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W dniach 12-14 listopada 2008 r. w Düsseldorfie
odbyła się międzynarodowa konferencja STAHL
2008 r. Mottem tegorocznej konferencji było zdanie
„Performance for tomorrow”.
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W dniu 13.11.2008 r. Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła skargę złożoną w dniu
29.09.2008 r. przez 20 producentów UE (61%
unijnych mocy produkcyjnych) i wszczęła oficjalnie
postępowanie antydumpingowe przeciwko
importowi na obszar UE profili zimnogiętych
zamkniętych z Ukrainy, Turcji i Białorusi. W 2007 r.
import profili z tych krajów wyniósł prawie 1 mln ton i
stanowił ponad 20% w zużyciu jawnym UE. Import
do Polski profili z w/w skarżonych krajów w 2007 r.
stanowił ponad 8% w zużyciu jawnym, a po 9
miesiącach br. jego udział w krajowej konsumpcji
wzrósł do 10%.
Wśród skarżących są również polscy producenci
profili.

CISA w HIPH
W dniach 13 i 14 listopada 2008 r. HIPH gościła
przedstawicieli chińskiej asocjacji przemysłu
stalowego CISA (China Iron & Steel Association). W
pierwszym dniu wizyty goście zwiedzili Oddział
ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.
Drugiego dnia odbyło się spotkanie w siedzibie
Zarządu HIPH, w którym oprócz przedstawicieli
asocjacji hutnictwa żelaza i stali Chin i Polski udział
wziął Wicewojewoda Śląski Pan Stanisław
Dąbrowa. Dyskutowano o:
- aktualnej sytuacji w hutnictwie obydwu krajów,
- wymianie handlowej wyrobami stalowymi między
ChRL i Polską oraz o możliwościach przyszłej
współpracy Izby z CISA.

Szkolenie - CDM, JI
W dniu 18 listopada 2008 r. Zarząd HIPH we
współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów
Materiałów Ogniotrwałych zorganizował szkolenie
nt.: Instrumenty elastyczne (CDM, JI, GIS) sposobem na łagodzenie negatywnych skutków
niedostatecznej ilości uprawnień do emisji CO2 w
przemyśle materiałów ogniotrwałych.
Szkolenie przeprowadziła firma ATMOTERM S.A.
W trakcie szkolenia omówiono:
- podstawę prawną mechanizmu czystego
rozwoju (CDM) oraz projektów wspólnych
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wdrożeń (JI),
- charakterystykę mechanizmów JI/CDM,
- procedurę zatwierdzania projektów JI/CDM,
- projekty CDM/JI realizowane w kraju i na Świecie.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele PMO
KOMEX Sp. z o.o., Vesuvius Skawina Materiały
Ogniotrwałe S.A., ZM Ropczyce S.A., Polska
Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A.

REACH
W dniu 19 listopada br. w Ministerstwie Gospodarki
odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Doradczej do
spraw REACH przy Ministerstwie Gospodarki.
Celem powołania Grupy Doradczej jest między
innymi:
- służenie pomocą administracji i przemysłowi w
praktycznym rozwiązywaniu problemów
związanych z wdrażaniem Rozporządzenia
REACH,
- stanowienie forum dla szybkiego przekazywania
informacji i dokumentów związanych z REACH.
Grupa, w składzie której jest przedstawiciel HIPH,
rozpoczyna działalność jako zespół ekspertów.
Charakteryzować się ma ona elastycznością
działania - oprócz REACH będzie zajmować się też
zagadnieniami dotyczącymi chemikaliów (np.
wprowadzenie systemu sharmonizowanego GHS).
Skład grupy pozostaje otwarty na nowych
ekspertów. Ważnym celem prac Grupy będzie
współdziałanie we wdrażaniu Rozporządzenia
REACH dla stworzenia jednakowej praktyki
administracyjnej.
Ustalono, że Ministerstwo przekaże osobom
biorącym udział w pracach grupy informacje o
unijnych grupach roboczych, w których uczestniczą
przedstawiciele Polski.
W ramach prac grupy, przedstawiciele poszczególnych branż zobowiązali się opiniować
dokumenty dotyczące REACH i innych regulacji
chemicznych.

