Stal dodaje wartości Światu...

nr 6

BIULETYN INFORMACYJNY

lipiec - sierpień 2011 r.

NEWSLETTER
Do Premiera RP o korektę
polityki podatkowej
na produkty energetyczne

W NUMERZE:
• Do Premiera RP
o korektę polityki
podatkowej na
produkty energetyczne

• Cła na aluminium
• AD na elektrody
grafitowe importowane
z Chin

• Spotkanie Zespołu
ds. Ochrony
Środowiska

• W mediach o stali i
hutnictwie

• Rada Europejska ds.
umiejętności i
zatrudnienia w
przemyśle stalowym

• MG - sprawozdanie
z realizacji
restrukturyzacji

W dniu 16 sierpnia 2011 r. wystosowaliśmy list
do Premiera Donalda Tuska z prośbą o
skorygowanie polityki podatkowej na
produkty energetyczne.
Stale rosnące koszty produkcji stali,
wynikające w znacznej mierze ze wzrostu cen
energii i jej opodatkowania, sprawiają, że
efektywne konkurowanie firm sektora
stalowego na otwartym globalnym rynku jest
coraz trudniejsze.
Premierowi rządu RP przekazaliśmy
informacje o wpływie rosnących cen energii i
jej opodatkowania na kondycję i konkurencyjność sektora stalowego w Polsce.
Stanowisko w nim prezentowane poparły
Związek Pracodawców Przemysłu
Hutniczego i hutnicze organizacje związkowe
Solidarność i OPZZ.
Hutnictwo stalowe mimo, że nowoczesne, z
racji specyfiki swoich technologii należy do
grupy przemysłów energochłonnych. Dla
zachowania ich konkurencyjności na
otwartym, globalnym rynku wnioskowaliśmy o
dostosowanie krajowej polityki gospodarczej i
fiskalnej do rozwiązań stosowanych w innych
krajach UE.
Do spraw najważniejszych, naszym zdaniem,
należą: zwolnienie lub znaczące obniżenie
stawki podatku akcyzowego dla energii
elektrycznej zużywanej w metalurgii oraz
uznanie wytworzonej energii elektrycznej z
gazów poprodukcyjnych: koksowniczego,
wielkopiecowego i konwertorowego, za
energię odnawialną. Pełny tekst wystąpienia
jest dostępny na stronie www.hiph.org

Cło na aluminium

stopowego. Departament Polityki
Handlowej (DPH) MG zwrócił się do HIPH z
prośbą o przekazanie mu informacji dot.
zużycia aluminium w produkcji stali,
propozycji modyfikacji ochrony celnej w
imporcie aluminium oraz o sugestię
sposobu na rozróżnienie pomiędzy
aluminium pierwotnym i wtórnym, pytając o
nasz udział w pracach GR,.
W odpowiedzi poinformowaliśmy
Ministerstwo, że:
- zarząd ani członkowie Izby nie
uczestniczyli dotychczas w spotkaniach z
KE w rozmowach nt. modyfikacji cła na
aluminium importowane do UE z krajów
trzecich,
- w procesach produkcji stali do odtleniania
ciekłej stali lub uzupełniania jej składu
chemicznego jest stosowane aluminium
wtórne (głównie stopowe), w różnej postaci
(gąski Al, drut Al, granulki lub drobne odlewy
w kształcie stożków, piramidek, półkul Al i
innych).
- huty w Polsce, zaopatrują się w ten produkt
głównie w kraju a średnie zużycie aluminium
w hutnictwie stalowym waha się w
granicach 25 000 -30.000 ton/rok,
- zawieszenie poboru ceł na aluminium
pierwotne (zwłaszcza wobec zaprzestania
produkcji Al w Hucie Konin), byłoby
najbardziej właściwym rozwiązaniem ,
- rozróżnienie pomiędzy aluminium
pierwotnym i wtórnym przy użyciu metod
organoleptycznych jest niemożliwe,
zapewnia je zastosowanie metod
spektrometrycznych oznaczania składu
chemicznego

AD na elektrody grafitowe
importowane z Chin

W ramach Grupy Roboczej KE ds.
Ekonomicznych Aspektów Taryfy Celnej
uzyskano kompromis odnośnie stawki celnej
w imporcie aluminium stopowego z krajów
trzecich do UE. Redukcja cła (z 6 do 4%)
dotyczyć będzie aluminium pierwotnego

EUROFER i WV Stahl jako strony przeciwne wprowadzeniu ceł tymczasowych na
import elektrod grafitowych z Chin, w
ramach w/w postępowania AD, zwróciły się
do asocjacji krajów członkowskich z prośbą
o poparcie. Część podmiotów
członkowskich HIPH opowiedziała się za,
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www.
część wypowiedziała się przeciw a
niektórym, dużym spółkom temat był
obojętny. W tej sytuacji HIPH nie
wydała jednoznacznej opinii w
powyższej sprawie.

