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W dniu 22 maja br. w Warszawie odbyło się „IED
Forum” poświęcone regulacjom, technologiom i
inwestycjom związanym z dyrektywą 2010/75/UE,
tzw. dyrektywą o emisjach przemysłowych.
Organizatorem tego wydarzenia było CBE Polska, a
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa objęła
honorowym patronatem tę konferencję.

Panel Hutniczy
na Europejskim Kongresie Gospodarczym
W drugim dniu trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach tj. 8 maja 2014 r. odbyły się trzy sesje poświęcone
hutnictwu. Uczestnikami EKG byli prezesi i menedżerowie
największych firm stalowych, przedstawiciele władz państwowych
i samorządowych .
Sesja pierwsza, której moderatorem był prezes HIPH Pan Stefan
Dzienniak. była poświęcona obecnej sytuacji na rynku stalowym oraz
perspektywom jego funkcjonowania.
Drugi panel poświęcony był dystrybucji wyrobów stalowych.
Dyskusji przewodniczył Pan Jerzy Bernhard, prezes Stalprofil S.A.
Trzecia sesja, prowadzona przez Pana Jarosława Kozińskiego z EY
skoncentrowana była wokół problemów związanych z regulacjami
prawnymi dotyczącymi m.in. podatku VAT.
Ponad 300 osobowa frekwencja dowodzi, że hutnictwo wciąż jest
bardzo ważnym ogniwem przemysłu w Polsce.
Udało się też zgromadzić osoby, które mają wpływ na warunki
funkcjonowania tego przemysłu w Polsce.
Panele hutnicze w czasie trwania EKG spotkały się z dużym
zainteresowaniem środowiska i pozwoliły uczestnikom na szersze
spojrzenie na aktualną sytuację gospodarczą jak również zwróciły
uwagę na problemy nurtujące przemysł stalowy. Próbowano też
znaleźć odpowiedzi na wiele kluczowych pytań dotyczących m.in.
przyszłości hutnictwa w Polsce.

Rada HIPH
W dniu 23 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie
Rady Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.
W trakcie spotkania omówiono i zatwierdzono
szczegółowy program Walnego Zgromadzenia
Członków oraz podjęto uchwały w sprawie
przyjęcia: sprawozdania Zarządu Izby; sprawozdania Rady Izby, sprawozdania finansowego za
2013 r., planu działalności Izby oraz preliminarza
wydatków na 2014 r. , zmian w treści Statutu i zasad
finansowania Izby.

Walne Zgromadzenie
Członków HIPH
W dniu 23 maja br. w Katowicach odbyło się
Walne Zgromadzenie Członków Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej. Zgromadzenie miało
charakter sprawozdawczy. Zarówno Zarząd jak i
Rada otrzymali absolutorium za swoją działalność
w 2013 r. Walne Zgromadzenie zatwierdziło
ramowy plan pracy na lata 2014-2015, zmiany w
Statucie HIPH oraz ustaliło wysokość składek
członkowskich w 2014 r.

W MG rozmowy o powołaniu
Zespołu ds. metalurgii - cd.
W dniu 27 maja br. odbyło się spotkanie Prezesów
Zarządów HIPH i IGMNiR panów: Stefana
Dzienniaka i Kazimierza Poznańskiego z
przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, przy
wsparciu doradców kancelarii EY.
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Na spotkaniu, które przebiegło w konstruktywnej
atmosferze, osiągnięto kompromis w sprawie
postanowień projektu zarządzenia powołującego Zespół
Międzyresortowy ds. Metalurgii. Konsultowane były
konkretne zapisy zarządzenia i udało się przekonać
przedstawicieli MG do koncepcji powołania zarządzeniem
trzech stałych grup roboczych, tak aby prace w
kluczowych obszarach mogły toczyć się równolegle.
Projekt zarządzenia, będzie jeszcze konsultowany
wewnątrz-resortowo w MG oraz międzyresortowo.