MG - HIPH
W dniu 19 listopada br. z inicjatywy Prezesa
Zarządu HIPH odbyło się w Warszawie spotkanie z
Dyrekcją Departamentu Polityki Handlowej
Ministerstwa Gospodarki. Omówiono skutki jakie
powoduje obecna sytuacja kryzysowa dla
efektywności i konkurencyjności sektora i
przemysłów współpracujących.
Kierownictwo Departamentu potwierdziło, iż
realizuje wiele celów w zakresie przestrzegania
przez uczestników krajowego rynku reguł zdrowej
konkurencyjności. Wyraziło otwartość na sygnały z
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www.
naszej strony informujące o ewentualnych
nieprawidłowościach na rynku.
Omówiono też dotychczasowy przebieg i
aktualny stan postępowania antydumpingowego (sygnatura DPH-III-65330-230KS/08) na import rur ze szwem i
kształtowników zamkniętych z Białorusi, Turcji
i Ukrainy. Izba współpracuje z ESTA i MG w taje
sprawie.

W Sejmie RP o sytuacji dużych
odbiorców energii elektrycznej
W dniu 19 listopada br. Prezes Zarządu Izby
uczestniczył w spotkaniu Podkomisji Stałej d/s
Energetyki Komisji Gospodarczej Sejmu RP.
Wzięli w niej również udział Podsekretarze
Stanu w Ministerstwie Gospodarki i
Ministerstwie Środowiska, Prezes URE,
UOKiK posłowie oraz przedstawiciele dużych
odbiorców energii.
W oparciu o sygnały przekazywane Izbie przez
producentów, Prezes HIPH w imieniu
przemysłu stalowego i sektorów współpracujących zgłosił następujące postulaty:
- wysokość podwyżek cen energii elektrycznej o 60% jest niemożliwa do zaakceptowania przez sektor,
- brak przewidywalnych warunków zakupu i
dostaw energii w długim okresie
uniemożliwia inwestorom planowanie i
projektowane na wiele lat,
- w strukturze krajowego zużycia energii (wg
GUS), eksport i straty uzasadnione stanowią
tyle ile wynosi zużycie energii przez
odbiorców indywidualnych i dokładnie taką
samą ilość jaką zużywa energetyka na
potrzeby własne.
Lepsza gospodarka energią w tych trzech
strefach przyniosłaby korzyści odbiorcom
dużym i indywidualnym.
Wypowiedzi innych przedstawicieli dużych
odbiorców były utrzymane w tym samym tonie.
Prezes URE, po wysłuchaniu opinii dużych
odbiorców energii stwierdził: „skoro
liberalizacja rynku energii elektrycznej w
Polsce nie postępuje, rozważy ewentualny
wniosek o przywróceniu taryfowania”.
Przewodniczący Podkomisji Stałej d/s
Energetyki Komisji Gospodarczej Sejmu RP
zaproponował by w drugiej części spotkania,
jakie będzie mieć miejsce za 2 tygodnie,
dopracować się konkretnych wniosków dla
rozwiązanie tego problemu.

Spotkanie robocze członków
EUROFER-u w sprawie postępowań
antydumpingowych
W dniu 27 listopada 2008 r. Wiceprezes HIPH
uczestniczył w zorganizowanym w Wiedniu
przez EUROFER spotkaniu roboczym,
poświęconym aktualnej sytuacji unijnych
producentów stali w dobie kryzysu
finansowego i rosnącego importu wyrobów

