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W dniu 15 czerwca br. w Katowicach odbyło się
pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Prezesem Rady HIPH został wybrany Pan
Stefan Dzienniak - ArcelorMittal Poland S.A.,
Wiceprezesem Rady HIPH został Pan Józef
Siwiec - ZM Ropczyce S.A., Sekretarzem Rady
HIPH został Pan Marek Misiakiewicz - Huta
Batory S.A. Gratulujemy!

Związek Rurowników Polskich
W dniu 10 maja br. w Hucie Batory odbyło się
spotkanie Związku Rurowników Polskich.
Omówiono aktualną sytuację na rynku rur
stalowych w Polsce i w UE. Zarząd Izby
przedstawił dane o krajowej i unijnej produkcji
rur, wielkości importu z krajów trzecich oraz
aktualny stan postępowań ochronnych w UE i w
innych krajach. Przedstawiciele producentów
przedstawili swoją ocenę rynku oraz prognozy
na najbliższy okres.
Podkreślano utrzymującą się słabość popytu
oraz negatywny wpływ utrzymujących się
wysokich cen surowców, trudności w uzyskaniu kredytu i problemy z ubezpieczeniem
transakcji na wielkość zamówień i wynik
finansowy producentów.
Z uwagi na wstrzymywanie się polskich
odbiorców od większych zakupów oraz
przekładanie terminów rozpoczęcia planowanych inwestycji (np. w energetyce) rynek
krajowy oceniono jako trudny.
Lepszą sytuację można zaobserwować na
rynkach zagranicznych, szczególnie w asortymencie rur kotłowych, wiertniczych i okładzinowych.
W związku z Walnym Zgromadzeniem ESTA
(11.05.br.) dyskutowano o kosztach członkostwa i warunkach współpracy HIPH z ESTA w
2010 r. Zarząd dokonał podsumowania
uczestnictwa producentów na zorganizowanym przez HIPH wspólnym stoisku w
Targach TUBE'2010 w Dűsseldorfie.
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ESTA
W dniu 11 maja 2010 r. odbyło się walne
zgromadzenie ESTA. Zatwierdzono sprawozdanie z działalności 2009 r., sprawozdanie
finansowe i budżet na 2010 r.
W 2009 r. głównym przedmiotem działalności
ESTA były:
- ochrona rynku UE (cło a-d na import rur
bez szwu z Chin oraz ochrona podjęta
przez Rosję, Ukrainę, Iran),
- współpraca z Komisją i Parlamentem
Europejskim oraz OECD i EUROSTAT-em
i in.,
- sprawy związane z ETS-em.
W ramach grup produktowych ESTA
zajmowano się oceną sytuacji na rynku
poszczególnych grup wyrobów (rury ze
szwem, bez szwu, precyzyjne, nierdzewne i
in.). W ramach komitetu CDD postępowaniami ochronnymi w UE i w krajach trzecich,
dostawami i cenami surowców do produkcji
rur oraz dyskutowano o sprawach związanych z ekologią.

Social Dialoque Committee on Steel
W dniu 12 maja 2010 r. uczestniczyliśmy w
posiedzeniu plenarnego Komitetu Sektorowego Dialogu Socjalnego STAL Komisji
Europejskiej. Na tym forum dyskutowano
m.in. o: nowej strategii przemysłowej KE,
sytuacji produkcyjnej i socjalnej sektora,
aktualnej sytuacji i perspektywach europejskiego rynku stalowego.
Komisja Europejska (DG EMPL) przedstawiła dokument wypracowany na konferencji Konkurencyjność Przemysłu "Rola
polityki w trudnych czasach", zawierający
nową strategię przemysłową KE, promującą
przemysł oparty na wiedzy i przemysł
ekologiczny, mniej emisyjny.
Sytuację i perspektywy rynku stalowego w
świetle mijającego kryzysu przedstawili
przedstawiciele EUROFER-u i związków
zawodowych (EMF). Zwrócono uwagę m.in.
na wpływ rosnących gwałtownie cen surowców na spowolnienie wzrostu gospodar-
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czego, ryzyko związane z zagrożeniem
carbon leakage oraz problemy z
pozyskaniem przez przemysł stalowy
wykwalifikowanych pracowników. Co
do zachowań na rynku - wzrost
dokonuje się bardziej poprzez wzrost
eksportu i uzupełnianie składów niż
przez popyt wewnętrzny, który nadal
jest na niskim poziomie.

