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ГОСПОДИНН ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
ОТНОСНО: Европейският сектор СТОМАНА – ревизия на защитните мерки
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ,
На 17.05.2019 г. ЕК е публикува известие за преглед на защитните мерки, касаещи
Европейския сектор СТОМАНА, преди предстоящата им промяна от месец юни т.г.
Заинтересованите страни, включително държавите членки на ЕС, имат възможност в рамките
на 15 дни да представят своите становища, касаещи промяната.
ЕК наложи защитни мерки )квоти(, като отговор на неблагоприятните външни фактори –
въвеждането на допълнителни мита върху стоманата от страна на САЩ и в резултат на това пренасочване на износа на трети страни към Европейския пазар.
Временните защитни мерки бяха въведени през юли 2018 г., а окончателните - от месец
февруари 2019 г. Мерките се изразяват в количествена квота в размер на 105% върху средния
внос за периода 2015-2017 г. върху 26 вида стоманени продукта и предвиждат още 5%
увеличение от м.юни 2019 г.
За запознаване с проблема прилагаме копия от кореспонденцията на Европейската асоциация
по стомана (EUROFER) до председателя на ЕК – г-н Юнкер, до Комисаря по търговската
политика г-жа Малстрьом и до ръководителите на Постоянните представителства на
държавите членки на ЕС в Брюксел. От EUROFER е представена информация за тревожната
ситуация на европейския пазар на стомана през последните 18 месеца, с конкретни
предложения за промяна и въвеждането на нови допълнителни защити мерки за пазара на ЕС.
Посочените от EUROFER тенденции на Европейския пазар на стомана и стоманени продукти
се потвърждават и от данните за пазара в България. Вносът на стоманени продукти през 2018 г.
в сравнение с този през 2017 г. бележи сериозно увеличение. Така при дългия прокат, който е
основна продуция на българските производители вносът е нараснал със 118,7 % за профили от
стомана и със 136,5 % за валцдрата.
Секторът СТОМАНА е структуроопределящ за страната и бъдещите решения на ЕК по
отношение на защитните мерки ще се отразят не само на производителите, но ще имат
негативно въздействие и върху националната икономика - на стойността на произведена
продукция, на обема на износа и на работните места – пряко и непряко заети.
Във връзка с гореизложеното Българската асоциация на металургичната индустрия настоява
Министерството на икономиката чрез своите представители в ЕК да подкрепи позицията
на Европейските стоманопроизводители за недопускане на ново 5 %-но увеличение на
квотата за внос в ЕС на стоманени продукти, както и предложените допълнителни мерки от
писмото на EUROFER за защита на пазара на стомана.
С уважение,
АНТОН ПЕТРОВ
Председател на УС на БАМИ
Приложения: Съгласно текста – 4 броя