.org

stalowych z krajów trzecich. Ekspert „White &
Case” omówił procedury i zasady obowiązujące
w postępowaniach antydum-pingowych w Unii
Europejskiej. Dyskutowano na temat sytuacji
panującej aktualnie na rynku wyrobów stalowych
w UE, ze szczególnym uwzględnieniem importu
z Chin: walcówki, blach cynkowanych ogniowo i
wyrobów płaskich zimnowalcowanych ze stali
nierdzewnej. W stosunku do tych wyrobów toczą
się aktualnie postępowania antydumpingowe:
- walcówka (Chiny, Turcja, Mołdawia) postępowanie wszczęte 8 maja 2008 r.
- wyroby płaskie z/w ze stali nierdzewnej (Chiny, Korea Pd., Tajwan) postępowanie
wszczęte 1.02.2008 r.
- blachy ocynkowane ogniowo (Chiny)
postępowanie wszczęte 14.12.2007 r.
W stosunku do blach z/w ze stali nierdzewnej i
blach ocynkowanych ogniowo, pomimo upływu
okresu 9 miesięcy od wszczęcia procedury, KE
nie nałożyła ceł tymczasowych na import tych
wyrobów, lecz procedura jest kontynuowana.
W listopadzie br. Eurofer opublikował w prasie
odezwę skierowaną do Komisji Europejskiej i
rządów krajów członkowskich o podjęcie
wszelkich możliwych prawnie kroków przeciwko
taniemu importowi stali z krajów trzecich, w
których nie ma gospodarki rynkowej lub w
których ma miejsce pomoc i/lub interwencja
państwa. Taką sytuację można zaobserwować w
chińskim przemyśle stalowym, gdzie stale rosną
moce produkcyjne, wielkość produkcji i popyt
wewnętrzny na wyroby stalowe - wzrasta
również wielkość eksportu tych wyrobów. Chiny
są eksporterem netto wyrobów długich
(od 2000 r.) i płaskich (od 2006 r.). W 2007 r.
nadwyżka eksportu wyrobów stalowych nad
importem wyniosła 45 mln ton. Wg opracowania
niemieckiego Stahl-Zentrum koszty produkcji i
frachtu do UE chińskich wyrobów stalowych są
podobne, a nawet nieco wyższe niż koszty
produkcji tych wyrobów w UE, co przy
oferowaniu ich po cenach znacznie niższych niż
ceny producentów UE może świadczyć o
udzielaniu pomocy państwowej w eksporcie
wyrobów stalowych. Dodatkowo sytuację
pogorszyła podjęta w listopadzie br. decyzja
rządu chińskiego o zniesieniu ceł eksportowych
na ponad 60 wyrobów stalowych.

HIPH na COP-14
W dniach 1 do 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu
spotkali się przedstawiciele ok. 190 krajów
Świata, aby dyskutować na temat zmian klimatu
oraz możliwości zapobiegania tym zmianom.
Zarząd HIPH zorganizował w Pawilonie
Europejskim side event pt.: „Climate Change and
Steel”. Wydarzenie to poświęcono prezentacji
dokonań hutnictwa w zakresie ochrony
środowiska i wyzwań przyszłości. Wygłoszono 3
referaty:
- Polish steel industry development vs
consumer chalenges in the future - R.Talarek,
Prezes Zarządu HIPH,
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- ArcelorMittal and Climate Change Issue K. Buttiens, Senior Vicepresident
ArcelorMittal,
- A global steel sectoral approach - referat
I.Christmasa, Dyrektora Generalnego
Światowej Assocjacji Stali przedstawił
M.Motyka.
Równolegle z konferencją Izba zorganizowała
stoisko wystawiennicze w pawilonie nr 15.
Prezentowano na nim proekologiczne
osiągnięcia hut.

Wykreślenie Spółki Stalportal
z grona Członków Izby
W dniu 27 października 2008 r. firma
STALPORTAL S.A. decyzją Zarządu HIPH
została wykreślona z listy Członków Izby - za
zaległości składkowe.
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W dniach 26-28 lutego 2008 r. w Wiśle
odbędzie się Forum Gospodarcze „Śląsk
2009” poświęcone atrakcyjności
inwestycyjnej Śląska z udziałem
przedstawicieli
biznesu kilkudziesięciu
krajów oraz firm krajowych.
W dniach 24-27 lutego 2009 r. w Lipsku
odbędą się Międzynarodowe Targi
Poddostawców Zuliefermesse 2009:
C z ę ś c i , K o m p o n e n t y, M o d u ł y
i
Technologie.
25-28 marca 2009 r. 1st International
Conference on Energy efficiency and CO2
emission in the steel industry, Budapeszt,
Węgry.
W dniach 6-10 czerwca 2010 r. w
Düsseldorfie odbędzie się European Coke
and Ironmaking Congress. Więcej
informacji można znaleźć na stronie
internetowej www.ecic2010.com

Z okazji świąt
Bożego Narodzenia
dużo ciepła, samych magicznych chwil
oraz nowych perspektyw
w nadchodzącym 2009 Roku
wszystkim hutnikom i ich Rodzinom
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