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DWUTYGODNIK SPOŁECZNO-ZAWODOWY PRACOWNIKÓW HUTNICTWA ŻELAZA I STALI
PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH, KOKSOWNICTWA, ODLEWNICTWA
MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH I BRANŻY METALOWEJ
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KOMENTUJE „FIT FOR 55"
- To decydująca dekada transformacji przemysłowej. Europejski
przemysł stalowy ma jasny plan
działania pokazujący, w jaki sposób
może zmniejszyć emisję dwutlenku
węgla o 55 proc. do 2030 roku w
porównaniu z poziomami z 1990 roku i
jak dojść do neutralności klimatycznej
do 2050 roku. Aby osiągnąć te cele

www.e-mh.eu
e-mail:ferraria@wp.pl

Pierwsze półrocze światowe jak i europejskie hutnictwo może zaliczyć do udanych. Większość
produkcji była sprzedawana na pniu, a ceny szybowały w górę. Jak podaje World Steel Association
w okresie styczeń - czerwiec globalna produkcja stali wyniosła ponad 1 miliard ton stali, co
oznacza 14,4 proc. wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.

potrzebujemy wsparcia ze strony Unii.
Zawsze podkreślam, że musimy uniknąć przenoszenia inwestycji, produkcji, miejsc pracy i emisji dwutlenku
węgla z Unii Europejskiej do państw
trzecich z łagodniejszymi przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska, bo
w ten sposób nie uratujemy klimatu, a
stracimy naszą konkurencyjność.
DOKOŃCZENIA NA STR.3

STALPROFIL ZWIÊKSZA ZYSK
I Z UWAG¥ ŒLEDZI SYTUACJÊ

Największe 28 proc. wzrosty
produkcji odnotowano w Ameryce
Południowej (22,6 mln ton) i Afryce
(8 mln ton). Z opublikowanych danych wynika, że na całym świecie
wszyscy producenci stali odnotowują
bardzo dobre wyniki.
I tak w Unii Europejskiej (27
krajów) po 6 miesiącach wzrost
wyniósł 18,4 proc. (77,8 mln ton), w
Ameryce Północnej 16,4 proc. (58,7
mln ton), w Azji i Oceanii 13,8 proc.
(737 mln ton) we Wspólnocie
Niepodległych Państw 8,7 proc. (53, 3
mln ton).
Oczywiście prym w produkcji
stali nadal wiodą Chiny, które w
okresie 6 miesięcy bieżącego roku

wyprodukowały 563.3 mln ton stali
(wzrost o 11,8 proc).
Na kolejnych miejscach uplasowały się Indie z produkcją 57,9 mln
ton (wzrost o 31,3 proc.), Japonia
48,1 mln ton (wzrost o 13,8 proc) i
Stany Zjednoczone 42 mln ton
(wzrost o 15,5 proc)., Rosja 38,2 mln
ton (wzrost o 8,5 proc.), Korea Południowa 35,2 mln ton (wzrost o 8,3
proc), Niemcy 20,6 mln ton (wzrost o
18,1 proc), Turcja 19,7 mln ton
(wzrost 20,6 proc.), Brazylia 18,1
mln ton (wzrost o 24 proc.) i Iran 15
mln ton (wzrost o 8 proc.)
W samym tylko czerwcu 2021
globalna produkcja stali wyniosła
167,9 mln ton, co oznacza 11,6 proc.

wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Chiny
wyprodukowały 93,9 mln ton, czyli o
1,5 proc. więcej. Za nimi są Indie z
produkcją 9,4 mln ton (wzrost o 21,4
proc.), Japonia 8,1 mln ton (wzrost o
44,4 proc.) oraz Stany Zjednoczone
7,1 mln ton (44,4 proc.).
Natomiast w Unii Europejskiej
wyprodukowano 13,2 mln ton stali, co
oznacza niespełna 35 proc. wzrost w
porównaniu do czerwca 2020 roku.
Największy, bo ponad 51 proc.
czerwcowy przyrost produkcji
odnotowała Ameryka Południowa,
która w ciągu ubiegłego miesiąca
zdołała wyprodukować 3,9 mln ton
stali.

