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Rada HIPH
12 września 2014 r. w siedzibie Hutniczej Izby PrzemysłowoHandlowej w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Rady
HIPH. W trakcie spotkanie miały miejsce dwie prezentacje firm
Contact Europe Sp. z o.o. i Energy Profil Group Sp. z o.o.
W dalszej części Członkom Rady została przedstawiona informacja
o sytuacji na rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych w 2014 r.,
stan po 7 miesiącach 2014 r. oraz dokonano podsumowania stanu
realizacji prac w ramach koalicji utworzonych z udziałem HIPH oraz
kancelarii prawnych w zakresie: notyfikacji kolorowych certyfikatów, poprawy konkurencyjności przemysłu metalurgicznego w
Polsce, NCBiR program sektorowy.

List przedstawicieli europejskiego
przemysłu stalowego
W dniu 17 września 2014 r. został wysłany list otwarty podpisany
przez 60 przedstawicieli europejskiego przemysłu stalowego
(zarządy hut żelaza i stali z państw Grupy Wyszehradzkiej V-4) do
Premiera Rządu RP z kopią do: Ministra Gospodarki, Ministra
Finansów, Ministra Skarbu Państwa, Ministerstwa Środowiska,
Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w sprawie decyzji dotyczącej
celów klimatycznych i energetycznych UE do roku 2030.
W liście tym przedstawiciele przemysłu stalowego Europy
przypominają, że decyzja w sprawie nowych celów klimatycznych

będzie także decyzją dotyczącą wzrostu gospodarczego i redukcji milionów miejsc pracy w UE.
Ramy polityki klimatycznej na rok 2030 mogą
zagrażać 335 tys. zatrudnionych bezpośrednio w
metalurgii i 1,5 mln pracowników firm
pracujących na jej rzecz. W liście wskazano, że
najbardziej efektywne zakłady metalurgiczne w
Europie staną się niekonkurencyjne. System
handlu emisjami będzie kosztował hutnictwo od
70-100 mld EUR w latach 2020-2030. Koszty te
mogą przekroczyć wynik EBITDA całej branży,
pozbawić ją marż i możliwości inwestowania.
Dlatego też należy dla branży stalowej wyeliminować współczynnik korygujący.
7 października br. tenże list został opublikowany
na łamach Rzeczpospolitej.

W sprawie ucieczki emisji
na lata 2015-2019
W dniu 22 września 2014 r. Zarząd Izby wysłał do
Europosłów, członków Komisji ENVI prośbę o
głosowanie przeciwko rezolucji Europosła Basa
Eickhout'a w sprawie odrzucenia przez PE draftu
decyzji KE zawierającej listę sektorów narażonych
na ryzyko ucieczki emisji na lata 2015-2019.

Zespół ds. Przemysłu
Metalurgicznego
W dniu 23 września 2014 r. Zarząd HIPH wraz
z Izbą Gospodarczą Metali Nieżelaznych i
Recyklingu skierował do wszystkich ministerstw,
oraz związków zawodowych pismo dotyczące
projektu zarządzenia Prezesa RM w sprawie
Zespołu ds. Przemysłu Metalurgicznego z prośbą o
udzielenie merytorycznego i proceduralnego
wsparcia przy powoływaniu tego międzyresortowego Zespołu.
W dniu 10 października br. pismo o podobnej
treści zostało wystosowane do Prezesa Krajowej
Izby Gospodarczej i Prezesa Związku Rzemiosła
Polskiego.
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Spotkanie z Ministrem T.Tomczykiewiczem

Pismo do Wicepremiera RP, Ministra
Gospodarki
W dniu 8 października br. wystosowaliśmy do
Wicepremiera Rządu RP pismo-podziękowanie, w którym
wyraziliśmy uznanie za działania podejmowane przez Rząd RP
reprezentowane przez Ministerstwo Gospodarki w ramach
toczących się rozmów o przyszłym kształcie unijnej polityki
klimatycznej.
W piśmie wskazaliśmy, iż 25 września br. odbyło się ostatnie
już spotkanie zorganizowane przez Dyrektoriat Generalny ds.
Klimatu, którego przedmiotem były konsultacje odnośnie
przyszłego kształtu przepisów dotyczących zjawiska ucieczki
emisji, które miałyby regulować tę materię po 2020 r.
Przedstawiliśmy podsumowanie informacji jakie udało nam
się uzyskać odnośnie reakcji Komisji na stanowisko Rządu RP
a także wyraziliśmy gotowość do przygotowania pogłębionej
analizy odnośnie możliwości skutecznego przeciwdziałania
temu zjawisku. Prosiliśmy także o wprowadzenie poniższego
zadania do Konkluzji, tzw. Summit Conclusions: "At the level
of best performers in sectors at risk of carbon leakage there
should be no direct or indirect costs resulting from the 2030
framework".

