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Rada HIPH
26.06.2012 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej. Rada przyjęła do wiadomości informację o sytuacji w
produkcji, handlu wyrobami na rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych .
Rada wysłuchała informacji Zarządu i pozytywnie zaopiniowała działania
koordynowane przez Izbę na rzecz eliminacji nieuczciwych praktyk w
wewnątrzunijnym obrocie wyrobami stalowymi oraz na rzecz zwolnienia z akcyzy
energii elektrycznej i gazu zużywanych w celach metalurgicznych.
Zapoznała się z informacją na temat trwającego obecnie w KE procesu
konsultacji związanych z modernizacją unijnych instrumentów ochrony rynku
przedstawioną przez p. B.Czyczerskiego - Naczelnika w Departamencie Polityki
Handlowej Ministerstwa Gospodarki. Rada pozytywnie odniosła się do
opracowanego przez zarząd projektu opinii Foresight technologiczny przemysłu.

Izba przeciwko nieuczciwym praktykom
w handlu stalą zbrojeniową
Dotychczas z PwC
Realizacja pierwszej fazy koalicyjnego projektu "Przeciwko nieuczciwym
praktykom w handlu stalą zbrojeniową" (z udziałem kancelarii prawnej działającej
w ramach PricewaterhouseCoopers, HIPH i hut-krajowych producentów) została
wykonana. Jej efektem była staranna realizacja analizy rynku i praktyk rynkowych
stosowanych przez konkurentów, kontrahentów, dostawców i odbiorców w
przedmiocie obrotu rebarsami. Wynika z nich, że obrona interesu Skarbu Państwa
oraz przedsiębiorstw członkowskich Izby wymaga wdania się w spór z
nieuczciwymi podmiotami. Udało się sformułować wnioski i konkretne zalecenia
dotyczące działalności gospodarczej, powodującej ograniczanie lub wręcz
eliminowanie zdrowej konkurencji przez firmy, łamiące reguły rynkowe

(wyłudzenia VAT-u w celu zaniżania cen, fałszowanie
certyfikatów itp.). Pełna informacja w tej sprawie została
przekazana Administracji (ministerstwom finansów i
gospodarki).

Teraz z Ernst & Young
Doradztwo i reprezentacja podmiotów członkowskich
Izby w sprawach regulacyjnych z zakresu prawa konkurencji,
obejmujące przygotowanie przedsiębiorców i pomoc w
opracowaniu właściwej strategii w przedmiocie eliminacji
nieuczciwych praktyk w handlu stalą zbrojeniową, będzie
prowadzone, na wniosek hut - partnerów projektu, przez
kancelarię Ernst & Young. W dniu 1 czerwca br. w Warszawie
odbyło się robocze spotkanie partnerów projektu z
przedstawicielami kancelarii. Celem spotkania była analiza
planu działań oraz zasad i warunków współpracy: Izba E&Y - Huty. Uzgodniono zakres działań na najbliższe
miesiące, kładąc nacisk na potrzebę zwiększenia
skuteczności przedsięwzięć pozwalających na eliminację
destrukcyjnego dla rynku i przemysłu krajowego procederu
jakim jest wyłudzanie VAT-u.

