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Posiedzenie Rady HIPH  

Polska Platforma Technologiczna Stali  

W dniu 18 września 2013 r. w siedzibie Zarządu CMC Poland Sp. z o.o. w 

Zawierciu odbyło się posiedzenie Rady Hutniczej Izby Przemysłowo-

Handlowej.  Rada przyjęła do wiadomości przedstawione przez zarząd 

informacje dotyczące:

-  aktualnej sytuacji  w produkcji i na rynku stali ,

- stanu realizacji prac w ramach koalicji utworzonych z udziałem HIPH 

oraz kancelarii doradczych w sprawach:

� eliminacji nieuczciwych praktyk w wewnątrzunijnym obrocie 

       wyrobami stalowymi,

�  zwolnienia z akcyzy gazów wykorzystywanych w procesach metalur-

      gicznych

� zmniejszenia obciążeń ceny energii elektrycznej dodatkowymi

      kosztami

�   sytuacji finansowej Izby.

Omawiano również tematy dotyczące m.in. działalności Polskiej 

Platformy technologicznej Stali, Europejskich Dni Węgla i Stali, funduszy 

europejskich w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020, statystyki 

sektorowej. Zarząd poinformował również Radę o organizacji seminarium 

dot. nowelizacji ustawy o VAT, udziale w posiedzeniu Polsko-Czesko-

Słowackiej Komisji ds. Hutnictwa oraz przebiegu spotkań podczas Forum 

Ekonomicznego w Krynicy. Po zakończeniu posiedzenia Rada zwiedziła 

wydziały produkcyjne CMC Poland Sp. z o.o.

8 października br. w IMŻ w Gliwicach odbyło się wspólne posiedzenie Polskiej 

Platformy Technologicznej Stali i Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Spotkanie otworzył pan Stefan Dzienniak, Prezes 

HIPH i  Przewodniczący PPTS, który zauważył, że 

pojawiły się nowe szanse dla przemysłu stalowego w 

Europie w wyniku opracowanego przez KE Planu 

działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego 

przemysłu stalowego w Europie.  Można mieć nadzieję, 

że te pozytywne tendencje znajdą swe odzwierciedlenie 

w sferze badań i rozwoju. Nowy Program Ramowy UE 

Horyzont 2020, który wchodzi w życie w przyszłym roku, 

ukierunkowany jest m.in. na innowacje. W świetle 

powyższych faktów celowe jest podjęcie wspólnych 

działań przez PPTS i HIPH, zmierzających do 

wykorzystania pojawiających się szans na rzecz 

krajowego przemysłu stalowego i branż z nim 

związanych.

Podsumowując dyskusję Prezes HIPH powiedział, że 

w ostatnich latach przemysł i nauka nie były zbyt blisko 

siebie. Dla przemysłu obecnie najważniejsze jest 

przetrwanie. Placówki naukowe myślą raczej o tym, jak 

huty powinny wyglądać za 5 czy 10 lat. Ale ważny jest 

dialog i dlatego trzeba się spotykać i rozmawiać.

14 października br. HIPH wzięła udział w spotkaniu 

przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu z panią 

Elżbietą Bieńkowską Ministrem Rozwoju Regionalnego. 

Spotkanie zorganizowano w siedzibie KIG w związku ze 

zbliżającym się terminem zakończenia konsultacji nad 

programami operacyjnymi w nowej perspektywie 

finansowej UE.

Minister Bieńkowska przekazała, że prawdopodobnie 

po raz ostatni Polska będzie dysponować tak dużym 

przydziałem środków (73 mld euro z puli 325 mld euro), 

z powodu przekroczenia poziomu zamożności (70% 

średniego PKB UE), decydującego o skali pomocy 

z unijnej polityki spójności. Wyższy poziom dochodu 

wiąże się również ze zmianą modelu gospodarczego 

państwa, ze względu na nasycenie inwestycyjne oraz 

wyższe koszty pracy, w kierunku gospodarki opartej na 

wiedzy. Dlatego już w najbliższym budżecie MRR 

postawiło sobie za cel wzrost innowacyjności dzięki 

przeznaczeniu większości środków na badania i rozwój 

(nie tylko samych wdrożeń) oraz wzmacnianiu 

współpracy nauki z biznesem poprzez tworzenie 

konsorcjów, których liderami będą przedsiębiorcy. 

