Stal dodaje wartości Światu...

nr 8

BIULETYN INFORMACYJNY

listopad 2011 r.

NEWSLETTER
Sektorowe stanowisko
do KPRU II

W NUMERZE:
• Sektorowe stanowisko
do KPRU II

• Spotkanie Związku
Rurowników Polskich

• Posiedzenie Zespołu
Trójstronnego ds.
Hutnictwa

• O gazie dla przemysłu
• Seminarium „Polityka
handlowa nowych
członków (UE-12)”

• Targi Steelmet
• Rozpoczęcie roku
akademickiego
2011/2012

• CDD ESTA
• Konferencja "Voluntary
Way Going Further"

W dniu 27.10. br. otrzymaliśmy z Ministerstwa
Środowiska projekt rozporządzenia Rady
Ministrów, zmieniającego rozporządzenie
w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału
Uprawnień (KPRU II) do emisji CO2 na lata
2008-2012.
Zarząd Izby zwrócił się do
przedsiębiorstw członkowskich, objętych
systemem handlu emisjami z prośbą o opinię
i uwagi w sprawie skutków, jakie wynikną
z przyjęcia zmian proponowanych
w Rozporządzeniu, dla ich przedsiębiorstw.
Na podstawie zebranych opinii, zarząd Izby
przygotował stanowisko sektorowe
w przedmiotowej sprawie, które w dniu
2 listopada br., (w wymaganym przez MŚ
terminie) przesłaliśmy Ministerstwu.
Pełny tekst sektorowego stanowiska znajduje
się na naszej stronie www.hiph.org.
Jeden z naszych postulatów z grupy tzw.
formalnych MŚ wzięło już pod uwagę konsultacje przedłużono do 21 dni. Dojdzie
jeszcze też do spotkania w sprawach
nowelizacji rozporządzenia w Ministerstwie
Środowiska. Kopię naszego wystąpienia
przekazaliśmy Ministrowi Gospodarki
i Ministrowi Skarbu Państwa z prośbą o jej
poparcie.

z Turcji, Indii i Ukrainy. Na rynku krajowym, po
wzroście zamówień w III kwartale, w IV kw.
przewiduje się utrzymanie lub lekki spadek
poziomu zamówień. Rok 2012 w opinii
producentów będzie trudny.

Posiedzenie Zespołu
Trójstronnego ds. Hutnictwa

W dniu 4 listopada br. w siedzibie HIPH odbyło
się spotkanie Związku Rurowników Polskich.
Zarząd Izby przedstawił informacje o sytuacji na
rynku rur stalowych w Unii Europejskiej w
pierwszym półroczu 2011 r. Omówiono aktualny
stan postępowań ochronnych oraz sytuację po
8 miesiącach br. na rynku krajowym rur. W
trakcie dyskusji producenci dokonali oceny
sytuacji w produkcji i handlu w minionym
kwartale oraz przedstawili swoje prognozy
rynku na IV kwartał 2011 r.
W pierwszym półroczu nastąpił 25% wzrost
importu rur bez szwu a import rur ze szwem
wzrósł w tym okresie o 10%. Największy wzrost
importu rur bez szwu odnotowano z Chin,
Ukrainy i Białorusi a importu rur ze szwem

