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Rada HIPH
11 czerwca 2013 r. w Ropczycach odbyło się posiedzenie Rady Hutniczej
Izby Przemysłowo-Handlowej. Rada przyjęła do wiadomości
przedstawioną przez zarząd informację o sytuacji w produkcji i handlu
wyrobami stalowymi, koksem i materiałami ogniotrwałymi. Rada
wysłuchała raportu z realizacji porozumień w ramach koalicji na rzecz:
przeciwdziałania zjawiskom wyłudzania podatku VAT w obrocie stalą
zbrojeniową, zwolnienia z akcyzy na gaz i energię elektryczną zużywanych
w celach metalurgicznych. Na posiedzeniu omówiono również sprawy:
związane z organizacją XXVII sprawozdawczo-wyborczego Walnego
Zgromadzenia Członków HIPH, dotyczące statystyki branżowej w 2013 r.
oraz wyniku audytu przeprowadzonego w Izbie przez kancelarię biegłego
księgowego.

Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 13-14 czerwca 2013 r. odbyło się w Ustroniu posiedzenie
Forum Dyrektorów Handlowych podmiotów członkowskich Izby. Zarząd
przedstawił informację o aktualnej sytuacji na rynku stali, koksu i
materiałów ogniotrwałych oraz poinformował o toczących się
postępowaniach ochronnych w handlu wyrobami stalowymi i surowcami
do ich produkcji. Na podstawie uzyskanych z Eurstatu danych omówiono
sytuację w imporcie do UE poszczególnych wyrobów stalowych z krajów
trzecich. Dyskutowano również na tematy dotyczące: zjawiska wyłudzania
podatku VAT w wewnątrzunijnym obrocie wyrobami stalowymi,
modernizacji unijnych instrumentów ochrony rynku oraz propozycji
Komisji Europejskiej Planu działania dla europejskiego przemysłu
stalowego. Dyrektorzy firm członkowskich HIPH dokonali własnej oceny
sytuacji na rynku stali i surowców w pierwszym półroczu 2013 r. oraz

przedstawili prognozy na III kwartał br. Zwrócili uwagę
na dalszy spadek popytu, "zachwiane" dotychczasowe
relacje cenowe między różnymi grupami wyrobów
stalowych, malejące ceny i minimalne marże. Wyraźnie
zauważalne są naciski na dalsze obniżanie cen
krajowych ze strony importu nie tylko z krajów
trzecich ale również wewnątrzunijnego przywozu do
Polski wyrobów stalowych. Jednym z ważnych
powodów trudnej sytuacji na rynku są problemy
finansowe odbiorców i dystrybutorów stali związanych
z budownictwem. Trudności firm stalowych na rynku
wynikają również z opóźnionych płatności, trudności z
uzyskaniem kredytu i ubezpieczenia transakcji.
Zdaniem producentów w trzecim kwartale br. nie
należy się spodziewać wzrostu popytu i poprawy
sytuacji. Sytuacja może ulec niewielkiej poprawie
dopiero w 2014 r., po zatwierdzeniu budżetu UE na lata
2014-2020, rozdziale środków pomocowych i
uruchomieniu kolejnych inwestycji z udziałem
środków unijnych.

Walne Zgromadzenie
Członków HIPH
W dniu 21 czerwca 2013 r. odbyło się w Katowicach
XXVII Walne Zgromadzenie Członków HIPH.
Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczowyborczy. Delegaci na Walne Zgromadzenie
zatwierdzili sprawozdania z działalności Rady i
Zarządu HIPH oraz sprawozdanie z działalności
gospodarczo-finansowej Izby w 2012 r. Wszystkim
członkom Rady i Zarządu HIPH X kadencji,
obejmującej lata 2010-2013, udzielono absolutorium.
Jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem Członków
HIPH prezes Romuald Talarek wysłał do podmiotów
członkowskich Izby informację, że po 12 latach
pełnienia funkcji prezesa Izby podjął decyzję o
przejściu na emeryturę. Na XI kadencję XXVII WZC
wybrało dziewięcioosobową Radę HIPH w składzie:
Andrzej Jakubow (ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.),
Marek Kempa (ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.),
Jerzy Kozicz (CMC Poland Sp. z o.o.), Marek
Misiakiewicz (Alchemia S.A.), Mirosław Motyka
(ArcelorMittal Poland S.A.), Józef Siwiec ZM Ropczyce
S.A.), Wojciech Szulc (IMŻ), Jose Vilaseca (Celsa Huta
Ostrowiec Sp. z o.o.) i Andrzej Warzecha (Polski Koks
S.A.).
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Prezesem Zarządu HIPH wybrany został pan Stefan
Dzienniak, prezes Rady Izby w poprzedniej kadencji.
XXVII WZC HIPH podjęło również uchwały w sprawie:
- przyjęcia ramowego planu pracy Izby na lata 2013-2015,
- zatwierdzenia preliminarza wydatków i tabeli składek
członkowskich na 2013 r.
- zmian w Statucie HIPH.
Nowo wybrane władze HIPH odebrały stosowne życzenia i
gratulacje.
Na zakończenie, na ręce R. Talarka, byłego
prezesa HIPH, pracownicy, zarządy firm członkowskich i
zaproszeni goście złożyli podziękowania za wieloletnie
kierowanie przez niego działalnością Hutniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej.
Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Członków, nowo
wybrani członkowie Rady HIPH wybrali spośród swego grona
Prezydium Rady Izby w składzie:
Mirosław Motyka
- Prezes Rady
Józef Siwiec
- Wiceprezes Rady
Marek Misiakiewicz - Sekretarz Rady

