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W dniach 26-28 listopada 2007 r. w
Amsterdamie w ramach polskoholenderskiego programu w zakresie
efektywności energetycznej, odbyły się
warsztaty (Multi Country Event) poświęcone
dobrowolnym długoterminowym umowom
(Long Term Agrements on Energy Efficiency).
Jest to jeden z instrumentów oddziaływania na
poprawę efektywności energetycznej w
sektorze przemysłu, innym są tzw. białe
certyfikaty, które mają stanowić instrument
wsparcia dla działań pro-oszczędnościowych,
zgodnie z Dyrektywą 2006/32/WE.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele
przemysłu i organizacji sektorowych z Polski,
Czech, Bułgarii, Rumunii, Turcji, Ukrainy i
Chorwacji oraz przedstawiciele ministerstw
gospodarki z Holandii, Bułgarii, Rumunii i
Polski. Ze strony polskiego sektora stalowego
w warsztatach uczestniczyli: przedstawiciel
producentów stali, członek Zespołu Ekspertów
ds. Energetyki oraz wiceprezes HIPH.
W panelach dyskusyjnych omawiano m.in.
zagadnienia związane z instrumentami
finansowymi efektywności energetycznej (np.
białe certyfikaty), celami umów
długoterminowych (LTA) i rolą rządu, biznesu i
organizacji branżowych w zwiększaniu
efektywności energetycznej. Organizator
warsztatów, holenderska agencja rządowa
SenterNovem, jest konsultantem polskiego
rządu w pracach nad projektem Ustawy o
efektywności energetycznej.

Spotkanie
Związku Rurowników Polskich

− ocenę rynku i prognozy na I kw. 2008 r.,
− sprawy organizacyjne związane z
uczestnictwem w targach TUBE'2008.
Dobra sytuacja w produkcji, handlu i zużyciu
rur stalowych utrzymuje się w Polsce i w UE.
Produkcja wzrosła o 13% w UE a zużycie
jawne o 19%. Niepokojący jest gwałtownie
rosnący import rur bez szwu z krajów trzecich,
którego przewidywany wzrost w 2007 r.
wyniesie 40%, przy czym import z Chin
wzrośnie w tym okresie o 225% i stanowić
będzie ok. 50% unijnego importu. Podobnie
rośnie import rur ze szwem (+32%), gdzie
Turcja i Chiny razem dostarczają ponad 60%
całego importu tych rur do UE. Producenci
unijni próbują przeciwdziałać wzrostowi
importu. Aktualnie Komisja Europejska
prowadzi następujące postępowania
antydumpingowe:
− rury ze szwem czarne i ocynkowane:
• postępowanie sprawdzające (Tajlandia,
Turcja, Ukraina) dot. postępowania z 2002 r.
(po 5 latach obowiązywania ceł a-d)
• nowe postępowanie przeciwko importowi z
Rosji, Serbii, Bośni i ChRL rur CN: 7306 3051,
7306 3059, 7306 3071 i 7306 3078.
Zwrócono uwagę na wzrost kosztów wsadu co
sprawi, że w I kwartale 2008 r. można się
spodziewać niewielkich podwyżek cen rur.
Wielu z producentów krajowych inwestuje i
zwiększa produkcję rur stopowych i
specjalnych (tj. kotłowe, mechaniczne,
naftowe).

Forum Dyrektorów Handlowych

W dniu 5 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie
Związku Rurowników Polskich. Omówiono
następujące zagadnienia:
− sytuację w produkcji i w handlu rurami
stalowymi po 9 miesiącach 2007 r.,
− rynek rur stalowych w UE po 9 miesiącach
2007 r. - produkcja, handel, zagrożenia i
podejmowane przez ESTA działania,

W dniach 13-14 grudnia 2007 r. w Ustroniu
odbyło się, zorganizowane przez Zarząd Izby,
Forum Dyrektorów Handlowych firm
członkowskich HIPH.
Dokonano oceny rynków zbytu na wyroby
hutnicze w Unii Europejskiej i w Polsce oraz
przedstawiono prognozy na I kwartał 2008 r.
Dyskutowano nad przedstawionymi przez
Zarząd Izby informacjami nt. relacji UE w
handlu z krajami trzecimi.
Pozytywnie oceniono sytuację w 2007 r. Po
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www.
bardzo dobrym I półroczu w III kwartale
nastąpił spadek sprzedaży i wymuszona
przez konkurencyjny import obniżka cen.
W IV kwartale w wielu wyrobach nastąpiła
stabilizacja cen. Prognozy dla rynku
wyrobów stalowych na I kwartał 2008 r. w
opinii uczestników Forum są ostrożnie
optymistyczne.
Dla przemysłu koksowniczego 2007 r. był
również dobry - produkcja przekroczyła
10 mln ton, z czego eksport stanowił ok. 6
mln ton koksu. Światowe ceny koksu na
bazie FOB Chiny na koniec roku były
prawie dwukrotnie wyższe niż w styczniu
2007 r.