Europejski Parlament
Przedsiębiorstw 2014
W dniach 16 i 17 października br. uczestniczyliśmy w
Europejskim Parlamencie Przedsiębiorstw w Brukseli.
Była to już III edycja wydarzenia organizowanego cyklicznie
przez Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo –
Handlowych EUROCHAMBRES w siedzibie Parlamentu
Europejskiego. Wzięło w niej udział 750 przedsiębiorców
reprezentujących kraje Unii Europejskiej oraz 19 krajów spoza
UE .
Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest
oddanie głosu europejskim przedsiębiorcom, umożliwiając
im – symbolicznie w miejscu obrad PE – debatę nad
najważniejszymi problemami dotykającymi małe i średnie
przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w UE,
również głosowanie – na wzór parlamentarnego - nad
kluczowymi kwestiami europejskich przedsiębiorców pozwala
na jasne odczytanie nastrojów co do sytuacji i polityki
gospodarczej.

Pismo do Minister G.Henclewskiej
W dni 17 października br. Zarząd Izby wspólnie z Izbą
Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu wystosował
pismo do Podsekretarz Stanu w MG Pani Grażyny
Hencelwskiej, w którym wyraziliśmy nasze poparcie dla
działań polskiego Rządu, mających na celu poprawę
konkurencyjności polskiego przemysłu metalurgicznego, w
szczególności dla inicjatywy mającej na celu powołanie
Międzyresortowego Zespołu ds. Przemysłu Metalurgicznego.

W dniu 21.10.2014 r. przedstawiciele przemysłu stalowego spotkali się
w Warszawie z Wiceministrem Gospodarki panem T.Tomczykiewiczem
w sprawie wprowadzenia ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych od
obowiązku umarzania kolorowych certyfikatów.

Nasz głos w mediach
- w sprawie przygotowania studium wykonalności programu
sektorowego ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Magazyn Hutniczy (23-30.09.2014r.)
- w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu ds. Przemysłu
Metalurgicznego - WNP (15.09.2014r.)
- podsumowanie sytuacji w przemyśle stalowym po 7 miesiącach
2014r. - Tygodnik Śląsko-Dąbrowski (24.09.2014r.)
- odpowiedź na pytania: czy i jak realizacja projektu Komisji
Europejskiej dot. drastycznego ograniczenia emisji CO2 do 2030 roku
wpłynie na funkcjonowanie polskiej branży hutniczej? - dla:
- programu "Trudne Sprawy" TV Katowice (24.10.2014r.)
- Stalowe Forum (Nr 4/2014)

Wzięliśmy udział w:
- telekonferencjach z EY jak i spotkaniach konsultacyjnych z
pracownikami NCBiR i przedstawicielami firmy doradczej EY w sprawie
przygotowania studium wykonalności programu sektorowego dla
przemysłu hutniczego,
- telekonferencjach z EY zarówno w ramach Komitetu Sterującego jak i
Grup Roboczych działających w ramach zawiązanych koalicji w tematyce
konkurencyjności polskiego przemysłu metalurgicznego (w sumie 8
telekonferencji na przestrzeni dwóch miesięcy),
- spotkaniu i telekonferencjach zorganizowanych przez Forum
Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu i FORUM CO2,
- konferencji "Samorząd terytorialny 2014. Bariery, wyzwania,
potrzebne reformy", Sosnowiec
- uroczystej Sesji Inauguracyjnej IV Europejskiego Kongresu Małych i
Średnich Przedsiębiorstw, CKK im. K.Bochenek w Katowicach
- konferencji "Tworzenie miejsc pracy w przemyśle na wschodzie i
zachodzie: Czego od polityki energetycznej UE oczekują europejskie
związki sektora przemysłowego", siedziba Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ
Solidarność, Katowice
- w seminarium poświęconym cenom energii elektrycznej, kosztom
pakietu klimatycznego oraz sytuacji w przemyśle hutniczym, Celsa "Huta
Ostrowiec" Sp. z o.o., Ostrowiec Świętokrzyski,
- spotkaniu w sprawie rynku gazu w ramach Forum Odbiorców Energii
Elektrycznej i Gazu, Warszawa
- plenarnym posiedzeniu Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia
Hutnictwa, na którym przedstawiliśmy referat nt.: "Sytuacji w przemyśle
stalowym w 2014r.", Zakopane
- konferencji Walcownictwo 2014. Procesy. Narzędzia. Materiały, w
trakcie której wygłosiliśmy referat pt.: "Sytuacja w przemyśle stalowym w
Polsce. Szanse i zagrożenia", Ustroń
- konferencji Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem, w
trakcie której wygłosiliśmy referat nt. aktualnej sytuacji oraz
perspektyw w przemyśle stalowym w Polsce, Kraków
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