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Zarząd Izby zorganizował w dniu 10
lutego 2009 r. spotkanie Związku
Rurowników Polskich z Sekretarzem
Generalnym Europejskiej Asocjacji
R u r S t a l o w y c h ( E S TA ) , p a n e m
P. Martinache. W spotkaniu uczestniczyła też pani K. Stecz z Departamentu
Polityki Handlowej MG. Omawiano
dotychczasową współpracę ESTA z
HIPH oraz sytuację na rynku rur
stalowych w Świecie, w UE i w Polsce.
Pan Martinache przedstawił informację
o obowiązujących oraz toczących się
postępowaniach antydumpingowych na
import rur stalowych ze szwem i bez
szwu z krajów trzecich do UE.
Podkreślono ważność współpracy ESTA
z asocjacjami narodowymi i agendami
rządowymi krajów członkowskich w
ramach całej procedury postępowań
ochrony unijnego rynku przed
nieuczciwym importem.
Cła AD obowiązują w imporcie rur bez
szwu z Chorwacji, Rosji i Ukrainy a na
rury ze szwem z Białorusi, Chin, Rosji,
Tajlandii i Ukrainy. W 2008 r. KE
wszczęła dwa nowe postępowania
dotyczące rur bez szwu z Chin
(zakończy się w II połowie br.) i profili
zimnogiętych zamkniętych z Białorusi,
Turcji i Ukrainy.
Dalsza dyskusja dotyczyła sytuacji na
rynku.
W grudniu ub. roku i w styczniu br.
produkcja rur ze szwem i
zimnociągnionych w UE stanowiła ok.
30-50% produkcji w analogicznym
okresie roku ubiegłego. Producenci
informują, żę zwiększa się liczba
zapytań, ale sprzedaż maleje. Rury
kotłowe najlepiej bronią się przed
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skutkami kryzysu. W UE zwalniani są
pracownicy (zatrudnienie stanowi
obecnie 30-40% wielkości zatrudnienia
z połowy 2008 r.), coraz częściej
występuje czasowe zamykanie
zakładów. Prognozy ESTA na 2009 r.
przewidują utrzymanie się obecnego,
niskiego popytu na rury w I półroczu. W
II półroczu sytuacja powinna się
poprawić.

Co dalej z KPRU II
Dnia 10 lutego 2009 r. przed unijnym
Sądem Pierwszej Instancji w
Luksemburgu odbyła się rozprawa o
unieważnienie decyzji Komisji z dnia 26
marca 2007 r. dotyczącej Krajowego
Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji
Gazów Cieplarnianych na okres 20082012. Wystąpił o to rząd Polski.
Polska ponownie zakwestionowała
decyzję Komisji Europejskiej o ustaleniu
całkowitego rocznego pułapu emisji
dwutlenku węgla w latach 2008-2012 na
poziomie 208,5 mln ton, zamiast
proponowanych przez rząd RP
284,6 mln ton.
Sąd wysłuchał argumentów stron,
jednak na decyzję trzeba poczekać kilka
tygodni (dokładny termin nie jest znany).
Zaskarżenie decyzji nie zmienia faktu,
że Polska musi i stosuje się do decyzji
KE z marca 2008 r. dotyczącej obciętych
limitów emisji CO2.

Przemysł wobec kryzysu
W dniu 11 lutego br. Zarząd Izby
zorganizował forum dyskusyjne z
udziałem przedstawicieli producentów i
sektorów zużywających wyroby stalowe
”Przemysł wobec kryzysu
gospodarczego". Forum było okazją do
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www.
wymiany informacji o sytuacji w
poszczególnych gałęziach
przemysłu i o indywidualnych
działaniach branż w zakresie
przeciwdziałania negatywnym
skutkom kryzysu gospodarczego.
Prezes HIPH otwierając dyskusję,
omówił rolę przemysłu stalowego w
łańcuchu tworzenia wartości
dodanej w gospodarce oraz
przypomniał podstawowe założenia
rządowego „Planu stabilności i
rozwoju gospodarki", będącego
propozycją rządu RP na
przeciwdziałanie światowemu
kryzysowi gospodarczemu. Na
forum szukano sposobu na poprawę
kooperacji międzygałęziowej i
skutecznego przeciwstawiania się
kryzysowi. W dyskusji zabrali głos
przedstawiciele sektorów
zużywających wyroby stalowe –
konstrukcji stalowych, górnictwa,
budowy maszyn i sektora
paliwowego, koksownictwa,
energetyki i producentów stali.
Głównym problemem producentów
wszystkich gałęzi gospodarki są
wysokie ceny energii elektrycznej,
malejący popyt na tradycyjnych
rynkach eksportowych i pojawiające
się na rynku zatory płatnicze.