Zebranie Ogólne
Uczestników Polskiej Platformy
Technologicznej Stali
W dniu 18 grudnia 2007 r. w Katowicach
Zarząd Izby wspólnie z Instytutem
Metalurgii Żelaza zorganizował
sprawozdawczo-wyborcze Zebranie
Ogólne Uczestników
PPTS.
Sprawozdanie z działalności PPTS w
latach 2006-2007 przedstawił dr A.
Schwedler, (Instytut Metalurgii Żelaza) K o o r d y n a t o r P l a t f o r m y. D o
najważniejszych dokonań Platformy
zaliczył opracowanie przez Zespoły
Robocze dokumentów tj.:
- Strategiczny Program Badań
przygotowany w oparciu o wizję rozwoju
polskiego hutnictwa żelaza do roku 2030
(październik 2006 r.).
− Stan realizacji Strategicznego
Programu Badań Polskiej Platformy
Technologicznej Stali. Etap I. (kwiecień
2007 r.).
− Rozwój czystych i oszczędnych
technologii wytwarzania stali i
wyrobów stalowych. Propozycja
strategicznego programu badań
Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju przygotowana w oparciu o
Strategiczny Program Badań Polskiej
Platformy Technologicznej Stali
(październik 2007 r.).
Omówił przedsięwzięcia organizacyjne
związane z upowszechnianiem i
wdrażaniem Strategicznego Programu
Badań oraz promocją Platformy na forum
krajowym i zagranicznym (strona
internetowa PPTS, wydawnictwa
folderowe w języku polskim i angielskim).
Podkreślił dobrze układającą się
współpracę z European Steel Technology

.org

Platform (ESTEP). Wskazał na potrzebę
kontynuowania rozpoczętych prac w
zakresie realizacji Strategicznego
Programu Badań PPTS z uwzględnieniem
projektów międzynarodowych kreowanych
we współpracy z ESTEP.
Sprawozdanie z prac Komitetu Sterującego
(KS) przedstawił jego przewodniczący
dr Jerzy Podsiadło, Wiceprezes Zarządu
ArcelorMittal Poland S.A. Komitet
Sterujący odbył w okresie
sprawozdawczym cztery posiedzenia,
które były poświęcone następującym
zagadnieniom:
− Ukonstytuowanie się Prezydium i
uchwalenie Regulaminu działania KS
PPTS.
− Powołanie Grup Roboczych dla
opracowania Strategicznego Programu
Badań PPTS, a następnie analiza i
zatwierdzenie tego Programu.
− Określenie kierunków działań Platformy
zmierzających do uruchomienia
realizacji SPB.
− Zaopiniowanie dokumentu: Realizacja
Strategicznego Programu Badań PPTS
Etap I. Kwiecień 2007 r.
− Opiniowanie form promocji PPTS oraz
zakresu współpracy z
Europejską
P l a t f o r m ą Te c h n o l o g i c z n ą S t a l i
(ESTEP).
− Podjęcie decyzji o przyjęciu do Platformy
nowych uczestników.
− Powołanie stałego Komitetu Naukowego
PPTS.
Przewodniczący KS pozytywnie ocenił
prace Koordynatora Platformy oraz
przedstawił wyzwania stojące przed
przemysłem stalowym, jakimi są wzrost
cen surowców oraz konieczność poprawy
ochrony środowiska, w tym radykalnego
ograniczenia emisji Co2.
W tajnym głosowaniu wybrano 12
osobowy skład Komitetu Sterującego
PPTS.
Członkami KS na lata 2008-2009 zostali
wybrani: Leszek Blacha, Leszek
Dobrzański, Henryk Dyja, Zbigniew
Malinowski, Henryk Odoj, Jerzy
Pasternak, Jerzy Podsiadło, Adam
Schwedler, Józef Siwiec, Aleksander
Sobolewski, Andrzej Stokłosa i Romuald
Talarek.
Jednomyślnie przyjęto sprawozdania z
działalności Platformy i Komitetu
Sterującego za lata 2006-2007. Komitet
Sterujący w głosowaniu jawnym przyjął w
skład Platformy spółkę BIPROSTAL S.A.
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Posiedzenie Rady Izby
W dniu 18 grudnia 2007 r. w Katowicach
odbyło się kolejne posiedzenie Rady
Hutniczej Izby PrzemysłowoHandlowej. W programie obrad Rady
Izby znalazły się m.in.:
− rządowa ocena restrukturyzacji
polskiego hutnictwa, raport MG;
− preferencyjne reguły pochodzenia
towarów;
− stan aktualny restrukturyzacji i
prywatyzacji WRJ;
− sytuacja w produkcji i handlu
wyrobami stalowymi po 10
miesiącach 2007 r.;
− raport o sytuacji w handlu rurami UE
kraje trzecie.
Rada Izby pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z realizacji programu
restrukturyzacji i podjęła w tej sprawie
stosowną uchwałę. Informację o
unijnych regułach pochodzenia i
zasadach, które pozwalają na nadanie
wyrobom statusu wyrobów unijnych
(wielkość przerobu, wzrost wartości
dodanej etc.), przedstawiła pani Irena
Banaszyńska z Departamentu Polityki
Handlowej MG. Obecnie w Komisji
Europejskiej trwają prace związane z
reformą preferencyjnych reguł
pochodzenia. Reforma ta powinna być
przeprowadzona do połowy 2008 r.
Informację o aktualnej sytuacji w
restrukturyzacji i prywatyzacji Walcowni
Rur Jedność, przedstawiła p. Jadwiga
Dyktus, Prezes TF Silesia.
Sytuację sektora stalowego w Polsce po
10 miesiącach 2007 r. przedstawioną
przez Prezesa HIPH oceniono jako
dobrą W porównaniu do analogicznego
okresu 2006 r. produkcja stali surowej
wzrosła o 7%, wyrobów gorącowalcowanych o 4%, eksport wzrósł o
24% a import o 26%. Zużycie jawne
wyrobów stalowych wzrosło o 13%.
Analiza wymiany handlowej w zakresie
rur stalowych pomiędzy UE i krajami
trzecimi
wykazuje, że zwiększył się
znacznie import rur z Chin i Turcji oraz że
znacząco wzrósł udział rur importowanych z krajów trzecich w zużyciu
jawnym Unii Europejskiej, który w I
półroczu 2007 r wyniósł dla rur bez szwu
28%, a dla rur ze szwem prawie 20%.
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