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Grudniowe posiedzenie Rady Izby odbyło się
w siedzibie HIPH w Katowicach. Zgodnie z
programem, Zarząd Izby przedstawił Radzie
informację wstępną o wynikach przemysłu
stalowego i sektorów z nim powiązanych w
2010 r. oraz wstępne sprawozdanie z
działalności Izby w 2010 r.
Krajowe zużycie stali w 2010 r. będzie wyższe
o ok. 13% w stosunku do odnotowanego w
2009 r. W konsekwencji tego, o około 15%
wzrośnie produkcja stali surowej w Polsce.
Na rynku materiałów ogniotrwałych miała
miejsce również poprawa. Spodziewany jest
wzrost ich produkcji o 14,8 % oraz zużycia o
ok. 9,5%. Zwiększył się niestety w 2010 r.
udział importu w krajowym zużyciu stali do
68%.
Zarząd przedstawił również Radzie Izby
wstępne sprawozdanie z działalności HIPH
za 2010 r. i projekt budżetu na 2011 r.
Rada pozytywnie zaopiniowała zarówno
wykonanie budżetu 2010 jak i jego projekt na
2011 rok oraz projekt Ramowego Programu
Pracy Izby w 2011 r.

EU ETS
15 grudnia br. podczas spotkania unijnego
Komitetu Rady UE d/s Środowiska zapadły
ważne również dla sektora stalowego decyzje
dot. EU ETS. Uzgodniono poziom
benchmarków dla koksu (286 kg CO2/t
koksu), dla spieku hutniczego (171 kg CO2 /t
spieku), dla płynnego metalu (BF/BOF) (1.328 kg CO2 /t stali), dla stali elektrycznej
zwykłej jakości (283 kg CO2/t stali) oraz dla
stali elektrycznej stopowej (352 kg CO2 /t
stali).
Komitet zdecydował, że paliwem
referencyjnym przy określaniu ilości
uprawnień emisyjnych będzie gaz ziemny.
Broniąc interesu krajowego przemysłu
stalowego, delegacja polska sprzeciwiła się
zmniejszeniu poziomu benchmarków dla
stali EAF odpowiednio o 2 i 5 kg CO2 /tonę
stali, w stosunku do proponowanych
wcześniej wielkości (przemysł stalowy w
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Polsce jest skazany na wysokonawęgloną
energię elektryczną), ale inne kraje nie
poparły tego stanowiska. Zgodnie z
procedurami i harmonogramem
legislacyjnym UE do marca 2011 r.
Parlament Europejski wypowie się w tej
sprawie.

PO Innowacyjna Gospodarka
Do 2002 roku Traktat EWWS był główną
formułą unijnego ustawodawstwa dla
przemysłu stalowego. Regulował m.in.
kwestie dot. udzielania pomocy publicznej.
Od 2002 r. obowiązuje Traktat UE, w którym
znalazły się tylko niektóre elementy z
Traktatu EWWS. Zasady i procedury
dotyczące pomocy publicznej dla przemysłu
stalowego zapisane zostały w tzw. Planie
Działań w Zakresie Pomocy Państwa.
Generalnie trzeba stwierdzić, że obowiązujące dziś ramy prawne w żaden sposób
nie uprzewilejowują przemysłu stalowego.
Co więcej, hutnictwo stalowe pozostaje
nadal gałęzią przemysłu wyłączoną z
działań Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
Zdaniem inwestorów operujących w
sektorze, utrzymanie tych restrykcji w
okresie objetym nową projekcją budżetu
UE, rodzić będzie negatywny wpływ dla
zachowania konkurencyjności krajowego
hutnictwa.
Wchodzenie w nowe technologie produkcji
z tzw. wiekszą wartością dodaną jest
nakazem dzisiejszych czasów.
Zarząd Izby podejmie działania na rzecz
zmiany tych przepisów. Dla rozwiązania
problemu jest potrzebna jednak inicjatywa
szersza niż tylko narodowa.

Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 9-10 grudnia odbyło się
zorganizowane przez Zarząd Izby Forum
Dyrektorów Handlowych HIPH.
W programie spotkania znalazły się takie
tematy jak:
- stan krajowego i światowego rynku stali i
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surowców po 10 miesiącach 2010 r.
- kierunki i wielkość importu wyrobów
stalowych do UE po 10 miesiącach br.
- stan postępowań ochronnych
prowadzonych przez UE i inne kraje
Świata przeciwko importowi niektórych wyrobów stalowych.
W dyskusji przedstawiciele
poszczególnych podmiotów członkowskich Izby przedstawili własną ocenę
rynków na surowce hutnicze i stal w IV
kwartale br. oraz prognozy na 2011
rok.
W ich ocenie rok 2010 był lepszy niż
2009 a IV kwartał był lepszy niż
poprzednie, poprawiła się płynność
finansowa firm kupujących, zamówienia uzyskiwane są z wyprzedzeniem 4-6 tygodni.
W prognozach na 2011 r. panuje
ostrożny optymizm, popyt powoli się
odbudowuje a od II połowy roku
oczekiwać się będzie wyraźnego
wzrostu zamówień.
Zwracano uwagę na potencjalne
zagrożenia związane z rosnącymi
cenami i dostępnością złomu oraz z
trudnymi warunkami pogodowymi w
I kwartale 2011 r.
Zarząd Izby rozszerzył program
Forum o dwa dodatkowe tematy:
- przedstawiciel Banku Gospodarstwa
Krajowego zaprezentował możliwości
wykorzystania przez polskie przedsiębiorstwa instrumentów wsparcia
eksportu w ramach Rządowego
Programu Wspierania Eksportu.
Celem programu jest aktywizacja
polskiego eksportu poprzez zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw krajowych na rynkach zagranicznych.
Na realizację tego
programu do 2015 r. przewidziano
środki w wysokości 5,7 mld zł a ich
beneficjentami są firmy eksportujące
lub realizujące projekty inwestycyjne
poza granicami Polski.
- przedstawiciel austriackiej firmy
Uniconsult GmbH, zaprezentował
projekt utworzenia platformy gospodarczej Górny Śląsk - Górna Austria,
mającej na celu wzmocnienie kooperacji ekonomiczno-gospodarczej
pomiędzy tymi regionami.

