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Poparcie stanowiska EUROFER-u
W zwi¹zku ze spotkaniem Council Summit of Heads of State, które
mia³o miejsce 26 i 27 czerwca br., na którym by³a poruszana sprawa
dot. polityki energetycznej i klimatycznej wys³aliœmy do
przedstawicieli Rz¹du RP stanowisko EUROFER-u w tej sprawie, z
którym jako reprezentant œrodowiska hutniczego w pe³ni siê
uto¿samiamy.

Debata w BCC
W dniu 30 czerwca br. w Warszawie odby³a siê debata pt.:
„Pañstwo wrogiem przedsiêbiorcy? - Jak walczyæ z szar¹ stref¹ w
Polsce?”
Organizatorem tego wydarzenia by³ Business Centre Club.
G³ównym celem debaty by³o wypracowanie wspólnych dzia³añ
przedsiêbiorców oraz przedstawicieli w³adz na rzecz likwidacji
rynkowej patologii.
Podkreœlono, ¿e szara strefa jest znacznie mniejsza tam, gdzie
przepisy podatkowe s¹ stabilne, proste i przejrzyste a pañstwo
sprzyja uczciwym przedsiêbiorcom. Biznes i pañstwo maj¹ wspólny
cel w walce z szar¹ stref¹.
Podczas debaty przedstawiciele kilku wra¿liwych bran¿ pokazali
przyk³ady z³ych mechanizmów przeciwdzia³ania szarej strefie oraz
przedstawili sposoby podnoszenia skutecznoœci dzia³añ.
P³yn¹ce z nich wnioski wskazuj¹, ¿e dla efektywnej walki nie

potrzeba drogich i skomplikowanych we
wdra¿aniu rozwi¹zañ.
Spotkanie wzmocni³o dialog miêdzy ró¿nymi
œrodowiskami, a debata sprawi³a, ¿e zgodzono siê
z tez¹, ¿e najwa¿niejszym jest wypracowanie
nowych, lepszych metod walki z nieuczciw¹
konkurencj¹. Wnioski ze spotkania zosta³y
przekazane premierowi oraz ministrom obecnym
na spotkaniu.

Dyrektywa IED
W dniu 27 czerwca 2014 r. Izba wystosowa³a
pismo do Rz¹du RP odnoœnie Ustawy Prawo
Ochrony Œrodowiska transponuj¹cej do polskiej
legislacji Dyrektywê Parlamentu Europejskiego i
Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w
sprawie emisji przemys³owych, w którym
wnioskowaliœmy o wy³¹czenie z rz¹dowego
projektu Ustawy o zmianie Ustawy Prawo ochrony
œrodowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr
2162) zapisów wychodz¹cych poza legislacjê Unii
Europejskiej, odnosz¹cych siê do historycznych
zanieczyszczeñ gruntów (1980-2007).

Sprzeciw wobec propozycji
zmian ustawy o podatku VAT
W dniu 4 lipca 2014 r. Zarz¹d HIPH skierowa³
do Rz¹du RP stanowczy sprzeciw w sprawie
propozycji zmiany ustawy o VAT, w tym o
wprowadzenie progu stosowania mechanizmu
odwróconego obci¹¿enia tym podatkiem w
projekcie z dnia 25.06.2014 r.
W naszym piœmie argumentowaliœmy, ¿e
propozycja nowelizacyjna mo¿e doprowadziæ do
uchylenia furtki nieuczciwym poœrednikom i
stanowi ryzyko powrotu patologii na rynku
wyrobów stalowych i rynku z³omu.
Ministerstwo Finansów wziê³o pod uwagê
zg³oszone argumenty i zrezygnowa³o z
zastosowania limitu 20.000 z³otych netto w
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odniesieniu do transakcji dot. wyrobów stalowych. Limit ma
dotyczyæ jedynie sprzeda¿y telefonów komórkowych, w tym
smartfonów. Nowy projekt ustawy ma wejœæ w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2015 r.

Studium wykonalnoœci
programu sektorowego
W dniu 11 lipca br. w porozumieniu z przedsiêbiorstwami
sektora i maj¹c na uwadze innowacyjnoœæ i rozwój
technologiczny w hutnictwie HIPH z³o¿y³a do Narodowego
Centrum Badañ i Rozwoju ofertê na przygotowanie studium
wykonalnoœci programu sektorowego.
W dniu 9 wrzeœnia br. otrzymaliœmy informacjê, ¿e oferta na
przygotowanie pe³nego studium z³o¿ona przez HIPH w
imieniu podmiotów z sektora stalowego zosta³a oceniona
pozytywnie i uzyska finansowanie z NCBiR.

Stanowisko sektorowe w sprawie
Priorytetów Polityki Przemys³owej
W dniu 16 lipca br. przekazaliœmy do Ministerstwa
Gospodarki w zwi¹zku z posiedzeniem Zespo³u ds. Polityki
Przemys³owej stanowisko sektorowe do dokumentu dot.
Priorytetów Polityki Przemys³owej 2014-2010.

Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 4-5 wrzeœnia br. w miejscowoœci Domas³aw
k/Wroc³awia odby³o siê kolejne Forum Dyrektorów
Handlowych podmiotów cz³onkowskich Izby. Spotkanie
rozpoczê³o siê zwiedzeniem stacji separacji powietrza (ASU) w
Kobierzycach, uruchomion¹ w 2010 r. przez Linde Gaz Polska
Sp. z o.o., firmê cz³onkowsk¹ HIPH. W stacji ASU wytwarzane
s¹ ciek³e gazy przemys³owe: azot, tlen i argon. Podczas
spotkania Izba przedstawi³a informacjê o sytuacji na rynku
stali, koksu i materia³ów ogniotrwa³ych po 7 miesi¹cach 2014 r.,
oraz poinformowa³a o sytuacji w handlu wyrobami stalowym
pomiêdzy UE i krajami trzecimi. Œwiatowa produkcja stali
surowej po 7 miesi¹cach br. wykazuje 2,3% wzrost (960 mln
ton), w UE-28 wzros³a o 3% (101 mln ton) a w Polsce wzros³a o
6% r/r (4,9 mln ton). W pierwszym pó³roczu br. eksport
wyrobów stalowych z Polski by³ o 5% ni¿szy ni¿ w
analogicznym okresie roku ubieg³ego a import wzrós³ o 23%
r/r. Wraz z popraw¹ w gospodarce i sektorach konsumuj¹cych
stal zu¿ycie jawne wyrobów stalowych na krajowym rynku
wzros³o o 30% rok do roku. Ten dobry rezultat by³
spowodowany zarówno zwiêkszonym popytem na stal jak i
dziêki znacz¹cemu ograniczeniu szarej strefy w
wewn¹trzunijnym handlu wyrobami stalowymi (g³ównie
prêtami zbrojeniowymi i walcówk¹) w efekcie wprowadzenia
zmian w ustawie o podatku VAT w paŸdzierniku 2013 r.
Produkcja koksu w Polsce w I pó³roczu br. wynios³a 4,6 mln
ton z czego prawie 70% stanowi³ eksport, co daje Polsce drugie
miejsce w œwiatowym handlu koksem (po Chinach).

W handlu UE z krajami trzecimi nast¹pi³ dalszy wzrost
importu wyrobów stalowych, zw³aszcza w segmencie wyrobów d³ugich.
W unijnym eksporcie wyrobów stalowych w I po³owie br. g³ównymi
kierunkami by³y Turcja, USA, Rosja i Ukraina (wyroby p³askie) oraz
Algieria, Turcja i USA (wyroby d³ugie).
HIPH przedstawi³a informacjê dot. modernizacji unijnych
instrumentów ochrony rynku oraz aktualnych barier i postêpowañ
ochronnych w miêdzynarodowym handlu wyrobami stalowymi i
surowcami dla hutnictwa. Uczestnicy Forum DH firm cz³onkowskich
HIPH dokonali oceny bie¿¹cej sytuacji na rynku stali i surowców oraz
prognozy sprzeda¿y w IV kwartale br. W opinii producentów, aktualnie
sytuacja na rynku jest niez³a, o czym œwiadczy wyraŸny wzrost
zamówieñ.

Nasz g³os w mediach
- w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w
ustawie VAT oraz ordynacji podatkowej. Zdecydowanie zwróciliœmy
uwagê w³adz na fakt, ¿e przyjêcie zmiany w ustawie bêdzie uchyleniem
furtki dla przestêpców podatkowych i doprowadzi do patologii na rynku
wyrobów hutniczych:
w Pulsie Biznesu (4-6.07.2014r.)
w Tygodniku Œl¹sko-D¹browskim (24.07.2014r.)
w Magazynie Hutniczym (15.07. i 05.08.2014r.)
- w sprawie przygotowania studium wykonalnoœci programu
sektorowego og³oszonego przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju.
Izba jako reprezentant producentów stali podjê³a konkretne dzia³ania,
które w przysz³oœci maj¹ zwiêkszyæ innowacyjnoœæ hutnictwa w Polsce Magazyn Hutniczy (29.07.2014r.)
- podsumowanie sytuacji w przemyœle stalowym po 7 miesi¹cach
2014r.:
dla portalu WNP.PL (29.08.2014r.)
dla Magazynu Hutniczego (9.09.2014r.)
- ocena sytuacji na krajowym rynku stali i próba odpowiedzi na
nurtuj¹ce pytanie - czy obecna sytuacja na Wschodzie wynikaj¹ca z
konfliktu na linii Ukraina - Rosja mo¿e wp³ywn¹æ na kondycjê
krajowego hutnictwa? - dla Stalowego Forum.

Wziêliœmy udzia³ w:
- telekonferencjach z EY zarówno w ramach Komitetu Steruj¹cego jak
i Grup Roboczych dzia³aj¹cych w ramach zawi¹zanych koalicji w
tematyce konkurencyjnoœci polskiego przemys³u metalurgicznego (w
sumie 15 telekonferencji na przestrzeni dwóch miesiêcy),
- telekonferencjach zorganizowanych przez Forum Odbiorców
Energii Elektrycznej i Gazu i FORUM CO2,
- uroczystoœciach XX-lecia Miêdzyzak³adowego Zwi¹zku
Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland SA HUTNIK,
- obchodach 10-lecia obecnoœci ArcelorMittal w Polsce,
- spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki w sprawie konsultacji
spo³ecznych do projektu ustawy o efektywnoœci energetycznej,
- debacie nt. Biomasa jako Ÿród³o energii zielonej - stan dzisiejszy i
perspektywy,
- Œl¹skiej Gali BCC w Promnicach
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