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Minister W.Kowalczyk zadeklarował, że głównym
celem planów naprawczych przyjętych przez duże spółki
węglowe jest doprowadzenie tych spółek do rentowności,
zdolności konkurencyjnej oraz przyjęcie przez nie
racjonalnych zachowań ekonomicznych.

Posiedzenie Rady HIPH

Pismo do KPRM
W dniu 12 lutego br. wystosowaliśmy pismo do KPRM, Ministra Środowiska
i Ministra Gospodarki w sprawie dalszego wdrożenia Konkluzji Rady
Europejskiej z października 2014 r. dotyczących ram polityki klimatycznoenergetycznej do roku 2030 i rezerwy zapewniającej stabilność rynku.

Pismo do Europosłów
19 i 20 lutego 2015 r. wysłaliśmy pismo do Europosłów, przedstawicieli
Polski w Komisji ENVI w PE w sprawie głosowania, które odbyło się w dniu
24 lutego 2015 r. a dotyczyło Rezerwy Stabilizacji Rynkowej MSR, prosząc o
wsparcie stanowiska przemysłu stalowego w Polsce.

Pismo do MG DPH
W dniu 27 lutego 2015 r. przekazaliśmy stanowisko środowiska hutniczego
do Departamentu Polityki Handlowej MG w sprawie toczącego się obecnie
unijnego postępowania antydumpingowego (AD607) dotyczącego importu
walcowanych na zimno wyrobów płaskich ze stali nierdzewnej pochodzących
z ChRL i Tajwanu oraz postępowania antysubsydyjnego dotyczącego importu
w/w wyrobów z ChRL.

Spotkania u Wojewody Śląskiego
W dniach 16.03. i 13.04. 2015r. na zaproszenie Pana Piotra Litwy,
Wojewody Śląskiego odbyły się spotkania z reprezentantami branży
okołogórniczej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
Pan W.Kowalczyk, Sekretarz Stanu w MSP, Pełnomocnik rządu ds.
restrukturyzacji węgla kamiennego podkreślił, że podstawowym celem
spotkania jest podjęcie próby poszukiwania rozwiązań wsparcia branży
okołogórniczej. W trakcie spotkania prezes zarządu HIPH przedstawił
sytuację w sektorze hutniczym w perspektywie sytuacji branży górniczej.

W dniu 25 marca br. w siedzibie Izby odbyło się
posiedzenie Rady HIPH.
Przed spotkaniem członkowie Rady wysłuchali
prezentacji Linde Gaz Polska nt. Zastosowania tlenu w
piecach grzewczych.
Na posiedzeniu Członkom Rady została
przedstawiona informacja o sytuacji na rynku stali,
koksu i materiałów ogniotrwałych w 2014 r. oraz stan po
2 miesiącach 2015 r. Dokonano podsumowania stanu
realizacji prac w ramach koalicji utworzonych z
udziałem HIPH oraz kancelarii prawnych w zakresie:
wprowadzenia ulg w systemie OZE dla najbardziej
energochłonnych branż oraz konkurencyjności
przemysłu metalurgicznego w Polsce. Zarząd Izby
przedstawił Radzie informację nt. wyniku finansowego
HIPH w 2014 r. Rada Izby podjęła także decyzję o
terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia.

Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 26-27 marca br. odbyło się zorganizowane
przez Izbę kolejne Forum Dyrektorów Handlowych.
Dyskutowano na tematy dot.: sytuacji na rynku stali,
koksu i materiałów ogniotrwałych, handlu wyrobami
stalowymi UE z krajami trzecimi, TTIP, modernizacji
instrumentów ochrony rynku UE oraz aktualnych
postępowań AD i AS w międzynarodowym handlu
wyrobami stalowymi i surowcami dla hutnictwa.
Dyrektorzy zostali zaznajomieni z obecnym stanem
działań Izby w ramach koalicji ukierunkowanych na
poprawę konkurencyjności sektora.
Izba oceniła
skuteczność wprowadzenia w Polsce odwróconego VATu (reverse charge) w wewnątrzunijnym handlu
wyrobami stalowymi. Podsumowując dyskusję dot.
rynków zbytu na wyroby hutnicze w Europie i w Polsce
zwrócono uwagę na rosnący popyt i niskie ceny wyrobów
stalowych oraz bardzo niską marżę, co spowalnia
inwestycje. Niekorzystny kurs walutowy Euro/USD
oraz agresywny, tani, trudny do konkurowania dla
polskich producentów
import, stał się głównym
beneficjentem rosnącego zużycia stali w Polsce.
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List do Niemieckiej Federacji Stalowej
W dniu 2 kwietnia br. Zarząd Izby wystosował list do
Niemieckiej Federacji Stalowej Wirtschaftsvereinigung Stahl
chcąc zwrócić uwagę niemieckich producentów stali na
rosnący problem w ramach międzynarodowej wymiany
handlowej z Białorusią.
W piśmie zwróciliśmy uwagę na fakt, że w najbliższej
przyszłości może zagrażać nam znaczący wzrost przywozu
wyrobów stalowych pochodzą-cych z Białorusi na obszar UE,
w tym również do Polski i do Niemiec. W maju br. białoruscy
producenci wyrobów długich zamierzają uruchomić walcownię
o mocy produkcyjnej 700.000 ton na rok.

