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Wzięliśmy udział w:

tymczasowe cła minimalnymi cenami importowanymi.
Ogólne ramy stanowiące minimalne ceny importowe i
objęcie nimi wszystkich produktów są także popierane
przez dwóch dużych europejskich użytkowników tychże
blach.

Posiedzenie Rady HIPH
W dniu 25 września br. w siedzibie Zarządu Izby w
Katowicach odbyło się posiedzenie Rady HIPH.
Na posiedzeniu Członkom Rady została przedstawiona informacja o sytuacji na rynku stali, koksu i
materiałów ogniotrwałych w 2014 r. oraz stan po
7 miesiącach 2015 r. Dokonano podsumowania stanu
realizacji prac w ramach koalicji utworzonych z
udziałem HIPH oraz kancelarii prawnych w zakresie:
wprowadzenia ulg w systemie OZE dla najbardziej
energochłonnych branż oraz konkurencyjności
przemysłu metalurgicznego w Polsce.

Pismo do MG
19 sierpnia br. Zarząd Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
wystosował pismo do Pani Anny Nemś, Wiceminister Gospodarki w sprawie
efektywności energetycznej i ograniczeń w dostępie do energii elektrycznej.
W piśmie odnieśliśmy się do sytuacji odnośnie kryzysu dostępności mocy
w krajowym systemie elektroenergetycznym a także do toczących się prac
nad projektem ustawy o efektywności energetycznej. Przedstawiliśmy Pani
Minister główne postulaty branży hutniczej w powyższych obszarach
i prosiliśmy o podjęcie odpowiednich działań, co w naszej ocenie pozwoli na
utrzymanie konkurencyjności na arenie międzynarodowej przemysłu
hutniczego oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce.

Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 10-11 września 2015 r. w Ustroniu odbyło się kolejne Forum
Dyrektorów Handlowych. W trakcie spotkania dyskutowano na tematy dot.:
sytuacji na rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych, handlu wyrobami
stalowymi UE z krajami trzecimi, TTIP, modernizacji instrumentów
ochrony rynku UE oraz aktualnych postępowań antydumpingowych
i antysubsydyjnych w międzynarodowym handlu wyrobami stalowymi
i surowcami dla hutnictwa.

Pismo do Komisarz KE
17 września br. zwróciliśmy się do Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Komisarz
KE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
w sprawie importu wyrobów walcowanych ze stali transformatorowej
(GOES) pochodzących z Rosji, USA, Japonii, Korei i Chin
HIPH popiera propozycję Dyrekcji Generalnej ds. Handlu KE, aby zastąpić

Pismo do MiR
21 października br. Zarząd Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej wystosował pismo do Pani
Marii Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.
W piśmie wyraziliśmy nasze obawy będące skutkiem
niedostosowania stanu prawnego do nowoczesnych
technologii w zakresie produkcji stali zbrojeniowej.
Zwróciliśmy uwagę
na problem zbyt niskich
standardów jakości stali zbrojeniowej, na który trzeba
patrzeć przede wszystkim przez pryzmat bezpieczeństwa, ale również z perspektywy konkurencyjności
hutnictwa w Polsce, którego produkty są znacznie
bardziej nowoczesne, a mimo to przegrywają konkurencje z zalewającymi Polskę importowanymi produktami niższej jakości.
Wyraziliśmy chęć spotkania w celu przedyskutowania
zagadnienia dot. standardów stali zbrojeniowej w
Polsce.

Pismo do Premiera Rządu RP
21 października br. Zarząd Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej zwrócił się do Pani Ewy
Kopacz - Premier Rządu RP w sprawie Przeglądu ETS
(Europejskiego Systemu Handlu Emisjami) i
konieczności zmian strukturalnych. Przekazaliśmy
uwagi przemysłu stalowego na temat wniosku Komisji
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w odniesieniu do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie EU
ETS przyjętej przez Komisję w dniu 15 lipca 2015 i omówionej na
posiedzeniu Rady Ochrony Środowiska w dniu 26 października
br. poinformowaliśmy, iż branża stalowa popiera dobre cele
klimatyczne, jednakże nie w sposób, w jaki Komisja zamierza je
osiągnąć tj. poprzez likwidację przemysłu i miejsc pracy.
Wskazaliśmy, że w obecnej formie, propozycja ta zagraża
istnieniu polskiego i europejskiego przemysłu stalowego, która
to branża została uznana w ocenie skutków regulacji wykonanej
przez Komisję jako jeden z nielicznych sektorów narażonych na
bardzo wysokie ryzyko ucieczki emisji. Zagrożenie to wynika
głównie z wysokich kosztów związanych z ochroną środowiska
(konieczność zakupu uprawnień do emisji, kosztów emisji
pośrednich zawartych w cenie energii elektrycznej oraz
niemożność konkurowania z importem towarów z krajów, w
których koszty środowiskowe nieobowiązują.

