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Z informacji przekazanych Izbie przez Kancelarię
Premiera wynika, że nasz wniosek został przekazany do
właściwych ministerstw, i będzie uwzględniony przy
konstruowaniu polskiego stanowiska w przedmiotowej
sprawie.

Warsztaty środowiskowe
Opinia do projektów ustawy: energetycznej,
gazowej i o odnawialnych źródłach energii

• Koalicja na rzecz zmiany przepisów
akcyzowych

• Komitet Statystyczny EUROFER-u
• Forum Dyrektorów Handlowych

Na równi z innymi
o fundusze europejskie
Zarząd HIPH, w imieniu sektora, wystąpił do premiera Donalda Tuska z
listem (znak HIPH/0144/ 2012) , w którym postuluje, by rząd na forum
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego zabiegał o rozwiązania,
pozwalające przedsiębiorstwom sektora stalowego starać się o unijne
wsparcie na realizację innowacyjnych inwestycji, na ogólnych zasadach w
nowej projekcji unijnego budżetu 2014 - 2020.
W obowiązującym do 2013 roku budżecie UE, hutnictwu zabroniono
korzystania z pomocy publicznej na zasadach ogólnych, ponieważ było ono
beneficjentem pomocy na restrukturyzację (te kwestie w przypadku Polski
reguluje Traktat Wspólnot Europejskich w protokole nr 8 o naszym
przystąpieniu do UE).
Proces przebudowy przemysłu stalowego w oparciu o rządowy program
restrukturyzacji został formalnie zakończony z końcem 2006 r., rząd przyjął
raport końcowy w 2011 r., uznając program za w pełni zrealizowany. Tym
samym ustały formalne powody, dla których sektor stalowy miałby być
traktowany inaczej niż pozostałe gałęzie przemysłu.
W liście do Premiera wskazaliśmy na potrzebę zmiany unijnych przepisów
regulujących zasady ubiegania się o środki na innowacje i nowe technologie w
latach 2014-2020.
W najbliższych miesiącach rozpoczną się prace nad tworzeniem programów
pomocowych na okres 2014-2020, równolegle kontynuowane będą
negocjacje ogólnych ram unijnego wsparcia.
Zaapelowaliśmy do rządu RP by w trakcie negocjacji tych unijnych
rozporządzeń i programów zadbano, żeby nie było już wyłączeń, takich jakie
mają miejsce dzisiaj.

Rekompensaty za koszty EU ETS
Dyrekcja Generalna d/s Konkurencji Komisji
Europejskiej (dalej DGC EC) obecnie ustala ramy
pomocy państwa dla krajowych programów
rekompensat za wzrosty cen energii elektrycznej
powiązane z EU ETS. Izba w ramach procesu konsultacji
zgłosiła w imieniu podmiotów członkowskich uwagi i
sugestie do tzw. "Wytycznych w sprawie niektórych
środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r.".
Stanowisko wyrażone w piśmie HIPH/0154/12 z 26
stycznia br. (dostępne dla członków Izby na stronie
www.hiph.org) przesłaliśmy do Ministerstwa Gospodarki.
Do Premiera Rządu RP p. Donalda Tuska zarząd Izby
przygotował i przesłał w tej sprawie list (HIPH/2244/11 z
dnia 27.12.2011 r. - dostępny dla członków Izby i na
stronie www.hiph.org), w którym postulowaliśmy o
poparcie przez Polskę, decyzji DGC EC przyznającej
przemysłowi stalowemu statusu "carbon leakage" i
włączającej sektor na krótką listę przemysłów
kwalifikujących się do rekompensat. Poprosiliśmy
Premiera by na forum krajowym, nie wprowadzano
wewnętrznych ograniczeń w zakresie wielkości
rekompensaty. Poprosiliśmy by były one pełne i
obowiązywały w całym okresie 2013-2020.
5 stycznia 2012 r. otrzymaliśmy informację, że nasze
petycje zostały skierowane do właściwych Ministerstw
celem uwzględnienia w stanowisku rządowym.

Forbes Energy Executive Congress
19 stycznia br. w Warszawie uczestniczyliśmy w
Kongresie Forbes Energy.
Dyskutowano o bezpieczeństwie gazowym Europy i
Polski. Poruszono również zagadnienia dotyczące
wpływu rozdziału uprawnień do emisji CO 2 na
konkurencyjność polskich producentów energii. Dużo
uwagi poświęcono OZE i tematowi energetyki jądrowej w
Polsce.
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Warsztaty środowiskowe
Z inicjatywy zarządu HIPH w dniu 9 lutego br. w siedzibie Izby
odbyły się warsztaty dla zespołów eksperckich: ds. Ochrony
Środowiska oraz ds. Materiałów i Surowców dla hutnictwa
Tematyka warsztatów:
- Dyrektywa IED, skutki jej wdrażania dla gospodarki i
przemysłu stalowego,
- Nowe materiały granulowane dla hutnictwa jako sposób na
ograniczenie emisji pyłów w procesie stalowniczym.
Na wstępie prezes Izby przedstawił sytuację w przemyśle
stalowym w Polsce i na Świecie, scharakteryzował aktualną
sytuację w sektorach zużywających stal.
Referat nt. dyrektywy o emisjach przemysłowych wygłosiła Dyr.
Małgorzata Typko z Departamentu Instrumentów Środowiskowych Ministerstwa Środowiska. Omówiła zmiany, jakie
Dyrektywa wprowadza w zakresie emisji przemysłowych oraz
przedstawiła harmonogram jej wdrażania.
Przedstawiciel PEDMO S.A. pan Jacek Niemczyk, przedstawił
referat: "Granulowane materiały pomocnicze dla hutnictwa
stali". Spełniają one wymagania w zakresie nowoczesnych
technologii produkcji i jakości stali oraz zaostrzone normy
ekologiczne w zakresie emisji pyłów. Zalety granulowanych
materiałów MgO-nośnych są ewidentne.
W drugiej części warsztatów odbywała się (w osobnych
grupach tematycznych) dyskusja. Zespół ds. Ochrony
Środowiska omawiał skutki wdrożenia nowej Dyrektywy dla
hutnictwa. Zespół ds. Materia-łów i Surowców - techniczne i
technologiczne aspekty zastosowania materiałów
granulowanych magnezowych.