Spotkanie Zespołu
ds. Ochrony Środowiska
W dniu 13 lipca br. w HIPH odbyło się
spotkanie Zespołu ds. Ochrony
Środowiska. Tematyka spotkania:
- krajowe środki wykonawcze – stan
prac poszczególnych operatorów
instalacji nad formularzem KASHUEKOBiZE.
- konwencja rtęciowa – kolejne
restrykcje środowiskowe.
- aktywne zarządzanie limitami
uprawnień emisyjnych dzisiaj i w III
okresie EU ETS - warsztaty HIPH.
- sprawy różne.
Podmioty członkowskie w zasadzie
nie zgłosiły problemów z wypełnianiem formularza KOBiZE.
Natomiast Spółki wniosły o
przedłużenie terminu składania
zweryfikowanych formularzy z danymi
historycznymi dotyczącymi instalacji.
Wniosek o przedłużenie terminu
argumentowaliśmy n/w powodami:
1. ograniczone możliwości wykonawcze uprawnionych jednostek
weryfikujących dane.
2. zwiększony zakres danych do weryfikacji wynikającej z podziału
instalacji na podinstalacje.
3. opóźnienie publikacji Decyzji KE z
dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
ustanowienia przejściowych zasad
dotyczących zharmonizowanego
przydziału bezpłatnych uprawnień do
emisji w całej Unii.
4. brak aktu wykonawczego do Ustawy o systemie handlu uprawnieniami
do emisji oraz Decyzji KE z dnia 27
kwietnia 2011 r.
5. brak polskiego tłumaczenia wytycznych Decyzji KE.
6. nieścisłości interpretacyjne dotyczące granic podziału instalacji na
podinstalacje.
7. raport o metodyce – nadal brak
planów (wytycznych) monitorowania i
raportowania.

.org

Zarząd HIPH w trakcie konsultacji w
KOBiZE (14.07.2011) przekazał argumenty wnioskodawców o wydłużenie
terminu składania formularzy. KOBIZE
przesunęło termin ich składania do 18
sierpnia br.

W mediach o stali
i hutnictwie
Zarząd Izby regularnie, poprzez prasę,
radio, i TV informuje opinię publiczną o
sytuacji na rynku stali i o uwarunkowaniach funkcjonowania hutnictwa w
Polsce.
W debacie w TOK FM (22 czerwca br.),
dwukrotnie w TVN-CNBC (19 lipca i 23
sierpnia br.), w TVN (30.08.2011) oraz w
licznych publikacjach prasowych (PAP,
Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Steel
Business Brifing, Magazyn Hutniczy)
pokazywaliśmy, że rynek stalowy w
Polsce dynamicznie rośnie, że krajowy
przemysł stalowy jest potrzebny polskiej
gospodarce oraz, że tylko racjonalna
polityka gospodarcza i podatkowa może
być zachętą dla inwestorów branżowych.

Na forum Rady Europejskiej
ds. umiejętności i zatrudnienia
w przemyśle stalowym
15 lipca 2011 r. w Brukseli uczestniczyliśmy w konferencji kończącej I etap
realizowanego wspólnie przez EMF i
Eurofer projektu "Towards a European
Steel Council on Skills and Jobs.
Identifying the actors" dot. utworzenia
Europejskiej Rady do spraw umiejętności
i zatrudnienia dla sektora stalowego.
Etap I-szy tego projektu miał na celu
zgromadzenie i analizę danych
udostępnionych przez zainteresowane
kraje członkowskie UE. W dziesięciu,
spośród 15 państw, biorących udział w
projekcie, funkcjonują krajowe systemy
kształcenia i szkolenia zawodowego dla
hutnictwa, różne w różnych krajach.
Przedstawiciel DG ds. Zatrudnienia KE
zwrócił uwagę na przydatność krajowych i
regionalnych rad ds. umiejętności,
współpracujących zarówno z przedsiębiorstwami zgłaszającymi konkretne
potrzeby jak i z instytucjami edukacyjnymi
i szkoleniowymi
.
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W części państw UE poziom wymiany
informacji pomiędzy ciałami doradczymi
i prowadzącymi politykę zatrudnienia a
przemysłem stalowym i jego potrzebami
jest znikomy. Przedstawiciel DG ds.
Edukacji i Kultury KE wskazał na
wyzwania przed którymi stoją obecnie
kraje członkowskie:
starzenie się
społeczeństwa, niedobór kwalifikacji
osób wchodzących na rynek pracy i
ponad 20% bezrobocie wśród młodzieży. Szybkie zmiany technologiczne i
przejście do gospodarki niskoemisyjnej
wymaga rozwijania ścisłej współpracy
między instytucjami edukacyjnymi i
szkoleniowymi a przemysłem. Rada ds.
umiejętności i zatrudnienia powinna
spełniać taką rolę. Potrzeba dalszego
uzupełniania informacji aby partnerzy
społeczni mogli przejść do II fazy
projektu (utworzenie Europejskiej Rady
ds. umiejętności i zatrudnienia w
sektorze stalowym). Dalsze działania
prowadzone będą w ramach grup
roboczych Sektorowego Komitetu
Dialogu Społecznego ds. Stali.

MG - sprawozdanie
z realizacji restrukturyzacji
W związku z realizacją zapisów art. 41
ustawy z 24 sierpnia 2011 r. o
restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
(Dz.U. Nr 111 poz. 1196 z późniejszymi
zmianami) Ministerstwo Gospodarki
przygotowało sprawozdanie z realizacji
restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
za 2010 r. w ramach zadania "Monitorowanie przebiegu restrukturyzacji
hutnictwa żelaza i stali".
Dokument przekazano Izbie do zaopiniowania. Do przesłanego nam dokumentu nie wniesiono uwag.

Warsztaty
"Aktywne zarządzanie limitami
emisji CO2"
Przypominamy, że w dniach 6-7.10.2011
r. w Hotelu Belweder w Warszawie
odbędą się warsztaty organizowane
przez HIPH pt.: "Aktywne zarządzanie
limitami emisji CO 2 ". Serdecznie
zapraszamy do udziału.
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