Spotkanie w sprawie wyłączenia
emisji procesowej z systemu
handlu emisjami ETS
W dniu 27 maja br. w siedzibie Stowarzyszenia
Przemysłu Wapienniczego w Krakowie odbyło się
spotkanie przedstawicieli Forum Odbiorców Energii
Elektrycznej i Gazu w sprawie inicjatywy wyłączenia
emisji procesowych z systemu handlu emisjami ETS.
Wszystkie sektory obecne na spotkaniu (cementowy,
chemiczny, szklarski, hutniczy, wapienniczy)
jednomyślnie wyraziły zainteresowanie podjęciem
wspólnych działań.
Przewodniczący Forum CO 2 poinformował, o
uruchomieniu tzw. projektu celowego w ramach Forum i
powołaniu Komitetu Sterującego oraz Komitetu
Wykonawczego, w skład którego weszli przedstawiciele
zainteresowanych sektorów oraz biuro Forum i
przedstawiciel ViewPoint Group.
Przewodniczący Forum CO2 zwrócił się z propozycją do
pozostałych sektorów wchodzących w skład Forum, a nie
uczestniczących w spotkaniu, o przystąpienie do
inicjatywy (m.in. do KGHM, Izby Gospodarczej Metali
Nieżelaznych).

również urealnieniem statystyk, dzięki znaczącemu ograniczeniu
szarej strefy w wewnątrzunijnym handlu wyrobami stalowymi
(zwłaszcza prętami zbrojeniowymi i walcówką). W krajowym
sektorze koksowniczym produkcja utrzymała się na
zeszłorocznym poziomie, a ceny węgla i koksu spadały. Krajowe
zużycie koksu wzrosło o 36%, ale eksport obniżył się o 8% rok do
roku. Mniejsza była sprzedaż zwłaszcza do Ukrainy i Czech, a
dodatkowo rosnąca podaż chińskiego koksu spowodowała utratę
części rynków zamorskich (m.in. Brazylii i Indii).
W handlu zagranicznym UE zaobserwowano wzrost importu
wyrobów stalowych o 10% po 4 miesiącach br. Szczególnie wysoką
dynamiką charakteryzował się import wyrobów długich, zwłaszcza
stali zbrojeniowej. Udział importu z Chin utrzymał się na
podobnym poziomie jak w ubiegłym roku, natomiast
zaobserwowano wzrost udziału rosyjskiej stali w przypadku
wyrobów płaskich. W unijnym eksporcie wyrobów płaskich w 2013
r. wzrósł udział blach powlekanych, a głównymi kierunkami tego
eksportu były Turcja i USA. W eksporcie wyrobów długich wzrósł
znaczenie eksport prętów zbrojeniowych do Algierii i Turcji.
HIPH przedstawiła kwestię modernizacji unijnych instrumentów ochrony rynku oraz postępowań ochronnych w międzynarodowym handlu wyrobami stalowymi i surowcami dla
hutnictwa. Omówione zostały także ważniejsze działania Izby w
ramach koalicji, ukierunkowane na poprawę konkurencyjności
sektora, zwłaszcza poprzez zmniejszenie kosztów energii
elektrycznej i gazu.
Przedstawiciele działów handlowych firm członkowskich HIPH
dokonali własnego podsumowania oceny sytuacji na rynku stali i
surowców w pierwszym półroczu 2014 r., które scharakteryzowali
jako korzystne dla swoich przedsiębiorstw. Natomiast prognozy
sprzedaży na III kwartał były ostrożne a bardziej optymistyczne
na IV kwartał br.

Wzięliśmy udział w:
-

Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 12-13 czerwca br. w Ustroniu odbyło się
kolejne Forum Dyrektorów Handlowych podmiotów
członkowskich Izby. HIPH przedstawiła informację o
aktualnej sytuacji na rynku stali, koksu i materiałów
ogniotrwałych oraz poinformowała o sytuacji w handlu
wyrobami stalowym pomiędzy UE i krajami trzecimi.
Produkcja stali w Polsce po 4 miesiącach 2014 r.
utrzymała pozytywną dynamikę (+7% rok do roku)
wpisując się w globalny i europejski trend. Wraz z
poprawą w gospodarce i sektorach konsumujących stal
zużycie wyrobów stalowych na krajowym rynku wzrosło o
ok. 30% rok do roku. Tak dobry rezultat nie był
spowodowany jedynie zwiększonym popytem na stal, ale

uroczystościach Dnia Hutnika:
w Hucie Łaziska S.A. (06.05.2014r.), na Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie (09.05.2014r.), w Hucie Łabędy S.A.
(16.05.2014 r.), w Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. (30.05.2014r.),
uroczystym Jubileuszu 20-lecia firmy Harsco w Polsce,
spotkaniu informacyjnym Forum Odbiorców Energii
Elektrycznej i Gazu i FORUM CO2 w Warszawie,
spotkaniu z przedstawicielami izb czeskiej i słowackiej
w sprawie uzgodnienia terminu i zakresu tematycznego
przyszłorocznego spotkania Czesko- Polsko-Słowackiej Komisji ds.
Hutnictwa , które odbędzie się na wiosnę 2015 r. na S łowacji,
konferencji "Konkurencyjne hutnictwo i energetyka szansą
na rozwój Zagłębia".
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