Opinia do projektów ustaw:
energetycznej, gazowej i o odnawialnych
źródłach energii (OZE)
Na przełomie stycznia i lutego br. zarząd Izby przeprowadził
proces konsultacji (trzy spotkania Zespołu d/s Energii przy
HIPH oraz wymiana korespondencji e-mailowej) do trzech
nowych ustaw:
- Prawo Energetyczne,
- Prawo Gazowe,
- Odnawialne Źródła Energii.
Wnioski i uwagi z hut zostały uogólnione przez Zarząd Izby i w
postaci oddzielnych dokumentów do każdego z projektów ustaw,
zgodnie z formułą określoną przez Ministerstwo Gospodarki, w
dniu 6 lutego br., zgodnie z terminem konsultacji jako opinia
sektora (pisma znak: HIPH/0199/12 i HIPH/0200/12) zostały
przesłane do Ministerstwa Gospodarki. Tekst opinii dostępny
dla członków Izby na stronie www.hiph.org

Koalicja na rzecz zmiany
przepisów akcyzowych
Zakończone zostały prace Koalicji na rzecz zmiany przepisów
akcyzowych w ramach trójstronnego porozumienia HIPH Ernst&Young - ArcelorMittal Poland i CMC Zawiercie,

z 6 czerwca 2011 r. Zarząd Izby przekazał końcowe dokumenty
zarządom w/w Spółek.
Efekty pracy Koalicji należy uznać za zadawalające. Sukcesem jest
wprowadzenie zwolnienia z akcyzy na węgiel i koks wykorzystywane w
procesach metalurgicznych, chemicznych i mineralogicznych. Do
realizacji pozostajekwestia zawieszenia akcyzy na energię elektryczną i
gaz - prace będą kontynuowane w bieżącym roku.
Sukcesem jest też "przeniesienie" na forum publiczne (media, Sejm,
Senat) sprawy nadmiernych obciążeń fiskalnych przemysłu stalowego i
pozostałych sektorów z grupy tzw. przemysłów energochłonnych.
Kolejnym sukcesem jest powołanie w dniu 8.12.2011 r. przez Ministra
Gospodarki Grupy Roboczej d/s redukcji obciążeń przedsiębiorstw
energochłonnych, w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji
Polityki Energetycznej Polski do 2020 r., w pracach którego będzie brać
udział przedstawiciel FORUM.

Statistics Committee
Spotkanie Komitetu Statystycznego EUROFERu odbyło się 24 stycznia
2012 r. w paryskim biurze ArcelorMittal. Komitet statystyczny, zbiera się
2 razy w roku i omawia aktualne sprawy związane z obowiązkową i
dobrowolną statystyką branżową. Podczas spotkania omówiono warunki
dostępności statystyk produkcyjnych i handlowych w sytuacji kiedy nie
wszyscy członkowie EUROFERu mają jednakową wolę udostępniania danych.
EUROFER złożył do Komisji Unii Europejskiej projekt zmian w
Systemie Zharmonizowanym (ZH). Podniesiono też problem dotyczący
agregacji danych statystycznych wg. krajów. W związku z protestem
niektórych członków EUROFERu. EUROFER przedstawi sposób
agregacji, który nie będzie budził sprzeciwu.

Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 7-8 grudnia 2011 r. w Ustroniu odbyło się zorganizowane przez
zarząd Izby Forum Dyrektorów Handlowych HIPH. Omawiana na
spotkaniu tematyka dotyczyła:
- oceny światowego i krajowego rynku stali, koksu i surowców w 2011 r.,
- sytuacji w imporcie wyrobów stalowych z krajów trzecich do UE-27;
- aktualnego stanu postępowań ochronnych w handlu stalą;
- skutków przyjęcia Rosji do WTO i utworzenia Unii Celnej RosjaBiałoruś-Kazachstan.
Wnioski z dyskusji:
- rok 2011 był dla producentów dobry, sprzedano więcej wyrobów
stalowych, ale ceny były na niskim poziomie, w ślad za tym niższe marże;
- sprzyjająca inwestycjom w budownictwie i konstrukcjach pogoda
dobrze wpłynęła na sprzedaż wyrobów długich;
- wysoki kurs Euro istotnie wpłynął na zmniejszenie importu stali do
Polski;
- stany magazynowe u producentów i dystrybutorów w II półroczu
utrzymują się na bardzo niskim poziomie;
- produkcja koksu w Polsce w 2011 r. była niższa o 3%. W 2012 r. spadnie
o kolejne 5%, co wiąże się z ograniczeniem popytu z powodu zamknięcia
kilku wielkich pieców w Europie.
Pod względem wielkości sprzedaży wyrobów stalowych rok 2012 nie
powinien odbiegać od 2011 r. Producentów niepokoi jednak wysoki
poziom cen złomu i możliwość zmniejszenia i tak już niskiej marży.
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