Na Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 18-19 czerwca br. w Ustroniu odbyło się
posiedzenie Forum Dyrektorów Handlowych HIPH. Na to
spotkanie zarząd Izby zaprosił dodatkowo: pp. Wojciecha
Sacha, przedstawiciela Departamentu Polityki Handlowej
Ministerstwa Gospodarki oraz Karla Tachelet, Dyrektora ds.
Stosunków Zewnętrznych EUROFER. Przedstawili oni
propozycję Komisji Europejskiej dot. modernizacji
unijnego systemu instrumentów ochrony rynku (TDI)
(konsultowaną obecnie), udzielili stosownych wyjaśnień
odnośnie sposobu i trybu wypełnienia ankiety DG Trade KE
(termin zgłaszania uwag upływa 3 lipca br.). Ankietę
powinne wypełnić zarówno spółki producenckie jak i
organizacje branżowe i stowarzyszenia. HIPH ankietę
wypełniła i jako przykładową, udostępniła podmiotom
członkowskim w dniu 29.06.2012.
W programie posiedzenia forum dokonano też oceny
sytuacji na rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych po
4 miesiącach br. Dający się odczuć zastój na europejskim
rynku odbiorców końcowych (recesja w wielu państwach
UE), słabnący popyt na wyroby stalowe na rynku krajowym i
nieuczciwe praktyki w obrocie wewnątrzunijnym wyrobami
stalowymi, głównie prętami zbrojeniowymi, pogłębiają
pesymizm producentów. Sprawę pogarszają dodatkowo:
wysoka cena złomu, rosnące koszty gazu i energii oraz
naciski odbiorców na dalsze obniżanie cen wielu
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asortymentów wyrobów stalowych. Taka sytuacja może
spowodować ograniczanie produkcji stali w krajowych hutach i
konieczność redukcji zatrudnienia.
Pan Karl Tachelet uzupełnił te informacje o dane dot. unijnego
importu wyrobów stalowych z krajów trzecich oraz o toczących się
postępowaniach ochronnych w handlu wyrobami stalowymi i
surowcami dla hutnictwa.

W UM Zawiercie
Zarząd huty CMC Zawiercie S.A. na konferencji z udziałem władz
regionalnych, parlamentarzystów, HIPH, związków zawodowych i
prasy, przedstawił i uzasadnił przyczyny zamiaru zwolnienia 330
pracowników.
Wśród głównych przyczyn podjęcia takiej decyzji wymieniono:
niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych w hucie CMC Zawiercie
S.A. wynikające z sytuacji rynkowej, brak łagodzących skutki wzrostu
ceny energii elektrycznej i gazu rozwiązań systemowych dla sektorów
energochłonnych w Polsce, nieuczciwe praktyki w wewnątrzunijnym obrocie prętami zbrojeniowymi (wyłudzanie podatku VATu, fałszowanie certyfikatów itp.). Negatywne skutki tego procederu
dla krajowych producentów stali i Skarbu Państwa, oraz stan prac i
efekty dotychczas podjętych i zrealizowanych działań omówił
wiceprezes Izby.
Obecni na konferencji parlamentarzyści zapowiedzieli, ze złożą w
tej sprawie stosowne interpelacje.

HIPH w/w Kancelarie na rzecz zmiany przepisów akcyzowych, w zakresie
wprowadzania wyłączeń lub zwolnień od akcyzy w odniesieniu do energii
elektrycznej i gazu. Przedstawiciele Viewpoint Group zrelacjonowali swoje
działania lobbingowe i z zakresu Public Affairs oraz Public Relations,
przedstawicielka kancelarii Elżanowski Cherka & Wspólnicy omówiła
czynności jakie wykonano przygotowując projekt przepisów (wraz z
uzasadnieniem) wprowadzających rozwiązania systemowe redukujące koszty
energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych. Huty - partnerzy
przedmiotowej koalicji zaaprobowały dotychczasowe dokonania Kancelarii,
zgłosiły jednak potrzebę intensyfikacji prac prowadzonych przez w/w
kancelarie, sugerując wzmocnienie działań w szczególności w sprawie akcyzy
na gaz.

Spotkanie z Europosłem
J.Olbrychtem
W ramach szerokich działań prowadzonych przez Izbę na rzecz wyłączenia w
unijnych przepisach "wykluczenia" sektora hutnictwa żelaza i stali z dostępu do
pomocy publicznej w okresie po 2014r., podczas spotkania z Europosłem
Janem Olbrychtem, w dniu 15 czerwca 2012 r. w Katowicach, przedstawiliśmy
nasze argumenty w tej sprawie i prośbę o ich wsparcie na forach europejskich.
Pan J. Olbrycht zgodził się z tezą, że utrzymywanie wykluczenia sektora
hutnictwa żelaza i stali z możliwości ubiegania się o pomoc na wspieranie
inwestycji i zatrudnienia, istotnie ogranicza realizację rozwoju regionów mniej
uprzywilejowanych. Poprosił o dostarczenie Mu argumentów świadczących, że
hutnictwo stalowe nie jest już sektorem wrażliwym. Taki materiał został
przekazany Posłowi w dniu 27.06.2012r.