.org

Europejska Rada ds.
zatrudnienia i umiejętności
W dniu 15.12.2010 r. uczestniczyliśmy w
Brukseli w seminarium pt.: "Towards a
European steel council on jobs and
skills? Identifying the actors", które
zorganizowano w ramach unijnego
projektu mającego na celu utworzenie
sektorowej Rady ds. zatrudnienia i
umiejętności w przemyśle stalowym w
UE.
Z propozycją utworzenia Rady wystąpiły
wspólnie do Komisji Europejskiej
EUROFER i Europejska Federacja
Metalowców (EMF). Głównym celem
projektu jest określenie istniejących
struktur w poszczególnych państwach
członkowskich, w tym organizacji i
instytucji działających na krajowym i
niższych szczeblach administracji
odpowiedzialnych
za edukację i
szkolenia kadr dla potrzeb sektora
stalowego. Rada sektorowa ma być
platformą wymiany informacji i
doświadczeń pracodawców i pracowników, koordynatorem wspólnego
działania w kierunku kształcenia i
szkolenia kadr dla sektora stalowego.
Prezentację dot. założeń projektu
przedstawił p. Manuel Hubert z Dyrekcji
Generalnej ds. Zatrudnienia KE (DG
EMPL). Strona polska reprezentowana
była przez NSZZ Solidarność i HIPH.
Wiceprezes
Izby przedstawił informację o sytuacji na rynku wyrobów
stalowych w Polsce i o zmianach
wielkości zatrudnienia w sektorze
stalowym.
Drugie seminarium w tej sprawie
odbędzie się w marcu a konferencja
podsumowująca projekt w lipcu 2011 r.

Plenary Meeting of the
Sectoral Social Dialoque
Committee on Steel
Na zaproszenie DG EMPL Komisji
Europejskiej uczestniczyliśmy w dniu 16
grudnia 2010 r. w Brukseli w
Posiedzeniu Plenarnym Komitetu
Sektorowego Dialogu Społecznego Stal z udziałem przedstawicieli: Komisji
Europejskiej, Europejskiej Federacji
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Metalowców (EMF) oraz EUROFER-u).
Dyskutowano m.in. o:
sytuacji na rynku stali i perspektywach,
polityce handlowej UE, polityce dot.
zmian klimatu, nowej polityce
przemysłowej UE, działalności
badawczo-rozwojowej i bezpieczeństwa pracy w ramach Europejskiej
Platformy Technologicznej Stali
(ESTEP) oraz o sprawach dotyczących
szkolenia i podnoszenia kwalifikacji kadr
dla hutnictwa.
Wg EUROFER-u, pomimo zróżnicowanej sytuacji gospodarczej w
różnych krajach UE (np. wzrost w
Niemczech, w Polsce i w krajach
skandynawskich, spadek w Hiszpanii, w
Portugalii i we Włoszech) zapotrzebowanie na stal będzie się zwiększało w
latach 2011-2012 (eksport, inwestycje
krajowe). Branża budowlana jest nadal
osłabiona, sprzedaż samochodów
zmniejszy się z uwagi na zaprzestanie
od 2011 r. korzystnego dla kupujących
systemu zachęt, wzrastać będzie
zużycie stali w branży maszynowej.
EMF zwrócił uwagę na nadwyżki
zdolności produkcyjnych w sektorze
stalowym UE oraz na niskie (mniejsze o
0,8% niż w USA i o 1,5% PKB niż w
Japonii) nakłady inwestorów unijnych na
badania i rozwój.
Przedstawiono wspólne oświadczenie
EMF-u i EUROFER-u w sprawie polityki
UE dot. zmian klimatu oraz cele i
program roboczy Komitetu Dialogu
Społecznego na 2011 rok.

Okolicznościowe spotkania
na koniec 2010 roku
Z satysfakcją uczestniczyliśmy w
okolicznościowych spotkaniach
podsumowujących 2010 r. zorganizowanych przez:
CELSA "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.
ArcelorMittal Poland S.A.
Severstallat Silesia Sp. z o.o.
Gratulując hutom i instytucjom
powiązanym tegorocznych osiągnięć,
życzymy jeszcze lepszej koniunktury na
nasze wyroby w 2011 r. a Załogom
Spółek i Instytucji Członkowskich Izby
- Do Siego Roku!
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