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Kiedy na początku grudnia 2008 r.
Zarząd HIPH wystosował list do
Premiera Rządu RP (patrz na
www.hiph.org) byliśmy osamotnieni.
Dzisiaj wysokie podwyżki cen energii
elektrycznej budzą w kraju już
powszechny sprzeciw. W tej sytuacji
Prezes URE zaapelował do energetyki
i odbiorców o renegocjację
kontraktów na zakup energii
elektrycznej w 2009 r.
Gotowość renegocjacji zgłosiły
skonsolidowane grupy energetyczne.
20 stycznia br. na spotkaniu w
Warszawie (HIPH też wzięła w nim
udział), dowiedzieliśmy się że URE
dodatkowo oczekuje od odbiorców
sygnałów o:
- niekorzystnych dla nich zapisach w
umowach,
- uciążliwościach związanych z
zakupem energii,
- nieuzasadnionych wymaganiach
stawianych odbiorcom w tych
umowach.
Zachęcamy podmioty członkowskie
Izby do przekazywania takich
informacji .

HIPH do Rządu RP
w sprawie kryzysu

nauki i ew. banków.
Nasza inicjatywa wynikała z oceny
sytuacji na rynku. Światowy kryzys
negatywnie wpływa na całą
gospodarkę w Polsce. Wiele firm,
indywidualnie reaguje na tę sytuację
np. wstrzymując produkcję,
ograniczając inwestycje, redukując
koszty, również socjalne.
Racjonalizacja kosztów, poprawiająca
się konkurencyjność, większa dbałość
o klienta to pozytywne działania, ale
pojawiają się i negatywne zjawiska tj.
zachwianie kooperacji w łańcuchu:
dostawcy, producenci, surowce i
przetwory z przemysłów wytwarzających dobra inwestycyjne i
konsumpcyjne z udziałem stali.
Na kondycji krajowych firm stalowych
negatywnie odbija się fakt, że jesteśmy
na pierwszej linii państw, do których
napływają nie zawsze zgodnie z
uczciwymi praktykami rynkowymi,
(po cenach niższych od kosztów ich
wytwarzania) towary ze Wschodu.
Krajowy przemysł znalazł się w
nadzwyczajnej sytuacji i potrzebuje
nadzwyczajnych działań. Rząd RP,
zaproponował 90 mld zł w „Planie
stabilności i rozwoju".
To słuszna idea – potrzebujemy
praktycznej jej realizacji.

URE się uaktywnia

W dniu 12 stycznia br. Zarząd Izby w
liście do Wicepremiera Rządu RP
zaapelował o podjęcie przeciwdziałań
wobec negatywnych skutków kryzysu
w polskiej gospodarce.
Zgłosiliśmy potrzebę zorganizowania
forum z udziałem przedstawicieli
rządu, organizacji branżowych, ludzi

W dniu 28 stycznia br. URE
zorganizował konferencję „Czynniki
kształtujące ceny energii elektrycznej.
Rynek regulowany i zliberalizowany".
Polska ma najdroższą energię w
Europie. W 2009 r. dla odbiorców
przemysłowych ceny są wyższe o 40-
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60% w stosunku do IV kwartału
2008 r.
Wysokie ceny energii elektrycznej i
podatki sprawiają, że krajowe
produkty tracą konkurencyjność.
Sektory energochłonne będą
przenosić produkcję poza granice
naszego kraju (aluminium, cynk,
miedź, stal, papier, cement itd.).
Interwencje sektorów energochłonnych (również HIPH), do
rządu RP w sprawie wysokich
podwyżek cen energii elektrycznej
spowodowały, że rząd RP myśli o
zmianie wysokich podatków a
UOKiK wyjaśni czy energetyka nie
naruszyła przepisów ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów.

energii elektrycznej. Dokonano:
- oceny aktualnej sytuacji na rynku
energii elektrycznej,
- określono możliwe działania
prawne i medialne na rzecz
obniżenia ceny energii i
wzmocnienia rynkowej pozycji
odbiorców,
- włączenia dużych odbiorców
energii w opiniowanie projektów
ustaw energetycznych (poprzez
komisję gospodarki),
- wskazano na konieczność
mobilizacji urzędów państwowych do zajęcia się problemami
przemysłowych odbiorców
energii elektrycznej.

