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12 września br. w Katowicach odbyło się
posiedzenie Rady HIPH. Program obrad
obejmował m.in.:
- informację o krajowym i światowym rynku
stali, koksu i materiałów ogniotrwałych po 6
miesiącach 2011 r.
- sprawozdanie z realizacji programu
restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali za
2010 r.
- informację dot. zabezpieczenia surowców i
materiałów dla hutnictwa
- informację o stanie realizacji prac
dotyczących ustawy o podatku akcyzowym w
zakresie nośników energetycznych
- projekt programu uroczystości jubileuszowych 20-lecia HIPH.
Rada Izby pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z realizacji restrukturyzacji
hutnictwa żelaza i stali na 2010 r., nie wnosząc
do niego uwag a w dniu 29 września br. Rada
Ministrów, w trybie obiegowym, zatwierdziła
"Sprawozdanie z restrukturyzacji hutnictwa
żelaza i stali za rok 2010".
Zarząd przedstawił Radzie informację dot.
polityki surowcowo-materiałowej dla sektora
stalowego i przemysłów współpracujących,
która została przekazana do MG i będzie
uwzględniona m.in. w Narodowym Programie
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

ECON
W dniach 7 - 8 września br. w Istambule odbyło
się spotkanie Economic Committee (ECON) of
World Steel Association.
W sesji otwarcia stan i perspektywy globalnej
gospodarki ocenił John Walker, ekspert Oxford
Economics. "Nadchodzą trudne czasy" - taki
wydźwięk miał jego referat. Konieczna jest
rewizja wielu programów z ub. roku i z
początku tego roku z powodu globalnego
spowolnienia.

finansowe i fiskalne wielu krajów były
rozrzutne. Zdaniem J.Walkera, do spraw
pilnych do podjęcia należą: w krajach BRIC
redukcja inflacji, w strefie Euro - poprawa
finansów, w USA - aktywizacja rynku
zatrudnienia, w Chinach - zaostrzenie
polityki energetycznej i ekologicznej. Sesję
główną obrad Komitetu poświęcono na
omówienie stanu i prognoz rynku stalowego
w latach 2011-2012 w głównych regionach
świata i wybranych państwach.
Podsumowanie dwudniowych obrad
Komitetu zawarto w Raporcie WSA.
Po słabej II połowie 2011 r., również w całym
2012 r. zużycie jawne stali będzie niższe niż
prognozowano w kwietniu 2011 r. (1.360 mln
ton wyrobów gotowych w skali świata).

O EU ETS w MŚ
W dniu 5 września br. w Ministerstwie
Środowiska uczestniczyliśmy w spotkaniu,
na którym omówiono zagadnienia związane
z zasadami funkcjonowania systemu handlu
uprawnieniami do emisji po 2013 r.
Dokonano oceny prac w zakresie
przygotowania wykazu instalacji objętych
systemem tzw. Krajowe Środki Wykonawcze
(KŚW), którego projekt został 1 września br.
zamieszczony na stronach MŚ i KOBiZE do
konsultacji społecznych. Wszelkie uwagi do
przedłożonego projektu należało złożyć do
2 0 w r z e ś n i a 2 0 11 r. P o l s k a b y ł a
zobowiązania do 30 września br. przekazać
KŚW Komisji Europejskiej. Oczekuje się, że
podjęcie decyzji o przyznaniu darmowych
uprawnień do emisji nastąpi do końca marca
2012 r.

Forum
Dyrektorów Handlowych

Zły wpływ na prognozy gospodarcze mają
niejasne reguły polityczne i finansowe w wielu
krajach - dodatkowo dają o sobie znać skutki
pierwszej fazy kryzysu, kiedy polityki

W dniach 22-23 września 2011 r. odbyło się w
Ustroniu forum Dyrektorów Handlowych
podmiotów członkowskich Izby. Omówiona
tematyka dotyczyła oceny sytuacji na
krajowym i światowym rynku stali i surowców
po 7 miesiącach br., handlu UE z krajami
trzecimi oraz aktualnego stanu postępowań
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www.
ochronnych w handlu surowcami i
wyrobami hutniczymi. W dyskusji
oceniono europejski i krajowy rynek
zbytu na wyroby hutnicze oraz
przedstawiono ich prognozy na IV
kwartał br. W trzecim kwartale br.
obserwuje się spowolnienie sprzedaży
u producentów spowodowane mi.in.
wyprzedażą stanów magazynowych
przez hurtowników w okresie
wakacyjnym, niestabilnym kursem
złotego i oczekiwaniami klientów na
korektę cen. O ile w przypadku
wyrobów długich można mówić o
stabilnej sytuacji na rynku, to na rynku
blach g/w popyt jest raczej niski. Spadła
wyraźnie ilość zamówień od sektora
AGD. Zapasy w hurtowniach są na
niskim lub średnim poziomie.
Uzupełnienie zapasów odbywa się
bardzo ostrożnie z uwagi na wzrost
kosztów nabycia (osłabienie złotego) i
ogólne spowolnienie na rynku.

