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Koalicja na rzecz eliminacji nieuczciwych
praktyk w obrocie stalą zbrojeniową
W ramach działań Koalicji (z udziałem Izby, krajowych producentów i
konsultanta PwC) zawiązanej z zamiarem wspólnego działania na rzecz
eliminacji nieuczciwych praktyk w obrocie stalą zbrojeniową (wyłudzenia
VAT-u, nieprawidłowości w rejestracji transakcji, fałszowanie
certyfikatów itp.) w dniu 14.05.2012 r. miało miejsce spotkanie z
dystrybutorami stali
Spotkanie odbyło się w siedzibie PUDS w Warszawie. Uczestniczyli w
nim przedstawiciele Koalicji (HIPH, CMC Zawiercie S.A., Celsa "Huta
Ostrowiec" Sp. z o.o., ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.) oraz
przedstawiciele zarządu PUDS i członkowie Komisji Prefabrykacji Zbrojeń
Budowlanych.
Celem spotkania było przedstawienie wobec środowiska dystrybutorów
stali zbrojeniowej, informacji o skutkach procederu nieuczciwych praktyk
handlowych dla producentów stali
Przedstawiciele PUDS są zainteresowani skutecznym rozwiązaniem
tego problemu więc deklarują współpracę z producentami w tej sprawie.

cd. wyłudzenia VAT
Zarząd Izby, w ramach działalności statutowej, aktywnie współpracując z
kancelarią PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i hutami na rzecz ograniczenia
lub całkowitej eliminacji negatywnych skutków nieuczciwych praktyk w
handlu stalą zbrojeniową uczestniczył w spotkaniu z parlamentarzystami
(21.05. z poseł I.Leszczyną). W czasie tego spotkania zgłosiliśmy konieczność
poprawienia prawa dot. konstrukcji VAT w wewnątrzunijnym obrocie
wyrobami stalowymi.

Trójpak energetyczny
22 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki
opublikowało pakiet regulacji energetycznych
(projekt nowego prawa energetycznego, projekt prawa
gazowego oraz projekt ustawy o odnawialnych
źródłach energii OZE) tzw. trójpak.
W lutym br. (03.02.2012r.) Izba przekazała
Ministerstwu uwagi sektorowe. Pod koniec kwietnia
zarząd Izby poprosił Departament Energetyki w MG o
specjalne konsultacje dla naszego przemysłu.
W dniu 17 maja br. odbyły się takie konsultacje z
udziałem prezesa HIPH oraz przedstawicieli
reprezentujących huty zintegrowane i elektryczne z
Wicedyrektorem Departamentu Energetyki p. E. Słomą.
Przedmiotem konsultacji były regulacje dot.:
- podatku akcyzowego od energii elektrycznej i gazu,
- obowiązku zakupu kolorowych certyfikatów dla
przedsiębiorstw sektora (dużych odbiorców prądu),
- mechanizmów i instrumentów wsparcia dla
wytwarzania energii odnawialnej.
Ponowiliśmy nasz wniosek o nienaliczanie akcyzy
dla energii elektrycznej zużywanej w metalurgii.
Wicedyrektor E. Słoma odpowiedział, że ten problem
jest w gestii MF gdzie nadal nie ma woli do rezygnacji z
akcyzy.
Wnioskowaliśmy by wprowadzić w ustawie
specjalne regulacje dot. przedsiębiorstw energochłonnych i zwolnienie z obowiązku zakupu
kolorowych certyfikatów na wzór rozwiązań
stosowanych dla tego sektora w innych krajach UE.
Podnieśliśmy problem braku zapisów w projekcie
ustawy dot. wykorzystania gazów odlotowych do
produkcji energii elektrycznej.

Europejski Kongres Gospodarczy
16 maja 2012 r. w Katowicach w ramach Europejskiego
Kongresu Gospodarczego Izba wzięła czynny udział w
sesji poświęconej tematyce stalowej. Prezes Izby był
prelegentem i moderatorem dopołudniowej sesji
"Hutnictwo na Świecie i w Europie". Oceniono sytuację
na rynku stalowym na Świecie, w Europie i w Polsce z
punktu widzenia producentów stali, dostawców koksu i
producentów materiałów ogniotrwałych. Zgodnie
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uznano, że 2012 r. będzie okresem recesji w większości krajów
europejskich. W skali Świata także spowolni się dynamika
produkcji i zużycia stali. Na tym tle Polska nadal prezentuje się
korzystnie. Finalizacja dotychczasowych projektów
infrastrukturalnych podtrzymuje krajowe zużycie stali na
dobrym poziomie. Prognozy zużycia jawnego na 2012 r. są
wyższe o 3-3,5% od odnotowanego w 2011 r. Zwrócono uwagę na
rozszerzające się zjawisko "nieuczciwych praktyk" w
wewnątrzunijnym handlu stalą, (wyłudzenia VAT, nierzetelna
rejestracja transakcji, fałszowanie certyfikatów itp.) które
zdecydowanie negatywnie wpływają na konkurencyjność
krajowych producentów. Sytuacja na rynku koksu i materiałów
ogniotrwałych jest konsekwencją stanu na rynku stali.
Producenci (Polska jest eksporterem netto) tych produktów
każde spowolnienie na światowym i europejskim rynku stali
odnotowują z niepokojem.