Hutnictwo, surowce na EKG
Tegoroczny Europejski Kongres
Gospodarczy (EKG) zorganizowany
pod patronatem Jose Manuela Borroso,
spotkał się z dużym zainteresowaniem,
zarówno wśród przedstawicieli polityki,
biznesu, nauki jak i mediów.
Panel poświęcony hutnictwu odbył się w
trzecim dniu Kongresu (2 czerwca br.).
Tradycyjnie, część I panelu poświęcona
była producentom stali, część II dystrybutorom wyrobów hutniczych.
Moderatorem części "producenckiej"
był prezes HIPH a Izba była partnerem.
Kanwą do dyskusji był referat wygłoszony przez prezesa Izby p. R.Talarka
pt.: "Uwarunkowania zrównoważonego
rozwoju hutnictwa stalowego w Polsce,
w obliczu aktualnych zmian na globalnym rynku".
Prezes ArcelorMittal Poland p. Sanjay
Samaddar przedstawił referat pt.:
"Wyzwania dla europejskiego biznesu
stalowego".
W gronie panelistów, prezentujących
stanowiska i opinie w imieniu swoich
korporacji znaleźli się m.in.: p.
K.Walarowski - Złomrex S.A., p.
A.Aleksejevs - Severstallat Silesia
Sp. z o.o., p. W. Hereźniak - Polski Koks
S.A., oraz inni reprezentanci sektora
surowcowego.
Sytuacja na rynku stali powoli poprawia
się. Wyzwaniem dla producentów są
wysokie ceny surowców i nowe zasady
zawierania umów na ich zakup, ceny
energii elektrycznej i gazu oraz coraz to
trudniejsze wymagania (skutkujące
wzrostem kosztów) w ramach polityki
klimatyczno-energetycznej.
Zaapelowano by administracje UE i
krajowe zechciały zauważyć argumenty producentów w polityce przestrzennej UE.
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W Sejmie RP o polityce
energetycznej i redukcji GHG
7 czerwca br. w budynku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się konferencja: "Wyzwania polityki energetycznej potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce". Uczestniczyli w niej
posłowie, przedstawiciele przemysłu,
środowisk naukowych oraz przedstawiciele firmy McKinsey & Company.
Omówiono techniczne sposoby obniżenia
emisji CO2 , pokazując koszty jak i korzyści
tych działań dla polskiej gospodarki.
Zaapelowano o skorygowanie aktywności środowiska gospodarczego i
parlamentarzystów RP. Dyskusja była
przeprowadzona z myślą przeniesienia
wniosków i uwag w/w środowisk do
ostatecznego kształtu ustawy o efektywności energetycznej. Prezes HIPH,
zabierając głos w dyskusji omówił
strukturę krajowego zużycia energii
wskazując potencjalne możliwości
oszczędności energii i redukcji emisji w
samym sektorze energetycznym.
Zaprotestował przeciwko strategii polityki
energetycznej i odbudowywaniu jej aktami
prawnymi, przenoszącymi koszty tych
działań wyłącznie na odbiorców energii.
Brak faktycznego rynku energii
elektrycznej i gazu w Polsce doprowadzi
do utraty konkurencyjności przez wiele
gałęzi przemysłu - również stalowej.
Wypowiedź ta zyskała akceptację i
odzwierciedlenie we wnioskach konferencji.

INOP
W dniach 9 i 10 czerwca br. w Wąsowie
k/Poznania odbyła się konferencja pt.:
"Konstrukcja i technologia wytłoczek i
wyprasek".
Uczestniczyliśmy w niej z myślą pozyskania partnerów, z którymi Izba podejmie działania na rzecz skuteczniejszego wykorzystania innowacyjnych
rozwiązań technologicznych w obróbce
plastycznej metali w przemyśle budowy
maszyn i urządzeń. Sektor maszyn i
urządzeń jest drugim po budownictwie
konsumentem stali w Polsce.

METALFORUM'2010

Maszyny - Polska'2010, odbyły się w
dniach 8 -10 czerwca. Na terenie MTP Sp.
z o.o. w Poznaniu Hutnicza Izba
Przemysłowo-Handlowa na swoim
stoisku wystawienniczym promowała
liczne wyroby naszych podmiotów
członkowskich.
Oferta większości wystawców na tych
Targach dotyczyła gotowych maszyn,
części do nich, systemów mechatronicznych, elektrotechniki a także
projektów prac badawczo-rozwojowych.
Przemysł maszynowy jest dużym "konsumentem" stali (około 11% krajowego
zużycia). To dobrze, że już kolejny rok z
rzędu Izba, miała tam swoje stanowisko.

20-lecie RIG i 55-lecie ICHPW
11 czerwca 2010 r. Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach obchodziła
Jubileusz 20-lecia działalności a Instytut
Chemicznej Przeróbki Węgla (ICHPW) w
Zabrzu - swoje 55-lecie.
W imieniu Zarządu, Rady Izby i całego
środowiska reprezentowanego przez
HIPH przekazaliśmy stosowne życzenia i
gratulacje.

50-lat powstania Walcowni Rur
11 czerwca br. w Chochołowym Dworze
w Jerzmanowicach 50-rocznicę powstania Walcowni Rur świętował ArcelorMittal
Tubular Products. Zarząd Izby złożył
stosowne gratulacje i życzenia.

Uczestniczyliśmy:
- w obchodach Dnia Hutnika zorganizowanych przez SITPH Oddział w
Dąbrowie Górniczej (28.05.2010 r.),
- w Polsko-Czeskim Spotkaniu Gospodarczym w siedzibie Konsulatu Republiki
Czeskiej w Katowicach, w której uczestniczyli m.in. Ambasador RCz, Marszałek
Województwa Śląskiego i przedstawiciele
polskich i czeskich firm produkcyjnych,
handlowych i usługowych (1.06.2010 r.),
- w Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Członków Odlewniczej Izby Gospodarczej w Poznaniu (9.06.2010 r.),
- w obchodach Dnia Hutnika połączonych
z Dniem Dziecka w ArcelorMittal Poland
S.A. w Dąbrowie Górniczej (12.06.2010 r.),

Tegoroczne Międzynarodowe Targi w
Poznaniu - Innowacje, Technologie,
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