Rozmowy w MG
W dniu 14 września br. podczas
spotkania w Departamencie Rozwoju
Gospodarki prezes Izby przekazał
opinię środowiska do przyjętej przez
Sejm RP ustawy o akcyzie na produkty
energetyczne zużywane w hutnictwie.
Doceniając wsparcie Mini-sterstwa
Gospodarki dla postulatów naszego
przemysłu o zwolnienie z akcyzy węgla
i koksu zużywanych w metalurgii,
upomnieliśmy się o analogiczne
rozwiązania dla prądu elektrycznego i
gazu.
Poinformował Departament o akceptacji przez Radę HIPH "Sprawozdania z
realizacji restrukturyzacji hutnictwa
żelaza i stali za rok 2010". Zwróciliśmy
się także do MG z prośbą o stanowisko
Resortu w sprawie realizacji statystyki
sprawozdawczości branżowej po
2012 r.
Prezes Izby poinformował przedstawiciela Departamentu o przygotowanym przez Izbę Raporcie dot.
potrzeb surowcowych dla hutnictwa i
przemysłów współpracujących.
Spotkania w MG są stałym elementem
współpracy obydwu stron.

.org

Zakończenie postępowania
AD na import elektrod
grafitowych z Chin
Komisja Europejska podjęła w dniu
29 września 2011 r. decyzję o zakończeniu
postępowania AD na import elektrod
grafitowych z Chin (decyzję opublikowano
w D z . U . L 2 5 4 z 3 0 . 0 9 . 2 0 11 r. ) .
Postępowanie zostało zakończone za
zgodą wszystkich zainteresowanych stron
po wycofaniu skargi przez Europejskie
Stowarzyszenie Węgla i Grafitu.

W Ambasadzie UK
W dniu 14 września br. w siedzibie
Ambasady UK w Warszawie miała miejsce
ciekawa konferencja "Zrównoważone
budownictwo". Angielska firma B&K
Structures specjalizująca się w
projektowaniu i kompleksowym wykonastwie konstrukcji hybrydowych z tzw.
"niskim śladem węglowym" prezentowała
wybrane ze swojego portfolio obiekty
komercyjne, handlowe, edukacyjne i
sportowo-rekreacyjne.
Pokazano perspektywiczne projekty
oparte na połączeniu stali i drewna (tzw.
panele X-LAM i moduły SIP). Hybrydowe
budowle stanowią nowe możliwości
łączenia innych materiałów ze stalą.
B&C Structure i HIPH przewidują powrót do
tematu przy okazji organizowanej przez
Izbę konferencji z udziałem przemysłów
zużywających stal w projektach
inwestycyjnych.

Kontyngenty na import rur
stalowych na Ukrainę
W dniu 4 października br. weszła w życie
decyzja Międzynarodowej Komisji Ukrainy
ds. Handlu Zagranicznego o przedłużeniu
na kolejne 3 lata stosowania dotychczas
obowiązujących kontyngentów na import
rur stalowych na Ukrainę, w tym również z
Polski. Kontyngenty obowiązywać będą do
30.09.2014 r. i objęte są nimi rury bez szwu
o średnicy nie przekraczającej 406,4 mm.

- konieczne zmiany w raportowaniu
spraw dot. sytuacji w gospodarce ogółem
i na rynku stali,
- prezentacje krajowe oraz dyskusja nad
projektem Raportu Euroferu o sytuacji w
II kwartale'2011 i prognozach dla
europejskiego rynku na lata 2011 i 2012.
Konieczność zmian w technice
raportowania zagadnień makroekonomicznych i dotyczących rynku stali,
wynika z faktu że bazowym dla
dotychczasowych raportów był rok
2005. Od tego czasu, w wielu krajach,
zmiany w strukturze matrycy opisującej
sektorowe zużycie stali są bardzo istotne
(nawet o 300%). Proponowano by
przyjąć za bazowy - rok 2010.
W dyskusji niektóre kraje wskazały, że rok
2010 jako rok pokryzysowy nie jest dobrą
bazą. W konsekwencji ustalono, że
Eurofer przeprowadzi symulacje i
wynikające z nich wnioski rozpowszechni wśród członków Economic
Committee. Z raportów przedstawionych, przez poszczególne kraje, przebija
się w sposób wyraźny scenariusz
wskazujący na duże spowolnienie w
2011 r. i w 2012 r.
Dobra dotychczas ocena sytuacji w
Polsce, pod presją negatywnego
otoczenia zmieni się i wymagać będzie
korekty z optymistycznej na umiarkowaną. Sygnały jakie w ostatnich dniach
napływają zwłaszcza z przemysłu
samochodowego i agd jednoznacznie
narzucają konieczność weryfikacji "in
minus" wcześniejszych prognoz na lata
2011 i 2012.

Jubileusz 20-lecia HIPH

Rok 2011 jest dla Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej rokiem
wyjątkowym, w którym Izba obchodzi
jubileusz 20-lecia swojej działalności.
Z tej okazji Rada i Zarząd Izby organizują
16 listopada br. w Katowicach uroczysty
wieczór, podczas którego spotkamy się w
gronie firm członkowskich oraz osób
prawnych i fizycznych współpracujących i
Economic Committee
sympatyzujących z HIPH.
Jubileusz został objęty honorowym
11 października 2011 r. w siedzibie
patronatem Ministerstwa Gospodarki,
EUROFER-u, w Brukseli odbyło się
Marszałka Województwa Śląskiego oraz
posiedzenie Economic Committee.
Marszałka Województwa Małopolskiego.
Kluczowymi zagadnieniami w programie
tego posiedzenia były:
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