Rozmowy w KOBIZE
W dniu 24 maja br. prezes zarządu Izby spotkał się z dyrekcją
KOBIZE. Tematem spotkania były kwestie związane z rynkiem
praw do emisji w latach 2013-2020.
Według Komisji Europejskiej emisje obęte systemem EU ETS
zmalały w 2011 r. o ponad 2%. Pojawiają się głosy, że w związku z
tym KE chce mniejszyć podaż praw do emisji po 2012 r.
Według opinii dyrekcji KOBIZE Komisja Europejska
prowadzi obecnie przegląd harmonogramu aukcji na trzeci
okres EU ETS.
Ostatecznie oczekujemy na jej stanowisko . Od decyzji KE w tej
sprawie zależeć będzie jakie zapisy pojawią się w konsekwencji w
polskim prawodawstawie.

Posiedzenie Plenarne SSDC
Na zaproszenie Komisji Europejskiej uczestniczyliśmy w
dniu 10.05.2012 r. w Brukseli w posiedzeniu plenarnym SSDC
Sektorowego Komitetu Dialogu Socjalnego ds. Stali - zespołu
złożonego z przedstawicieli EUROFER-u, EMF-u i Komisji
Europejskiej. Omawiano tematy dotyczące m.in.:
- sytuacji ekonomicznej i rynku stali w Unii Europejskiej
(prezentacje Eurofer-u i Syndex-u);
- podsumowania działalności grup roboczych ds. zmian
strukturalnych, szkoleń oraz bhp;
- restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze stalowym w UE.
Pan J-F. Lebrun z DG EMPL Komisji Europejskiej powiedział,
że jednym z celów KE w walce z bezrobociem (obecnie w UE-27
stopa bezrobocia wynosi 10,2%) jest utworzenie do 2020 roku
17,6 mln nowych miejsc pracy. DG EMPL ma świadomość, że
kluczem do tworzenia miejsc pracy jest właściwa polityka
zatrudnienia. W czerwcu br. KE zamierza przedstawić projekt
reformy rynku pracy w UE.
EUROFER i EMF przedstawiły Komisji projekt wspólnego
stanowiska do zasad unijnej polityki przemysłowej w
odniesieniu do: konkurencyjności sektora stalowego jako

sektora energochłonnego, jego udziału w zrównoważonym rozwoju UE,
warunków zatrudnienia, zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Sprawozdanie
z działalności Europejskiej Platformy Stalowej (ESTEP) przedstawił jej
Sekretarz Generalny p. Bertrand De Lamberterie, który zaprezentował
możliwości korzystania z Funduszy unijnych, m.in. Leonardo da Vinci,
Life+, Horizon 2020 (badania i innowacje).

Walne Zgromadzenie i Komitet CDD ESTA
HIPH była w dniach 23-24 maja br. w Katowicach gospodarzem
Walnego Zgromadzenia (AGO) Członków Europejskiej Asocjacji Rur
Stalowych ESTA oraz posiedzenia komitetu dyrektorów (CDD).
Sekretarz Generalny ESTA przedstawił sprawozdanie z działalności
asocjacji w 2011 r., sprawozdanie finansowe i propozycję budżetu na 2012 r.
Budżet ESTA uchwalono na poziomie budżetu 2011 r. Sprawozdania i
budżet zostały przez członków ESTA zatwierdzone.
CDD omówiło aktualny stan postępowań ochronnych prowadzonych
przez UE i postępowań prowadzonych przez kraje trzecie m.in. przeciwko
importowi rur z UE. Unijna produkcja rur w 2011 r. wyniosła 14,5 mln ton.
Import z krajów trzecich 6,6 mln ton oraz zużycie jawne rur stalowych UE
13,3 mln ton. Sytuacja w sektorach zużywających rury została oceniona
jako dobra, tak jak i zaopatrzenie w surowce i materiały do produkcji rur.
Proponowana przez KE modernizacja instrumentów ochrony rynku
(TDI) polega na daleko idącej liberalizacji i spotkała się ze zdecydowaną
krytyką ze strony Członków CDD.

Konferencja w
ramach projektu Automotive Silesia Region
Wzięliśmy udział w konferencji i warsztatach organizowanych w
ramach projektu Automotive Silesia Region, które odbyły się w maju 2012 r.
Celem kongerencji Sektor motoryzacji w województwie śląskim wobec
trendów światowych - Technika, Wiedza, Innowacja było wskazanie
trendów, które w najbliższych latach mogą oddziaływać na branżę
motoryzacji w województwie śląskim i w Polsce.
Konferencja oraz spotkanie warsztatowe organizowane były w ramach
projektu Automative Silesia Region i było realizowanym przez Wydział
Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Istnieje potrzeba
zwiększenia dostępności do lokalnych materiałów i produktów przez
fabryki samochodowe w Polsce.

Uroczystości Dnia Hutnika
W odpowiedzi na zaproszenia zarządów Spółek i instytucji
członkowskich, uczestniczyliśmy w wielu uroczystościach z okazji
hutniczego święta:
- na AGH w Krakowie (11.05.2012 r.)
- w Hucie Łaziska S.A. (11.05.2012 r.)
- w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. (11.05.2012 r.)
- w CMC Zawiercie (12.05.2012 r.)
- w Hucie Łabędy S.A. (18.05.2012 r.)
- w Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. (18.05.2012 r.)
- w AMP S.A. (19.05.2012 r.)
Przekazaliśmy stosowne gratulacje i życzenia okolicznościowe.
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