Nowe podejście do funduszy unijnych ma zapewnić 
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Polsce wzrost wskaźnika na innowacje z obecnych 0,8% PKB do 

1,8%% PKB.

Pani Minister poinformowała również o głównych zmianach w 

zasadach wsparcia przedsiębiorców:

- większa decentralizacja funduszy (40% wobec wcześniejszych 

25% łącznej kwoty będzie w dyspozycji władz regionalnych);

-  większa kwota zostanie przeznaczona na instrumenty zwrotne 

(10% wobec obecnego 1%, pozostałą część stanowią dotacje), 

które będą przyznawane dla mniej ryzykowanych wdrożeń (w 

przypadku badań i prototypów przewidziane tylko dotacje);

- preferowane będą projekty komercyjne, brak pieniędzy na 

samodzielne badania naukowe;

- głównym odbiorcą mają być małe i średnie przedsiębiorstwa 

wspierane z programów regionalnych; udział dużych firm 

możliwy będzie w konsorcjach;

- weryfikacje wniosków i rozliczanie dotacji będzie nieco 

bardziej rygorystyczne, ze względu na brak możliwości 

ponownego rozdysponowania środków w przypadku 

popełnienia błędów;

- głównymi beneficjentami funduszy z programu Infrastruktura 

i Środowisko maja być: inwestycje w infrastrukturę drogową i 

kolejową (w proporcji 60:40 lub odwrotnie, jak chce KE), 

inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz projekty 

transportu miejskiego i zrównoważonego.

W grudniu br. Rada Ministrów ma przyjąć projekty wszystkich 

programów operacyjnych, a na początku stycznia 2014 r. obędą 

się ich negocjacje w KE. 

 16 października br. HIPH uczestniczyła w posiedzeniu 

Komitetu Ekonomicznego Euroferu w Brukseli, podczas którego 

przedstawiciele krajów członkowskich zaprezentowali ocenę 

obecnej sytuacji oraz prognozy dotyczące gospodarki, 

przemysłów stalochłonnych i rynku stali.

Z zagregowanych dla całej Unii Europejskiej danych wynika, 

że rzeczywiste zużycie stali w II kwartale br. spadło o 2,7% r/r, 

wobec spadku -7,1% w poprzednim kwartale. We wszystkich 

sektorach zużywających stal odnotowano poprawę wyników w 

porównaniu ze słabym I kwartałem, a przemysł motoryzacyjny 

zaskoczył wzrostem produkcji. W branżach stalochłonnych 

w III kwartale oczekuje się dalszego łagodzenia spadków 

produkcji oraz lekkiego wzrostu pod koniec roku. W całym 2013 

r. prognozuje się spadek konsumpcji stali o 3,3%.

Mniej pesymistyczne perspektywy dla rynku stalowego są 

ściśle związane z poprawą sytuacji gospodarczej w UE, 

w II kwartale PKB po dwóch latach spadków odnotował wzrost 

o 0,4% względem poprzedniego okresu. Kluczowa dla 

gospodarki UE jest także poprawa nastrojów wśród 

europejskich przedsiębiorstw i konsumentów, wskazująca na 

odbudowę popytu wewnętrznego, do tej pory czynnikiem 

wzrostu pozostawał eksport.