UPALNE LATO NAD BA£TYKIEM

Stalprofil w pierwszym półroczu 2021 wypracował zysk netto na poziomie
55,5 mln zł, co oznacza ponad 6 krotny wzrost w porównaniu z analogicznym
okresem 2020 roku - wynika z opublikowanych szacunkowych wyników
finansowych. Ostateczny raport spółka opublikuje 3 września.
Przychody spółki w I półroczu 2021 wzrosły w porównaniu z analogicznym
okresem 2020 roku o 21,6 proc. jednak zysk netto wzrósł o 649,9 proc. i wyniósł
około 55,5 mln złotych (w roku ubiegłym było to 7,4 mln zł). Zysk brutto ze
sprzedaży wyniósł 96,7 mln zł wobec 26,7 mln zł rok wcześniej (wzrost o 262,2
proc.), zaś wynik EBITDA to 72,3 mln zł wobec niespełna 11 mln zł w pierwszych
sześciu miesiącach 2020 roku (wzrost o 558,1 proc).
- Dynamiczny wzrost wyników wypracowanych przez spółkę w I półroczu
2021r. jest przede wszystkim efektem trwającej dobrej koniunktury rynkowej na
rynku wyrobów hutniczych, tj. wzrostu rok do roku popytu na stal, a przede
wszystkim, niespotykanego wzrostu cen wyrobów hutniczych, obserwowanego od
grudnia 2020 roku.
DOKOŃCZENIE NA STR.2

Zdecydowana większość Polaków spędza tegoroczne wakacje nad morzem.

W ARCELORMITTAL WARSZAWA

WÊGLOKOKS SA

ODPOWIEDZIALNA STAL

NOWA STRATEGIA
I NOWA NAZWA

ArcelorMittal Warszawa ubiega się o certyfikat ResponsibleSteel™.
To światowy standard, który ma na celu określenie zasad odpowiedzialnego wytwarzania stali dla całego sektora. Grupa ArcelorMittal jest
jednym z liderów tego procesu i jako pierwsza w branży zaczęła audyty
w europejskich zakładach.
Przemysł stalowy jest jedną z
największych branży przemysłowych
na świecie. We współczesnym życiu stal
jest potrzeba na każdym kroku. Jednak
jej produkcja zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju stawia wiele wyzwań. Dyskusje o tym, jak im sprostać,
doprowadziły w 2016 roku do formalnego powołania ResponsibleSteel
(Odpowiedzialna Stal).
Co to jest ResponsibleSteelTM? –
to standard dla branży stalowej opracowany przez międzynarodową organizację non – profit ResponsibleSteelTM,
zrzeszającą firmy, których działalność

Węglokoks S.A. pod koniec bieżącego roku
przedstawi nową wieloletnią strategię, zakładającą
rozwój perspektywicznych segmentów działalności
oraz odejście od węgla, co również będzie wiązało
się ze zmianą dotychczasowej nazwy.

obejmuje wszystkie części łańcucha
dostaw stali, grupy społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia i inne
organizacje, zainteresowane zrównoważonym przemysłem stalowym na
całym świecie. Posiadanie certyfikatu
ResponsibleSteel™ ma dać pewność
klientom ArcelorMittal Warszawa oraz
interesariuszom na całym świecie, że
stal którą wytwarza spółka, została
wyprodukowana w sposób odpowiedzialny, zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki i odpowiedzialnego
biznesu.

Jak poinformował w rozmowie z PAP prezes spółki
Tomasz Heryszek zarząd prowadzi przede wszystkim
przegląd opcji strategicznych oraz optymalizację linii
biznesowych.
Równolegle, w ramach konsolidacji sektora
górnictwa węgla kamiennego Węglokoks prowadzi
wycenę posiadanego pakietu ponad 18 proc. akcji
Polskiej Grupy Górniczej oraz 100 proc. udziałów w
spółce Węglokoks Kraj, do której należy bytomska
kopalnia Bobrek. Aktywa te będą sprzedane na rzecz
Skarbu Państwa, który zamierza skupić kopalnie węgla
energetycznego w jednym podmiocie.

DOKOŃCZENIE NA STR.4
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CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM

CO Z DARMOWYMI UPRAWNIENIAMI?
O podatek od śladu węglowego środowisko
hutnicze postuluje od kilku lat, argumentując, że
konkurowanie z producentami, którzy nie ponoszą
kosztów emisyjnych jest coraz trudniejsze.
W przedstawionym przez Komisję Europejską projekcie pakietu „Fit for 55” znalazł się zapis o wprowadzeniu Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
Jednak przedstawiciele sektora podchodzą do propozycji bardzo sceptycznie, gdyż obawiają się, że jej
wprowadzenie będzie wiązało się z wycofaniem z rynku
darmowych uprawnień emisyjnych, które obecnie
zostały przydzielone w ramach 4 okresu rozliczeniowego do roku 2030.
W ramach zaproponowanego przez Komisję
Europejską pakietu „Fit for 55” ochronie miałyby
podlegać: hutnictwo żelaza i stali, aluminium, branża
cementowa, nawozów sztucznych oraz produkcji
energii elektrycznej.
DOKOŃCZENIE NA STR.2

