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W dniu 30 sierpnia 2007 r. w Katowicach odby³o siê
spotkanie dzia³aj¹cego przy HIPH Zespo³u
Ekspertów ds. Energetyki. Podczas spotkania
omówiono: za³o¿enia programu dzia³ania Forum
Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (Forum
3E+G), którego HIPH jest jednym z za³o¿ycieli oraz
stan prac nad ustaw¹ o efektywnoœci energetycznej i
za³o¿enia do ustawy. Dyskutowano na temat
stymulowania i opiniowania dzia³añ Rz¹du RP na
rzecz liberalizacji rynku energii elektrycznej tj.
likwidacji KDT i zapowiadanej prywatyzacji grup
energetycznych. Cz³onkowie Zespo³u wyrazili swój
niepokój dotycz¹cy aktualnej sytuacji na rynku i
sukcesywnie rosn¹cych cen konwencjonalnej
energii elektrycznej oraz udzia³u obowi¹zkowego
zakupu energii ze Ÿróde³ odnawialnych i
produkowanej w skojarzeniu z ciep³em. Mówiono
równie¿ o wzroœcie cen energii elektrycznej
wynikaj¹cej ze zmiany miejsca powstawania
obowi¹zku podatku akcyzowego. Uzgodniono, ¿e
Izba wystosuje do Prezesa URE pismo zawieraj¹ce
stanowisko sektora stalowego w sprawie cen energii
elektrycznej dla du¿ych odbiorców w 2008 r.

Pismo do Prezesa URE
W dniu 12 wrzeœnia 2007 r. Hutnicza Izba
Przemys³owo-Handlowa wyst¹pi³a do Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki Pana Adama
Szafrañskiego z pismem, w którym przedstawiliœmy
stanowisko sektora stalowego w sprawie cen energii
elektrycznej dla du¿ych odbiorców w 2008 r., którego
treœæ przedstawiamy poni¿ej:
…”Jako zorganizowana reprezentacja du¿ych
odbiorców energii sektora stalowego
w Polsce, w liberalizacji rynku energii elektrycznej w
Polsce upatrujemy przede wszystkim szansy na
usuniêcie barier wolnej konkurencji na rynku energii.
Likwidacja KDT, zapowiadana prywatyzacja grup
energetycznych, zrównowa¿anie eksportu
importem,
odejœcie od przypisywania
poszczególnych odbiorców do okreœlonych grup
taryfowych to krok w dobrym kierunku. Bardzo
niepokoj¹ca jest jednak aktualna sytuacja na rynku oferty cenowe zakupu energii konwencjonalnej na
2008r i projekcje rozwi¹zañ legislacyjnych. Cena
energii elektrycznej sukcesywnie roœnie. Przejawia
siê to poprzez: wzrost cen energii konwencjonalnej
(tzw. energii czarnej), wysoki podatek akcyzowy,
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rosn¹cy udzia³ obowi¹zkowego zakupu energii
elektrycznej produkowanej w skojarzeniu z ciep³em,
rosn¹cy udzia³ obowi¹zkowego zakupu energii
elektrycznej produkowanej w Ÿród³ach
odnawialnych. Szczególnie niepokoj¹cym dla
odbiorcy koñcowego jest gwa³towny wzrost cen
energii konwencjonalnej proponowany w ofertach
na rok 2008. Wynika z nich, ¿e cena energii
konwencjonalnej w nastêpnym roku ukszta³tuje siê w
granicach od 145 do 150 z³/MWh. Oznacza to wzrost
w stosunku do cen z roku 2007, o ok. 17% (œrednia
cena taryfowa oraz kontraktowa w 2007 r. wynosz¹
ok. 128 z³/MWh).
Dzisiaj, kiedy udzia³ importu energii elektrycznej w
krajowym jej zu¿yciu siêga zaledwie ok. 1,4% a
dodatni bilans obrotów z zagranic¹ wynosi 11,1
TWh, odbiorcy s¹ skazani na dyktat cenowy
podmiotów lokalnych. W takiej sytuacji jeszcze d³ugo
nie mo¿e byæ mowy o cenach rynkowych energii
elektrycznej w Polsce. Ponadto, gdy Urz¹d Regulacji
Energetyki zamierza odst¹piæ od zatwierdzania cen
energii w przedstawianych przez Spó³ki
Dystrybucyjne taryfach, trudno nie mieæ obaw o
dalszy wzrost cen energii konwencjonalnej w 2008 r.
Wnioskujemy o podjêcie przez Urz¹d Regulacji
Energetyki stosownych dzia³añ, pozwalaj¹cych
roz³o¿yæ w czasie (kilku lat) przewidywany w 2008 r.
wzrost cen energii elektrycznej”.