Seminarium WUP
W dniu 20 lutego 2009 r. uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez
Wojewódzki Urząd Pracy
w
Katowicach seminarium nt.:
Wsparcie procesów restrukturyzacyjnych w Województwie
Śląskim.
Na seminarium omówiono sytuację
na rynku pracy z uwzględnieniem
planowanych zwolnień oraz
zaprezentowano możliwości
udzielenia wsparcia firmom w
ramach Poddziałania 8.1.2.
„Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie”
Programu Operacyjnego Kapitał

.org

Ludzki w województwie śląskim.

HIPH w sprawie akcyzy
W dniu 23 lutego br. Zarząd Izby
wystosował pismo do Ministra
Finansów z prośbą o obniżenie
stawki podatku akcyzowego dla
energii elektrycznej zużywanej przez
huty.
...„Hutnictwo z natury swoich
procesów fizyko-chemicznych jest
przemysłem kapitałochłonnym i
energochłonnym. W Polsce średni
udział kosztów energii w ogólnych
kosztach produkcji stali wynosi ok.
10% i sięga nawet 37% w przypadku
produkcji żelazostopów.
Dla utrzymania konkurencyjności
krajowych hut już nie wystarcza
ciągła restrukturyzacja skierowana
na zmniejszanie kosztów
i przechodzenie do produkcji
wyrobów o większej wartości
rynkowej.
Skutki globalnego kryzysu,
powodują, że zmniejsza się
produkcja w sektorach wytwarzających dobra konsumpcyjne i
inwestycyjne ze stali a w
konsekwencji – huty zmniejszają
produkcję, co pogarsza ich sytuację
finansową .
Z powodu słabej złotówki drogi jest
import surowców i produktów
potrzebnych do wytwarzania stali a
wysoka cena prądu (wzrost o 43%)
sprawiła, że krajowe produkty tracą
konkurencyjność, już nie tylko wobec
tradycyjnie tanich wyrobów ze
wschodu, ale i unijnych.
Krajowe huty obawiają się, że nie
wykorzystają szansy, jaką dają
realizowane w Polsce duże projekty
infrastrukturalne z wykorzystaniem
stali. Większość stali do budowy
mostów, hoteli czy obiektów
sportowych na Euro 2012, będzie
pewnie pochodzić z importu.
Aby poprawić sytuację krajowych
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producentów Zarząd zwrócił się do
Ministra Finansów z prośbą o
zwolnienie energii elektrycznej dla
hut z podatku akcyzowego (lub o
obniżenie stawki tego podatku do
wysokości 0,5 Ä/MWh) ..."

Narzędzie REACH-SERV
Rejestracja wstępna wynikająca z
realizacji postanowień
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH)
zakończyła się 1 grudnia 2008 r.
Przed przedsiębiorcami obecnie
najważniejszy etap to pełna
rejestracja substancji.
W celu jej ułatwienia, Ministerstwo
Gospodarki, Europejska Agencja
Chemikaliów ECHA oraz Centrum
ds. REACH opublikowały poradniki,
biuletyny z potrzebnymi nowymi
informacjami. Uruchomiono
również, specjalne narzędzie
(Reach-Serv), dające możliwość
bezpłatnego samokształcenia oraz
udziału w organizowanych
internetowo szkoleniach.
Reach-Serv jest prostą drogą w
„gąszczu" skomplikowanego prawa.
Warto sięgnąć do tego podręcznika!

Targi w Poznaniu
W trakcie trwania Międzynarodowych Targów w Poznaniu,
Zarząd Izby zorganizuje
międzynarodową konferencję „BHP
w przemyśle".
Więcej informacji na stronie
www.hiph.org
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