БАМИ, юли

брой 7/2018г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР
ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
25.07 → Министерството на икономиката проведе в София Тех Парк (бул. „Цариградско шосе“ 111В)
ежегодната среща на представители на бизнeса с дългосрочно командированите съветници към Службите
по търговско-икономически въпроси зад граница (СТИВ). Целта на тези срещи е да се обсъдят мерки и
предложения за подобряване на пазарното присъствие, инвестиционната активност и условията за достъп
до чужди пазари. За участие в срещата БАМИ покани представители на всички свои членове.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
17.08 → Националното честване на Деня на миньора 2018 ще започне в 12 часа с тържествено събрание в
Зала Роял на хотел „София Хотел Балкан”, гр.София. На празника са поканени да присъстват представители
на изпълнителната и законодателна власт, национални синдикални организации, ръководители на минни
предприятия, български и чуждестранни партньори.
15.09 → До средата на м. 09.2018 г. се приемат доклади за Националната научно-техническа
конференция с международно участие "Автоматизация в минната индустрия и металургията"
БУЛКАМК'18, която се организира на 15 - 16 ноември 2018 г. в гр. София от Научно-техническия съюз по
минно дело, геология и металургия, съвместно с други организации и фирми. В организационния и в
програмния комитет са включени ръководители на предприятия, университети и научни звена, свързани с
минната и металургична индустрия. Темите и условията за участие ще намерите от Програмата ТУК.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
07.06 → EUROFER проведе заседание на Борда и Общо събрaние, на което упълномощен представител на
БАМИ беше изпълнителният директор Аксел Егерт. Събранието прие финансовия отчет за 2017 г. и
освободи от отговорност съответните лица, както и решение за спестяване на част от бюджета за 2018 г.
EUROFER ще подготви информация, относно защитните мерки на ЕС, свързани с актуални проблеми на
търговската политика. За 23.11.2018 г. е насрочено ново Общо събрание и заседание на Борда.
06.07 → По информация от scrapmonster.com Китай подготвя нова мащабна инвестиция в Сърбия.
Китайската HBIS Group Serbia Iron & Steel, дъщерно дружество на Hebei Iron & Steel Group, планира да
инвестира 150 млн. евро в стоманодобивния завод Железара Смедерево до 2020 г. Парите ще бъдат
вложени в ново оборудване за агломерация и топене и за намаляване на емисиите на парникови газове и
прах, съобщи директорът на предприятието г-н Сиай Сон. HBIS е вложила 158 млн. евро в модернизация на
Железара Смедерево, най-голям завод за стомана в Сърбия, закупен през 2016 г. за 46 млн. евро. Заводът е
от ключово значение за сръбската икономика и износът през първите 5 месеца на 2018 г. е нараснал до
560 000 тона - с 43.6% повече спрямо същия период на миналата година
19.07 → ECONOMIC AND STEEL MARKET OUTLOOK 2018-2019, тримесечното издание на Еврофер
(изтегли ТУК) прави анализ на икономката и пазара на стомана. От началото на 2018 г. пазарът се
подобрява в резултат от икономическо възстановяване в ЕС. За І-во трим. на 2018г. потреблението в ЕС(28)
се увеличава с 3% на годишна база, но доставките от вътрешния пазар нарастват с 2,1%, а вносът от
трети страни - с 9,8%, в сравнение с и без това високите нива от 2017 г. За периода 2018-2019 се очаква
забавен ръст на потреблението до по-устойчиви нива, като търговските мерки за протекционизъм
задълбочават несигурността и това води до отклонения от базовия сценарий. Производствената дейност в
секторите, използващи стомана се очаква да нарасне с 2,8% през 2018 г. и с 1,9% през 2019 г. Растежът на
БВП през първо тримесечие на 2018 г. в ЕС се забавя до 0.4%, в сравнение с 0.7% за последното
тримесечие на 2017 г. Прогнозите на EUROFER предвиждат ръст на БВП на ЕС с 2,1% през 2018 г. и 1,8%
през 2019 г.
20.07 → EUROMETAUX, съвместно с други европейски бизнес-структури: EUROBAT и RECHARGE
проведе среща в ЕК, сектор „Акумулаторни батерии”. От страна на ЕК са участвали представители от
Генералните дирекции „Развитие”, „Околна среда” и „Заетост”. Дискутирани са някои несъответствия
между плана за действие на ЕК „Батерии” и решения от политиките на ЕК, които в дългосрочен план
засягат основни за сектора метали – напр. олово и кобалт. На срещата е обсъдено: с ГД „Развитие” - подоброто съответствие между REACH и сектора „Аутомотив”, с ГД „Заетост” – по-стриктна програма за
опазване здравето и сигурността на работниците и с ГД „Околна среда” – връзката между оторизациите по
REACH, оценките за управление на риска и граничните стойности в работната среда.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