Kupujący wyroby stalowe pozostali jednak bardzo ostrożni, w 

II kwartale br. zużycie jawne stali na unijnym rynku zmniejszyło 

się o 3,8% r/r, a poziom zapasów utrzymywał się na niskim 

poziomie. Dzięki spadkowi importu europejscy dostawcy 

poprawili wyniki sprzedaży na wspólnym rynku względem 

Posiedzenie Komitetu Ekonomicznego 
Euroferu   

poprzedniego kwartału. W 2013 r. prognozuje się zużycie jawne wyrobów 

stalowych w UE na poziomie ok. 139 mln ton, co oznacza spadek o 2% w 

porównaniu z rokiem poprzednim. Koniunktura na rynku stali poprawia 

się, pozytywne perspektywy gospodarcze na 2014 r., w tym ponad 2% 

wzrost nakładów inwestycyjnych, dają podstawę do prognozy wzrostu 

zużycia jawnego stali w przyszłym roku o prawie 3%. 

Podczas spotkania Komitetu Ekonomicznego przedstawiciele Euroferu 

zaprezentowali również średnioterminowe prognozy dla unijnego rynku 

stali. Zakładany w nich stopniowy wzrost produkcji sektorów 

konsumujących stal przyniesie w 2018 r. wzrost zużycia rzeczywistego 

stali do ponad 160 mln ton. W ciągu najbliższych 5 lat nie nastąpi zatem 

odbudowa rynku do średniego poziomu z lat 2000-2005, pozostawiając 

lukę ok. 20 mln ton stali. Kluczowym czynnikiem ograniczającym 

silniejszy wzrost zużycia stali pozostanie malejąca stalochłonność 

gospodarki europejskiej.

  W 24-25 października 2013 r. w miejscowości Dolni Lomna (Czechy) 

odbyło się kolejne seminarium Polsko-Czesko-Słowackiej Komisji ds. 

Hutnictwa, Koksownictwa, Budowy Maszyn, Energetyki i Ochrony 

Środowiska. Spotkania  Komisji odbywają się regularnie od 30 lat, na 

przemian w Polsce, Czechach i na Słowacji. W pięciu sesjach 

tematycznych omawiano zagadnienia i problemy dotyczące :

-  sytuacji  w sektorze stalowym i na rynku stali w Polsce, Czechach i  na 

Słowacji z uwzględnieniem trendów i wyzwań legislacyjnych w UE 

wynikających z ekspansji "szarej strefy" na rynku wyrobów stalowych,

-  wpływu unijnej polityki środowiskowej na konkurencyjność przemy-

słu stalowego oraz stopnia zaawansowania wprowadzania Dyrektyw 

unijnych dotyczących ochrony środowiska do prawodawstwa tych  

krajów,

-   kosztów energii elektrycznej i parapodatków związanych z OZE,

- planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego 

przemysłu stalowego w Europie (plan zaproponowany przez Komisję 

Europejską),

-   współpracy regionalnej i poprawy konkurencyjności,

-  badań, rozwoju i innowacji oraz edukacji w kontekście zapewnienia 

przyszłych kadr dla hutnictwa.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez zarządy hutniczych 

asocjacji krajowych  Polski, Czech i Słowacji deklaracji wskazującej na 

potrzebę podjęcia wspólnych działań w omawianych obszarach.

Tekst oświadczenia znajduje się na stronie www.hiph.org

-  konferencji  pt.: "Jaka przyszłość energetyki węglowej w Polsce" 

w Katowicach (w dniu 2.10.2013 r. ),

- uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na AGH w Krakowie 

(4.10.2013 r.),

-   plenarnym posiedzeniu AGSH w Zakopanem (11.10.2013 r.),

-  debacie nt.: "Strategii rozwoju miasta. Realizacji i nowych wyzwań w 

perspektywie 2014-2020 w kontekście planu budżetu państwa na 2014 r.", 

Katowice  (15.10.2013 r.),

- spotkaniu Klubu Członkowskiego Regionalnej Izby Gospodarczej, 

Większyce (21.10.2013 r.)

Czesko-Polsko-Słowacka Komisja 
ds. Hutnictwa Koksownictwa, Budowy Maszyn, 

Energetyki i Ochrony Środowiska
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