Economic Committee w Krakowie
10 lipca Eurofer we współpracy z HIPH zorganizował
kolejne z cyklu kwartalnych spotkań Economic Committee,
które odbyło się w Auli Rektora AGH, dzięki uprzejmości
władz Uczelni. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Euroferu, Worldsteel oraz 10 krajów europejskich.
Z dyskusji dotyczącej prognoz ekonomicznych krajów UE
wynika, że dynamika PKB Unii Europejskiej w 2013 r. wciąż
będzie nieznacznie ujemna. Wszystkie składniki popytu
wewnętrznego odczują spadek, jednak mniejszy niż w
ubiegłym roku, natomiast wzrost popytu zagranicznego nieco
osłabnie. Choć gospodarka europejska na początku roku
pozostawała w recesji, od kwietnia br. nastroje w wielu
krajach UE poprawiają się, wskazując na ożywienie w drugiej
połowie roku. W 2014 r. wzrost gospodarczy wyniesie 1,2%.
Indeks SWIP mierzący aktywność gospodarczą w sektorach
konsumujących stal będzie w tym roku ujemny (-3%).
Kluczowe dla projekcji SWIP były negatywne prognozy na
2013 r. dla europejskich sektorów: budownictwa, motoryzacji
i produkcji rur, do których przyczyniły się również ujemne
dane z Polski. Przemysły, które odczują ożywienie w 2013 r. to
jedynie produkcja sprzętu transportowego i AGD, jednak ich
pozytywny wpływ na konsumpcję stali w Europie nie będzie
znaczący.
Słabsza aktywność w branżach zużywających wyroby
stalowe wpłynęła na obniżenie prognozy szacunku zużycia
realnego stali w 2013 r. Spadek zużycia jawnego w 2013 r. nie
będzie już tak głęboki jak w ubiegłym roku ale niekorzystnym
efektem będzie redukcja dostaw wewnątrzunijnych, w dużej
mierze kosztem zwiększenia importu z krajów trzecich.

wyłudzeń podatku VAT w handlu wyrobami stalowymi.
W trakcie spotkania Prezes Zarządu Izby wręczył Panu Premierowi
zaproszenie do udziału w panelach dyskusyjnych pt.: "Miejsce
hutnictwa stali we środkowowschodniej Europie" oraz "Czy energia
elektryczna decyduje obecnie o miejscach pracy w przemyśle w UE?".
Panele te odbędą się w ramach Forum Ekonomicznego w dniach 3 i 4
września 2013 r. w Krynicy.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych
W dniu 23 lipca br. Prezes Zarządu Izby wziął udział w posiedzeniu
Komisji Finansów Publicznych w Warszawie. Jednym z punktów
posiedzenia był temat poświęcony omówieniu projektu ustawy o
zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja
podatkowa (druk sejmowy nr 1515) w zakresie przeciwdziałania
wyłudzaniu podatku VAT w obrocie towarami wrażliwymi na
wyłudzenia tego podatku. Zarząd HIPHprzedstawił postulaty branży i
zgłosił gotowość udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących obecnej
sytuacji na rynku wyrobów stalowych, w szczególności temat skali
patologii wyłudzeń podatku VAT i jej przełożenia na sytuację
producentów stali w Polsce, mając głębokie przekonanie, że wiedza ta
okaże się użyteczna w trakcie debaty nad proponowanymi w Projekcie
zmianami.

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej
W dniu 31 lipca br. w Senacie RP odbyło się, z udziałem zarządu
HIPH, posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej. Głownym
punktem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie ustawy o zmianie
Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Pisma i opinie
Do Ministerstwa Gospodarki:
- 9 lipca br. wystosowaliśmy prośbę o wydłużenie obowiązującego
kontyngentu wolnego od cła w imporcie żelazochromu
niskowęglowego (zaw. 0,05 - 0.5%C) z Rosji, Brazylii i Kazachstanu.
- 25 lipca br. uwzględniając uwagi uzyskane podczas konsultacji z
podmiotami członkowskimi, Izba przygotowała i wysłała do MG opinię
sektora stalowego do Komunikatu Komisji Europejskiej do
Parlamentu Europejskiego i Rady - "Plan działania na rzecz
konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie"
COM(2013) 407 z 11 czerwca br. (zwany w skrócie: Action plan for
steel). Opinia ta będzie wykorzystana do przygotowania stanowiska
Rządu RP w odniesieniu do w/w Komunikatu.
- 26 lipca br. Izba przekazała do MG informacje dotyczące prognoz w
zakresie kluczowych procesów przemysłowych w przemyśle
wytwórczym oraz spalania paliw w źródłach stacjonarnych. Dane te
zostaną wykorzystane do przygotowania rozdziału dot. projekcji emisji
gazów cieplarnianych kolejnego rządowego raportu dla Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu (UNFCCC).
Do UOKiK-u:

Z Ministrem Gospodarki nt. VAT-u
W dniu 22 lipca br. Prezes Zarządu spotkał się z Panem
Januszem Piechocińskim, Ministrem Gospodarki.
Przedmiotem rozmów był wciąż żywy i aktualny temat

- 26 lipca br. - przekazaliśmy sektorowe stanowisko do UOKiK-u do
przedstawionych przez PGNiG S.A propozycji i zakresu zobowiązań, w
postępowaniu antymonopolowym prowadzonym pod sygn. DOK1411-1/13/MF.
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