Komitet Ekonomiczny EUROFER-u
21 października br. HIPH uczestniczyła w posiedzeniu
Komitetu Ekonomicznego zorganizowanym przez EUROFER.
Podczas spotkania omówiono sytuację ekonomiczną w
II kwartale 2015 r. oraz prognozy rynkowe na lata 2015-2016 w
krajach UE. Gospodarka UE pozostaje w fazie ożywienia, w Q2’15
PKB zwiększył się o 1,9% r/r, a jego najsilniejszym ogniwem była
konsumpcja prywatna, wspierana przez niską inflację i
rekordowo niskie stopy procentowe. Najszybszy wzrost
gospodarczy odnotowały: Hiszpania, Polska, Szwecja i Wielka
Brytania, w stagnacji znalazła się Francja, natomiast Włochy
odczuły spowolnienie. W 2016 r. prognozuje się nieznaczne
przyspieszenie wzrostu PKB do 2,0% wobec 2015 r. Produkcja
przemysłowa po 8 miesiącach br. wzrosła o 1,6% r/r, najsilniejszy
wzrost zanotowano w Hiszpanii i Niemczech. W II kwartale br.
przyspieszyła produkcja w sektorach konsumujących stal, indeks
SWIP dla UE wyniósł 2,1% r/r, względem 0,9% w poprzednim
kwartale. W kolejnych kwartałach przewiduje się stabilizację
wzrostu, a w 2016 r. przyspieszenie do 2,5%. Budownictwo
wyraźnie poprawiło dynamikę w Q2’15, po trzech kwartałach
spadków nastąpił wzrost o 1,4%. Sytuacja poprawiła się
szczególnie w Hiszpanii, Holandii i Szwecji, a pozostała
negatywna we Francji i Włoszech. W przemyśle maszynowym
widać pogorszenie tendencji względem poprzedniego roku,
spowodowane słabym popytem globalnym, a w szczególności
spadkiem eksportu do Chin. Największy spadek odczuła Wielka
Brytania, z powodu silnego funta. Motoryzacja poprawiła wyniki,
dzięki odbudowie popytu w UE, chociaż osłabienie nastąpiło w
eksporcie do Rosji i Chin. Dwucyfrowe dynamiki wzrostu notują
Włochy i Hiszpania, ale w przyszłym roku prognozuje się już
słabsze wzrosty. Produkcja rur znajduje się w regresji, a
największe jej spadki odnotowano we Francji i Niemczech. W
przemyśle AGD poprawa tendencji, mimo niższej sprzedaży na
rynki wschodnie. Najlepiej w tym segmencie radzą sobie kraje
Europy Centralnej, w tym Polska, dzięki niższym kosztom
produkcji. Ogółem indeks SWIP dla sektorów konsumujących
stal w UE obniży się z 2,5 do 1,9% w tym roku, a w 2016 r.
prognozuje się wzrost o 2,6%.
Z przygotowanych przez członków Komitetu Ekonomicznego prognoz wynika, że zużycie jawne stali w UE w 2015 r.

wzrośnie o 2%, o połowę mniej niż w ubiegłym roku i wyniesie
149 mln ton, jednak głównymi beneficjentami tego wzrostu będą kraje
trzecie, które zwiększą eksport do UE o ok.10%.
Najdynamiczniejszy wzrost zanotował import z Chin, szybko wzrasta
również sprzedaż z wcześniej mniej znaczących kierunków jak Serbia czy
Białoruś.

Spotkanie Komitetu Dyrektorów ESTA
W dniach 29 i 30 października br. w Bergamo we Włoszech odbyło się
spotkanie Komitetu Dyrektorów Europejskiej Asocjacji Rur Stalowych
(ESTA CDD).
Podczas obrad przedstawiono informację o stanie
gospodarek poszczególnych krajów - członków ESTA. Sytuacja została
określona jako niezbyt dobra z szansami na niewielką poprawą w
najbliższym czasie. Produkcja rur w UE w I półroczu 2015 r. wyniosła
6,3 mln ton i spadła o 5,2% w porównaniu do 2014 r. z czego 1,9 mln ton
stanowiły rury bez szwu (spadek o 17%), 0,6 mln ton rury ze szwem
powyżej 406,4 mm (wzrost o 10,6%) i 3,8 mln rury ze szwem poniżej 406,4
mm (spadek o 0,2%).

Nasz głos w mediach
- Dobre wieści z rynku stali - produkcja znacząco rośnie, Puls Biznesu
(21.08.2015),
- Jak odzyskać stalowy rynek stali, Magazyn Hutniczy (25.08. 2015)
- Z Ropczyc na rynki całego świata, Magazyn Hutniczy (01.09.2015),
- Innowacyjność jako szansa na rozwój sektora stalowego w Polsce,
Polish Market (09.2015)
- Zużycie stali w Polsce rośnie.Będzie rekordowo?, WNP (11.09.2015),
- Jak hutnicy walczyli z szarą strefą? - Magazyn Hutniczy (15.09.2015),
- Ceny stali szukają dna - Puls Biznesu (12.10.2015r.),
- Jak wygląda obecnie sytuacja w hutnictwie - Gazeta Wyborcza w
Częstochowie (23.10.2015),
- Optymistyczne prognozy i nieprzewidywalne zagrożenia, Magazyn
Hutniczy (27.10.2015)

Wzięliśmy udział w:
- połączonym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz
Komisji Gospodarki Narodowej (03.08.2015)
- spotkaniu z p.A.Nemś, Wiceminister Gospodarki (10.08. i 17.08.
2015r.)
- spotkaniu w MG z p.Tomaszem Dąbrowskim, Dyrektorem Departamentu
Energetyki (Warszawa, 21.08.2015 r.),
- spotkaniu w sprawie przygotowania dla Ministerstwa Środowiska
projektu wytycznych dot. Konkluzji BAT
(AMP,Dąbrowa Górnicza,
17.09.2015),
- Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ
Solidarność (Leśne Kąty k/Ostrowca Św. 02.10.2015)
- uroczystej inauguracji roku akademickiego na AGH (Kraków,05.10.2015)
- V Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Katowice,
12-14.10.2015r.),
- spotkaniu w NFOŚiGW w sprawie analizy warunków finansowania
efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw (Warszawa,
20.10.2015r.),
- debacie pt.:”Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w
regionach - województwo śląskie” (28.10.2015)
- telekonferencjach i licznych spotkaniach z EY w ramach Komitetu
Sterującego i zawiązanych koalicji w tematyce konkurencyjności polskiego
przemysłu metalurgicznego.
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