Posiedzenie Komitetu External Relations
Zarz¹d HIPH zorganizowa³ w Krakowie, w dniach 56 wrzeœnia br. posiedzenie Komitetu External
Relations Euroferu. Spotkanie poœwiêcone by³o
sytuacji na rynku UE pod k¹tem wymiany handlowej
Unii Europejskiej z krajami trzecimi. Rosn¹cy
gwa³townie import wyrobów stalowych g³ównie z
Chin, Turcji i krajów WNP, spowodowa³ koniecznoœæ
sta³ego monitorowania importu i prowadzenia
negocjacji w ramach tzw. Grup Kontaktowych.
Regularne rozmowy prowadzone s¹ z Chinami,
Tu r c j ¹ , I n d i a m i , B r a z y l i ¹ i U S A . B r a k
zadowalaj¹cych efektów rozmów z Chinami w
sprawie ograniczania eksportu do UE mo¿e
spowodowaæ w najbli¿szym czasie uruchomienie
unijnych mechanizmów ochrony rynku szczególnie
przed importem blachy w krêgach (gor¹co i
zimnowalcowanej), blach kwarto, blach
powlekanych cynkiem (HDG) i pow³okami
organicznymi oraz walcówki, rur i profili
zimnogiêtych zamkniêtych. W przypadku Turcji
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najwiêcej uwag wzbudza import rur, profili
zimnogiêtych zamkniêtych i prêtów
zbrojeniowych. Omówiono równie¿:
- wnioski Rosji i Ukrainy o zwiêkszenie
kontyngentu na lata 2007-2008;
- program restrukturyzacji sektora stalowego
w Turcji;
- wprowadzenie ce³ antydumpingowych na
import ¿elazokrzemu i ¿elzokrzemomanganu - pomimo sprzeciwu Euroferu,
Komisja Europejska wprowadzi³a c³a na
wniosek unijnych producentów
¿elazostopów.
Przed spotkaniem Cz³onkowie External
Committee zwiedzili now¹ walcowniê gor¹c¹
blach w krakowskim oddziale ArcelorMittal
Poland S.A. Dziêkujemy Zarz¹dowi i Dyrekcji
Oddzia³u krakowskiego ArcelorMittal Poland
S.A. za okazan¹ pomoc przy organizacji
spotkania i umo¿liwienie goœciom
zagranicznym zwiedzenia linii produkcyjnej
walcowni gor¹cej blach.

.org

dotycz¹cych m.in.:
- systemu rozdzia³u uprawnieñ emisyjnych CO2
- pozwoleñ zintegrowanych
- obrotu miêdzynarodowego z³omem stalowym
- przepisów krajowych dotycz¹cych ha³asu w
porze nocnej i ich wp³ywie na przyznawanie
hutom IPPC.
Zaproszony na posiedzenie Rady, p. Robert
Kalinowski, Radca Ministra w Ministerstwie
Gospodarki, przedstawi³ informacje o
miêdzynarodowym handlu stal¹ w aspekcie
m.in.: aktualnych umów UE z krajami trzecimi,
postêpowañ ochronnych, bilansu obrotów UE z
krajami trzecimi.
Rada Izby zosta³a poinformowana przez Prezesa
M. Misiakiewicza o awarii – zniszczeniu pieca
elektrycznego na stalowni Huty Batory Sp. z o.o.
oraz mo¿liwoœciach udzielenia doraŸnej pomocy
przez huty sektora stalowego dla zapewnienia
dostaw wsadu dla potrzeb produkcyjnych rurowni
Huty.