17 października w Warszawie odbyło się
posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.
Społecznych Warunków Restrukturyzacji
Hutnictwa. Obradom przewodniczył
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki, p. R. Baniak. W porządku obrad
Zespołu znalazły się n/w tematy:
1. sprawozdanie MG z realizacji rządowego
PROGRAMU Restrukturyzacji Hutnictwa
2. wystąpienie środowisk hutniczych do
premiera Rządu RP - wspólny list HIPH, ZPPH
i ZZ Hutnictwa w sprawie cen energii
elektrycznej i gazu
3. elastyczne formy zatrudnienia w hutnictwie, analiza przypadku Grupy Alchemia
4. ocena aktualnej sytuacji w branży
5. sprawy różne
Sprawozdanie z realizacji programu
restrukturyzacji przedstawił p K. Zaręba,
naczelnik w Departamencie Rozwoju
Gospodarki.
Poinformował, że RM przyjęła dokument
przygotowany przez MG jako raport końcowy,
uznając tym samym PROGRAM
za
zrealizowany.
Wcześniej przed decyzją RM, Rada Izby
wydała uchwałę akceptującą sprawozdanie
MG, na posiedzeniu w dniu 17 września br.
W pkt 2 porządku posiedzenia prezes Izby
R. Talarek przedstawił główne tezy listu
skierowanego do premiera rządu RP
w sprawie zwolnień z akcyzy produktów
energetycznych dla przemysłów energochłonnych.
Aktualną sytuację w sektorze przedstawili
p. K. Zaręba i prezes R. Talarek. W przedstawionej opinii w pierwszym półroczu br.
sytuacja w hutnictwie i na rynku stali była
dobra, prognozy na trzeci kwartał 2011 - też.
Spowolnienie gospodarcze da o sobie znać na
p r z e ł o m i e I I I / I V Q ' 2 0 11 , z p o w o d u
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www.
„wyhamowania” gospodarek zachodnioeuropejskich.

O gazie dla przemysłu
W dniach 27-28 października br.
w Warszawie odbyła się konferencja nt.
Nowe modele rynku gazu strategie
działania. Konferencja była zorganizowana przez INFORMEDIA. Główne
zagadnienia omówione podczas
konferencji to:
- techniczne i legislacyjne możliwości
sprowadzania gazu z zagranicy,
- pomysły na handel gazem doświadczenia krajów europejskich,
- źródła gazu możliwe do uruchomienia
w najbliższej przyszłości,
- możliwości wydobycia gazu łupkowego w polskiej gazowej rzeczywistości.
Omówiono też możliwe scenariusze
zmian rynku gazu w Polsce, możliwości
liberalizacji rynku gazu w Europie i w
Polsce oraz kierunki w jakich zmieniać
się będzie prawo energetyczne w
Polsce i co powinno być objęte w
ustawie o gazie. Prezes R. Talarek
wygłosił prelekcję pt. „Wpływ kosztów
zakupu gazu na konkurencyjność
krajowego przemysłu, na przykładzie
przemysłu energochłonnego jakim jest
hutnictwo stalowe”.
W swoim wystąpieniu R. Talarek
wskazał na niezbędne działania
uwarunkujące i stabilizujące rynek
produktów energetycznych w Polsce.

Seminarium „Polityka
handlowa nowych członków
(UE-12)”
W dniu 8 listopada br. uczestniczyliśmy
w organizowanym przez MG w Warszawie międzynarodowym seminarium
dotyczącym polityki handlowej Unii
Europejskiej. Przedstawiciele DG Trade
KE określili podstawowe założenia
polityki handlowej UE, podstawy
prawne, perspektywy oraz obszary
ważne dla nowych członków UE.
Wyjaśnili zasady prowadzenia
procesów negocjacyjnych, rodzaje
zawieranych umów z państwami
trzecimi w celu "przełamywania barier"
w ich kontaktach handlowych z UE.
Przedstawiciele DG Trade wielokrotnie
podkreślili, że partnerem do rozmów z
KE w sprawach dotyczących polityki

.org

handlowej oraz wykorzystania instrumentów ochrony rynku są europejskie
federacje branżowe przemysłu, ściśle
współpracujące z ich odpowiednikami
działającymi w krajach członkowskich. HIPH
od lat jest aktywnym członkiem europejskich
i światowych asocjacji, takich jak
EUROFER,
ESTA oraz World
Steel
Association.

Targi Steelmet
W dniach 18-20 października br. odbyły się
Międzynarodowe Targi Steelmet'2011
w Sosnowcu. HIPH zorganizowała swoje
stoisko informacyjne.