HIPH w MG

W dniu 4 lutego br. odbyło się
Prezydium Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego poświęcone
analizie, diagnozie i prognozie
stanu rynku pracy oraz sytuacji
gospodarczej woj. śląskiego w
perspektywie aktualnych
uwarunkowań gospodarczoekonomicznych kraju. Na spotkanie
zaproszono stronę społeczną i
organizacje branżowe – Izbę
reprezentował prezes R. Talarek.
Podczas spotkania omówiono
sytuację w najważniejszych
gałęziach przemysłu w regionie,
określono skalę działań doraźnych
do podjęcia w przedsiębiorstwach.
Urząd wojewody i marszałka
wesprze z pozycji regionu działania
w ramach rządowego „Planu
stabilności i rozwoju”.
Powołano Zespół, który będzie
współpracował z Wojewodą na
rzecz łagodzenia skutków kryzysu –
Prezes Zarządu HIPH jako
reprezentant sektora, został
członkiem Zespołu.

W odpowiedzi na pismo Zarządu
HIPH/0054/09, skierowane do MG,
w dniu 30 stycznia br. w Warszawie
odbyło się spotkanie prezesa
Zarządu Izby z panią minister
Grażyną Henclewską. W
spotkaniu uczestniczyli też
dyrektor K.Galas i p. D. Kotlewski
reprezentujący Departament
Rozwoju Gospodarki.
Prezes HIPH przedstawił aktualną
sytuację w sektorze i na rynku stali
oraz propozycje jej poprawy (patrz:
www.hiph.org) Pani minister
G. Henclewska poinformowała, że
niektóre z nich uwzględnione będą
w „Działaniach Ministerstwa
Gospodarki na rzecz stabilności i
rozwoju”. Ministerstwo oczekuje
kolejnych propozycji po dyskusji
Zarządu z członkami Izby i
przedstawicielami odbiorców stali.

Prąd dla dużych odbiorców
4 lutego br. w Warszawie odbyło
się spotkanie dużych odbiorców

WKDS u Wojewody Śląskiego
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HIPH w sprawie AD 527
SSCR (Chiny, Korea, Tajwan)
OJ C2 z 1.02.2008 r., p.13
Hutnicza Izba PrzemysłowoHandlowa poparła stanowisko
producentów UE, prezentowane
przez EUROFER przed KE w
sprawie wprowadzenia ceł
tymczasowych na import blach
nierdzewnych zimnowalcowanych
SSCR z krajów skarżonych w
postępowaniu ( AD 527).

Komisja Europejska w
sprawie postępowań AD
W dniu 7.02.2009 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (OJ
nr L38) ukazały się dwie
informacje dotyczące postępowań
antydumpingowych. Pierwsza, to
rozporządzenie nr 112/2009
nakładajace tymczasowe cła
antydumpingowe na import
walcówki z ChRL i Mołdowy.
Import z Chin, do czasu
zakończenia postępowania (6 mcy) będzie obciążony cłem od 8,6 24,6%, a z Mołdowy 3,7%.
W stosunku do Turcji nie
zastosowano ceł tymczasowych.
Druga informacja to decyzja KE
(2009/106/WE) w sprawie
zakończenia postępowania AD
dotyczącego przywozu wyrobów
płaskich powlekanych ogniowo
metalami z ChRL (OJ nr L38).
Postępowanie wszczęte
14.12.2007 r., po wycofaniu w dniu
11.12.2008 r. skargi przez
skarżący przemysł unijny, zostało
zakończone. Komisja będzie
aktywnie monitorować przywóz
tego produktu i w przypadku
zauważenia nowych powodów
może w krótkim czasie wszcząć
postępowanie.

hiph@hiph.org Polish Steel Association
tel. +48 32 788 77 77, fax +48 32 788 77 78