Forum Dyrektorów Handlowych
Posiedzenie Rady Izby
W dniu 21 wrzeœnia br. w siedzibie Spó³ki CMC
Zawiercie odby³o siê kolejne posiedzenie Rady
Hutniczej Izby Przemys³owo-Handlowej.
Tematyka posiedzenia dotyczy³a spraw jn.:
- sytuacja w produkcji i w handlu wyrobami
stalowymi po 8 miesi¹cach 2007 r.;
- rz¹dowa i unijna ocena procesu
restrukturyzacji polskiego hutnictwa ;
- stan i perspektywy rozwoju Spó³ki CMC
Zawiercie;
- ekologia w sektorze stali i przemys³ach
kooperuj¹cych;
- handel miêdzynarodowy stal¹.
Sytuacjê sektora stalowego po 8 miesi¹cach
2007 r. oceniono jako dobr¹. Pomimo tego, ¿e
w lipcu i sierpniu br. zanotowano spadek
produkcji stali surowej i wyrobów walcowanych,
to od pocz¹tku 2007 roku wyprodukowano ich
wiêcej ni¿ w analogicznym okresie 2006 r.
Niepokoiæ mo¿e szybszy wzrost importu
wyrobów stalowych ni¿ ich eksportu. Zu¿ycie
jawne by³o wy¿sze o 24% ni¿ w tym samym
okresie roku poprzedniego a udzia³ importu w
zu¿yciu wyniós³ 56%. Pan W. Szulc z Instytutu
Metalurgii ¯elaza przedstawi³ raport z realizacji
z a k o ñ c z o n e g o w 2 0 0 6 r. p r o g r a m u
restrukturyzacji hutnictwa w Polsce. W opinii
polskiego rz¹du i Komisji Europejskiej proces
restrukturyzacji zosta³ zakoñczony pozytywnie.
Prezes CMC Zawiercie p. Jerzy Kozicz
przedstawi³ informacjê o stanie aktualnym i
perspektywy rozwoju spó³ki. Dla CMC
Zawiercie g³ównym rynkiem zbytu jest rynek
krajowy i krajów s¹siaduj¹cych. Wartoœæ
realizowanych przez CMC Zawiercie inwestycji
przekracza rocznie 100 mln z³ a do spraw
socjalnych i bezpieczeñstwa pracy Spó³ka
przywi¹zuje równie¿ du¿¹ wagê. Dyskutowano
nad przedstawionymi przez Prezesa Zarz¹du
HIPH problemami zwi¹zanymi z ekologi¹,