Na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego

Foresight Technologiczny polskiego przemysłu
InSight2030

Sesja
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w
Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach (odbyła się
15 czerwca br.). Poświęcona była negatywnym skutkom
nieuczciwych praktyk w wewnątrzunijnym handlu prętami
zbrojeniowymi dla Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.
W sesji wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych,
przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urzędu Kontroli Skarbowej
w Kielcach, policji, związków zawodowych Celsa "Huta Ostrowiec"
Sp. z o.o. oraz zarządu HIPH. Celem było poinformowanie i
przekazanie zebranych dotychczas w tej sprawie informacji i
dowodów, w celu podjęcia stosownych działań zaradczych przez
właściwe instytucje i agendy rządowe i regionalne.
Zarząd Izby przedstawił informacje o działaniach dotychczas
podjętych przez HIPH, wspólnie z producentami krajowymi i
kancelariami doradczymi. Uczestnicy sesji zostali poinformowani o
zagrożeniach dla funkcjonowania Huty i lokalnego rynku pracy,
otrzymali także informację o oszacowanych przez Izbę stratach dla
budżetu państwa i gospodarki.

Zabiegamy o zmianę fiskalnych obciążeń
na produkty energetyczne

W dniu 18 czerwca br. uczestniczyliśmy w konsultacjach sektorowych,
podjętych przez Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki
nad zakończonym w 2011 roku projektem Foresight technologiczny polskiego
przemysłu InSight2030. Podczas spotkania Ministerstwo omawiając rezultaty
tego projektu, poprosiło o opinie i propozycje sektorowe odnośnie jego
wdrażania. Izba nie miała informacji, że taki projekt jest realizowany przez MG,
nie proszono nas wcześniej o opinię do niego.
Studiując projekt Forsightu stwierdziliśmy podstawową jego
nieprawidłowość polegającą na oderwaniu prowadzonych analiz od
rzeczywistości gospodarczej oraz nieuwzględnienie w nim technologii
dojrzałych i bazowych, których przewidywane znaczenie w przemyśle będzie
kluczowe w analizowanym horyzoncie czasowym. Oceniając przyszłe znaczenie
konwencjonalnych technologii wytwarzania powinno się wziąć pod uwagę
szeroką skalę ich współczesnych zastosowań, brak możliwości zastąpienia ich
rozsądnymi, zbliżonymi kosztowo alternatywami. oraz ich znaczenie w
generowaniu PKB w najbliższym 20-leciu. Dlatego Izba przygotowała projekt
sektorowej opinii do Forsightu, skonsultowano ją z wszystkimi podmiotami
członkowskimi i w dniu 29.06 br. przekazano do MG.

Dyrektywa IED

W dniu 19 czerwca br w siedzibie HIPH odbyło się spotkanie
przedstawicieli kancelarii Viewpoint Group, Elżanowski Cherka &
Wspólnicy oraz hut (AMP S.A., CELSA "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o. i
CMC Zawiercie S.A.), uczestniczących w koalicji na rzecz
wprowadzenia systemowych, podobnych do obowiązujących w
innych krajach UE, rozwiązań w opodatkowaniu energii elektrycznej
i gazu, zużywanych przez sektory energochłonne. Przedmiotem
spotkania była reasumpcja dokonań konsultantów w okresie od
1.kwietnia do 19 maja br. w zakresie realizacji celów Porozumienia

Na prośbę Zarządu Izby w dniu 21.06.2012 r. w siedzibie Ministerstwa
Środowiska odbyło się spotkanie z Dyrekcją Departamentu Ochrony Powietrza.
Rozmowy dotyczyły stanu i tempa prac w ramach transponowania dyrektywy
IED do krajowego porządku prawnego. W imieniu członkowskich operatorów
instalacji, które dotychczas objęte były zapisami dyrektywy IPPC zapytaliśmy o
terminy i obowiązki, które zostaną wprowadzone do prawa krajowego i będą
mieć istotne znaczenie i konsekwencje dla prowadzonych instalacji.
Otrzymaliśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania
Informacje te przekazano do podmiotów członkowskich oddzielnym pismem
HIPH/1270/12 z dnia 29.06.2012 r.
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