ocelářství bylo
konstatováno, že ocelářský průmysl nejenom
v ČR, ale i celé Evropské Unii je značně ohrožen z pohledu zachování produkce oceli na potřebné úrovni a tím i
pracovních míst a firem. Byli postupně promítnuty prezentace Ocelářské Unie z jejich pohledu o výrobě, prodeji a
dovozu ocelářských výrobků, srovnání podmínek produkcí celosvětově, výhledu do dalších roků v ČR i Evropské
Unii. Prezentace náměstka hejtmana MSK Ing. Jakuba Unucky vypovídala o nových možnostech ekologické
produkce v příštích letech v ocelářství a hornictví. Výsledkem jednání bylo upřesnit a vytýčit základní body společné
deklarace pro další postupy řešení této situace v ustavených vládních komisích pro ocelářství a hornictví
v návaznosti na vládu a euro poslance. Záměry a postupy projednat na jednání rady HOS a navrhnout řešení.
Pavel Borůvka

BOWLING PARADOX 2019
Každý rok na podzim naše ZO pořádá
posezení s bowlingem pro členy ZO a
zaměstnance Laboratoří a Výzkumu.
Letos jsme měli malou změnu při
vyhlašování nejlepších hráčů, jelikož byli
vítězi všichni. Všichni jsme si totiž touto
cestou připomněli 60. výročí založení
Výzkumného a zkušebního ústavu NH a
podle posledních ohlasů se akce povedla
na jedničku. Za sebe bych rád poděkoval
Všem, co se podíleli na této akci.
David Verner

JAK SE ZBAVIT NÁSTĚNKÁŘE
Na obrázku ukotvení velké modré odborářské
nástěnky
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OCELÁŘSKÝ PRŮMYSL A HORNICTVÍ
Ve dnech 7.-8.11.2019 proběhlo společné jednání zástupců hutních podniků
odborových organizací MSK, ČR a centrály OS KOVO ve Vilanci. Jednání začalo
informacemi o situaci v jednotlivých obchodních společnostech dále byla
projednávána situace ocelářského průmyslu především v ČR. Účastníci jednání HOS
byli současně seznámeni s informacemi z jednání na MPO dne 6. 11. 2019 v
záležitosti ocelářství v ČR. Po projednání byly odsouhlasené následující body, které
obsahují náměty na řešení stávající situace a tím ochranu ocelářství v ČR:
Řešit EU ETS dlouhodobě, vytvářet tlak na národní legislativu, povolenky
zdarma, z vytvořených fondů a výnosů z povolenek investovat zpět do

KOLEKTIVNÍ
VYJEDNÁVÁNÍ
NA TAMEHU
bude zahájeno 29.11. prvním
kolem.
Návrh odborů je stejný jako
pro Liberty. Odpověď zaměstnavatele je téměř totožná s odpovědí v LO.
Sobolová Alena

průmyslu
·

ZAČALI JSME
KOLEKTIVNĚ
VYJEDNÁVAT

Prosazovat obdobný sociální program, např. který je přijat v Německu na
ochranu pracovních míst v ocelářském průmyslu a upravit kurzarbait na
aktuální dění v ocelářském průmyslu

·

Maximální podpora českých firem ve veřejných zakázkách formou národních
norem či v zadávací dokumentaci

·

Lobing za zájmy českého průmyslu v EU: potřebujeme větší zapojeni našich
zástupců v Bruselu

·

Prosazovat zvýšení cel dovozu pomocí uhlíkového cla apod. a chránit tak trh s
ocelí v EU a ČR (poptávka po oceli nezanikne, výroba se jen přestěhuje mimo
EU!)

·

Podpora MSK pro budování nových zdrojů, kdy se musí nahradit uhlí

·

Prodloužit těžbu uhlí dokud tyto zdroje nebudou vybudovány!!!

·

Větší informovanost o tom, co hrozí v případě uzavření hutí a dolů! ! !

·

Větší informovanost ohledně skutečného podílu znečištění průmyslem
v MSK.

·

Rada HOS podporuje výzvu OS KOVO ze dne 24. 10.2019 adresovanou
industriAll Europe k uspořádání protestních akcí v Bruselu v souvislosti
s kritickou situací v ocelářském průmyslu v ČR a EU.
V této souvislosti Rada HOS pověřuje kol. Ďurča a Pielesze, aby ve
spolupráci s organizačním úsekem OS KOVO zpracovali tiskovou zprávu.

Závěr roku = kolektivní vyjednávání = špatná situace =
evergreen.
Letos je ale celé ocelářství
v problémech téměř celý rok.
Máme velkou nevýhodu, že
nemáme již novou ocelárnu.
Zcela jistě uděláme vše
proto, aby výsledek byl co
nejlepší pro zaměstnance,
které zastupujeme.
Vyjednávání bude zřejmě
hodně složité.

Motto:
Ani většina
demokraticky
zvolená si nesmí
činit nárok na
absolutní pravdu.

Italská policie podnikla razie v kancelářích ArcelorMittalu
Italská vláda největší světovou ocelárnu kvůli jejímu rozhodnutí napadla minulý týden v pátek u milánského soudu.
ArcelorMittal v pondělí obratem slíbil, že provoz v jihoitalských hutích nezastaví, dokud se soud nevyjádří. Původně chtěl
ArcelorMittal podnik předat zpět pod státní správu 4. prosince. Soudní jednání se bude konat v Miláně 27. listopadu.
Milánská větev vyšetřování se zabývá údajným poskytováním klamavých zpráv trhu, rozprodávání majetku podniku v
potížích a nevykazování tržeb. V Tarantu se vyšetřovatelé soustředí mimo jiné na problémy spojené s nákupem surovin a
prodejem konečných produktů, uvedla agentura ANSA.
Kauza otřásá vládní koalicí premiéra Giuseppa Conteho a vzbuzuje obavy z toho, co by způsobilo uzavření hutí. Ze
studie nevládního výzkumného centra Svimez vyplývá, že ukončení provozu v bývalé skupině Ilva by vedlo ke snížení
hrubého domácího produktu Itálie až o 0,2 procenta, uvedla agentura Bloomberg. To ve výhledu Evropské komise
představuje polovinu hospodářského růstu Itálie za rok 2020.
Odstoupení od transakce společnost ArcelorMittal zdůvodňuje krokem italského kabinetu, který zrušil imunitu v případě
trestního stíhání kvůli ekologickému znečištění, které ocelárna v minulosti způsobila. Řím zdůvodnění považuje za
záminku. Má za to, že odstoupení od smlouvy nemá právní základ a že firmu motivuje ztrátový provoz hutí.
Conte se má setkat s manažery ArcelorMittalu tento pátek.
Zdroj: https://www.investicniweb.cz/news-italska-policie-podnikla-razie-v-kancelarich-arcelormittalu/
Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA ZO Energetika
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@libertysteelgroup.com
Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@libertysteelgroup.com
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece
595 686 254 mobil 724 365 533 z12.kovo@libertysteelgroup.com
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