Rozpoczęcie roku
akademickiego 2011/2012
Na okoliczność inauguracji roku
akademickiego przesłaliśmy życzenia
Uczelniom Technicznym członkom HIPH.
Obok życzeń na ręce Rektorów tych szkół
wyższych przekazaliśmy słowa uznania za
osiągnięcia dydaktyczne i naukowe oraz
w zakresie badań i rozwoju. Doceniliśmy
dokonania inwestycyjne w zakresie
infrastruktury naukowej, wyposażenia
laboratoriów, sal i pawilonów dydaktycznych. Przedsięwzięcia te istotnie
przyczyniły się do poprawy warunków
kształcenia, rozwijania bazy badawczej
często na rzecz badań unikatowych w skali
świata.

CDD ESTA
W dniach 9-10.11.br. w Düsseldorfie odbyło
się posiedzenie Komitetu CDD ESTA.
Zakres tematyczny spotkania obejmował
m.in.:
- wymianę informacji dot. nowych inwestycji,
zmian organizacyjnych i własnościowych
które zaszły w sektorze rurowym w
poszczególnych krajach UE od
poprzedniego spotkania Komitetu CDD;
- stan postępowań ochronnych prowadzonych w UE i w krajach trzecich;
- przedstawienie informacji statystycznych
dot. produkcji rur w UE w pierwszych
9 miesiącach br. oraz importu i zużycia
jawnego rur w Unii Europejskiej w
pierwszym półroczu br.
- dyskusję na temat trendów rynkowych i
sytuacji surowcowej;
- założenia budżetowe ESTA na 2012 rok
oraz plan działań na przyszły rok,
Wnioski z dyskusji na temat sytuacji
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rynkowej:
- w Hiszpanii, Rumunii i we Włoszech
rynek jest w zapaści, w 2012 r. możliwa
będzie recesja;
- sytuacja na rynku rur ze szwem - teź jest
zła. Notuje się znaczny wzrost importu
spoza Unii (głównie z Turcji, Ukrainy i
Indii);
- dla rur bez szwu w 2012 r. perspektywy są
lepsze, szczególnie dla rur OCTG.
Kolejne spotkanie Komitetu CDD ESTA
odbędzie się w Polsce w maju 2012 r.

Konferencja "Voluntary Way
- Going Further"
11 listopada 2011 r. odbyła się w Lizbonie,
konferencja zorganizowana przez
portugalską organizację związków
zawodowych SIMA w ramach finansowanego przez UE projektu "Voluntary Way
Going Further". Tematyka konferencji
dotyczyła stosowania Dyrektywy
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i
R a d y z d n i a 11 m a r c a 2 0 0 2 r.
ustanawiającej warunki informowania i
przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.
Dyrektywa ta określa minimalne granice w
zakresie prawa pracowników do informowania i konsultacji, szczególnie w
sprawach dotyczących: sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
planów
rozwoju, zagrożeń dla zatrudnienia, zmian
w organizacji pracy
i w układach
zbiorowych.
Przedstawiono doświadczenia przedsiębiorstw różnych branż w różnych krajach w
temacie informowania i prowadzenia
konsultacji z pracownikami na przykładach
Alstom, Toyota, Schneider Electric. W
panelach dyskusyjnych, w których
uczestniczyli przedstawiciele związków
zawodowych i organizacji pracodawców z
krajów UE i spoza niej, starano się
pokazać różne możliwości realizowania
zaleceń w/w Dyrektywy. W konferencji
uczestniczył wiceprezes HIPH.

Pożegnanie
5 listopada .br. pożegnaliśmy Ś.P. Stefana
Tomala - prezesa zarządu BIPROSTAL
S.A. - wybitnego inżyniera i wspaniałego
Człowieka, przyjaciela wielu z nas.
Zachowajmy Go w naszej pamięci!
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