W dniach 20-21 wrzeœnia w Ustroniu odby³o siê,
zorganizowane przez Zarz¹d Izby kolejne Forum
Dyrektorów Handlowych firm cz³onkowskich
HIPH. Omówiono sytuacjê w sektorze hutnictwa
¿elaza i stali oraz przemys³ach wspó³pracuj¹cych
po 7 miesi¹cach 2007 r., dokonano oceny rynków
zbytu na wyroby hutnicze w Polsce i w Unii
Europejskiej oraz prognozy na IV kwarta³ 2007 r.
W ocenie uczestników Forum pierwsze pó³rocze
br. by³o dobre dla producentów i dystrybutorów. W
III kwartale nast¹pi³o pogorszenie sytuacji,
zwiêkszy³ siê import. Nawet przy cenach
obni¿onych przez krajowych producentów
hurtownicy bardzo ostro¿nie dokonywali nowych
zakupów (pe³ne sk³ady, niepewnoœæ sytuacji na
najbli¿sze miesi¹ce i ³atwy dostêp do zakupu
towarów z importu). W IV kwartale powinna
nast¹piæ stabilizacja sytuacji na rynku z
mo¿liwoœci¹ niewielkiej korekty w dó³ cen
niektórych wyrobów stalowych. W sumie rok
2007 powinien okazaæ siê dobry dla wiêkszoœci
producentów i gorszy ni¿ rok 2006 lecz lepszy ni¿
2005 dla dystrybutorów.
Dyskutowano na temat zagro¿eñ zwi¹zanych ze
wzrostem importu do UE wyrobów stalowych z
krajów trzecich (g³ównie z Chin i Turcji) oraz
mo¿liwych do zastosowania mechanizmów
ochronnych rynku unijnego przed tym importem.
Zapoznano siê z informacj¹ o stopniu
wykorzystania w 2007 r. licencji importowych dla
wyrobów stalowych, uzgodnionych w ramach
umów bilateralnych UE z Rosj¹, Ukrain¹ i
Kazachstanem.
Dyrektorzy handlowi przedsiêbiorstw nowych
cz³onków HIPH tj. Polski Koks SA i PMO Komex
Sp. z o.o. przedstawili informacje o profilu
dzia³alnoœci swoich firm, oraz ocenê aktualnej
sytuacji na rynku koksu i materia³ów
ogniotrwa³ych.
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Spotkanie Zespo³u ds. Ochrony
Œrodowiska
W dniach 4-5 paŸdziernika br. odby³o siê w
Ustroniu kolejne z serii organizowanych
okresowo, spotkanie Zespo³u ds. Ochrony
Œrodowiska. W spotkaniu uczestniczyli Pan dr
Micha³ Andrijewski reprezentuj¹cy Biuro ds.
Preparatów i Substancji Chemicznych , Pani
Monika Lesz Zastêpca Dyrektora
Departamentu Globalnych Problemów
Œrodowiska i Zmian Klimatu - Ministerstwo
Œrodowiska i Pani Monika Seku³a - Krajowy
Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami
do Emisji.
W trakcie spotkania omówiono zagadnienia
zwi¹zane z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ podmiotów
cz³onkowskich Izby:
- REACH - aktualna legislacja
- CO2 - rozdzia³ uprawnieñ emisyjnych na
instalacje

Seminarium „Mechanizm Czystego
Rozwoju - mo¿liwoœci realizacji
projektów CDM"
W dniu 1 paŸdziernika br. Izba uczestniczy³a w
seminarium "Mechanizm Czystego Rozwoju mo¿liwoœci realizacji projektów CDM",
zorganizowane przez Krajowego
Administratora Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji.
Celem seminarium by³o zaprezentowanie
podrêcznika „Mo¿liwoœci realizacji projektów
CDM w Chinach” i rozpoczêcie dialogu miêdzy
ekspertami, przedsiêbiorcami, organizacjami
pozarz¹dowymi i spo³eczeñstwem na temat
Mechanizmu Czystego Rozwoju oraz promocji
dzia³añ zwi¹zanych z wdra¿aniem projektów
CDM.
Informujemy, ¿e
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji na
stronie internetowej www.kashue.pl
udostêpni³ podrêcznik „Mo¿liwoœci realizacji
projektów CDM w Chinach” przygotowany we
wspó³pracy z firm¹ Atmoterm S.A.

Wa¿ne informacje
Informujemy, ¿e:
- Przedsiêbiorstwo Automatyki Hutniczej VAI
Polska Sp. z o.o. zmieni³o swoj¹ nazwê na
SIEMENS VAI Metals Technologies Sp. z
o.o.
- Mittal Steel Poland S.A. z dniem 2
paŸdziernika br. zmieni³ nazwê na
ArcelorMittal Poland S.A.
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