Spotkanie Statistics i Economic Committee
EUROFER-u
W dniu 14.04.2015 w Brukseli odbyło się spotkanie
Komiteteu Statystycznego EUROFER-u.
Omówiono na nim dostępność danych statystycznych
otrzymywanych od członków EUROFER-u, w tym z podziałem
na gatunki stali oraz pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych.
Następnego dnia 15.04.2015 r. miało miejsce spotkanie
Komitetu Ekonomicznego Euroferu.
W trakcie spotkania zostały przedstawione i omówione
prognozy na najbliższy okres, które są umiarkowanie
optymistyczne. PKB UE ma w 2015 r. wzrosnąć o 1,9% przy
wzroście o 1,3% w 2014 r. Pokazano, że aktywność w sektorach
zużywających wyroby stalowe wzrosła w 2014 r. o 2,2%, a
prognozy na 2015 są podobne. Dopiero w 2016 r. spodziewany
jest szybszy wzrost. Niewielki wzrost zużycia jawnego wyrobów
stalowych w 2014 r. (+3,9%) został przejęty przez rosnący
import z krajów trzecich. Pierwsze dane handlowe z 2015 r.
budzą obawy, że nadmierne zdolności produkcyjne w takich
krajach jak Chiny będą nadal pogarszać konkurencyjność
europejskiego sektora stalowego.

Czesko-Polsko-Słowacka Komisja ds.Hutnictwa
W dniach 15-17.04.2015r. w Demanowskiej Dolinie
(Słowacja) odbyło się spotkanie Czesko-Polsko-Słowackiej
Komisji ds. hutnictwa, przemysłu maszynowego, koksownictwa, energetyki oraz środowiska naturalnego. Uczestnicy
konferencji przedyskutowali sytuację hutnictwa w swoich
krajach oraz możliwości dalszego rozwoju w ramach
istniejących przepisów prawnych UE. Uzgodnili wsparcie Steel
Action Planu dla hutnictwa oraz poddali analizie problemy,
które zagrażają przedsiębiorczości w branży stalowej. W czasie
spotkania zwrócono także uwagę, że realizacja celów polityki
UE w zakresie energetyki oraz klimatu do 2030 roku stanowią
poważne ryzyko dla hutnictwa unijnego.

Europejski Kongres Gospodarczy
W dniach 20-22.04.2015r. w Katowicach odbył się
Europejski Kongres Gospodarczy (EEC).
EEC - to jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w
Europie Środkowej.
W tym roku wśród głównych wątków debaty, należałoby

wskazać: ofensywny plan inwestycyjny UE mający odsunąć od Europy
widmo stagnacji, kwestie praktycznej realizacji idei innowacyjności w
europejskiej gospodarce, kompleks ściśle związanych ze sobą
dylematów europejskiej przyszłości (rozwój energetyki, postulat
reindustrializacji oraz polityka ochrony klimatu).
W trzecim dniu Kongresu tj. 22 kwietnia 2015 r. jednym z bloków
tematycznych było: HUTNICTWO, którego współorganizatorem było
HIPH a Prezes Zarządu Izby był moderatorem tej sesji. Poruszono m.in.
takie zagadnienia jak: europejski plan dla branży hutniczej, poziom
obciążeń podatkami i parapodatkami odbiorców przemysłowych energii
w Polsce, plan Tajaniego w Europie, innowacje w hutnictwie, popyt na
wyroby stalowe w UE a skala importu spoza Unii, główne tendencje w
światowym hutnictwie.

Nasz głos w mediach
- Innowacje szansą na rozwój sektora stalowego w Polsce - Polish
Market ( marzec 2015),
- Koszty energii. Żeby produkcja nam nie uciekała - Puls Biznesu (68.03.2015),
- Podsumowanie sytuacji polskiego przemysłu w 2014 r., Wirtualny
Nowy Przemysł (13.03.2015r.) oraz Platts (20.03.2015r.)
- EKG - Potrzebny plan dla branży hutniczej - WNP (03.04.2015)
- Rosja może sprzedawać stal poniżej naszych kosztów produkcji WNP (16.04.2015)

Wzięliśmy udział w:
spotkaniu informacyjnym nt.: Narzędzi Pomiaru Kapitału
Ludzkiego w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości
przedsiębiorstwa”, Katowice (24.02.2015)
- spotkaniu z Wojewodą Śląskim w sprawie przesłanej rezolucji
Parlamentu Europejskiego dot. przemysłu stalowego w UE i
konieczności ochrony konkurencyjności polskiego przemysłu stalowego,
Śląski Urząd Wojewódzki (3.03.2015)
- konferencji ciągarskiej organizowanej przez Politechnikę
Częstochowską (Zakopane 5-6.03.2015 r.),
- spotkaniu z Ministrem Jakubem Jaworowskim i jego współpracownikami z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w tematyce
poświęconej sytuacji przemysłu metalurgicznego w Polsce w kontekście
prac Międzyresortowego Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału
przemy-słowego Śląska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa
(10.03.2015)
- spotkaniu informacyjnym zorganizowanym wspólnie przez MG i
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dot. nowej ustawy o
odnawialnych źródłach energii (OZE), Katowice (30.03.2015)
- V sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków
Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa, Kraków
(30.03.2015)
- uroczystych obchodach 60-lecia Instytutu Chemicznej Przeróbki
Węgla, Zabrze (24.04.2015)
- spotkaniu dotyczącym konsultacji Programu Priorytetowego
“E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”,
NFOŚiGW Warszawa (29.04.2015)
- telekonferencjach i licznych spotkaniach z EY w ramach Komitetu
Sterującego i zawiązanych koalicji w tematyce konkurencyjności
polskiego przemysłu metalurgicznego.
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