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W dniu 14 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej z
programem jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Izby
(19.02.2009 i 25.03.2009 r.)
2. Wpływ kryzysu na sytuację w sektorach
zużywających stal oraz wynikające stąd
konsekwencje dla produkcji i handlu w
przemyśle stalowym, sytuacja po 5 miesiącach
br i prognozy na II półrocze 2009 r.
3. Plan Stabilności i Rozwoju wzmocnieniem
polskiej gospodarki wobec światowego kryzysu
ekonomicznego, skutki wprowadzenia
rządowego Planu dla przemysłu stalowego i
sektorów współpracujących
4. ETS - propozycja KE/(MŚ i MG) dot.
dokumentów realizacyjnych w ramach Pakietu
Klimatyczno-Energetycznego (pakiet 3x20,
nowa Dyrektywa 2009/29/WE zmieniająca
Dyrektywę 2003/87/WE, lista sektorów
narażonych na zjawisko "wycieku emisji" przemysł stalowy zagrożony zjawiskiem carbon
leakage).
5. Energia elektryczna w sektorze stalowym zużycie prądu, jego cena i podatki, skutki
ekonomiczne dla dużych odbiorców, informacja
o działaniach podejmowanych w tej sprawie
przez Zarząd HIPH.
6. Unijna i Światowa polityka w handlu wyrobami
stalowymi, w tym współpraca gospodarcza
regionów Polski i Rosji.
7. W sprawach różnych poruszono tematy:
- umieszczenia przez MNiSW kierunku
metalurgia na liście kierunków preferowanych list HIPH do Ministerstwa.
- skutków kryzysu gospodarczego dla
podmiotów członkowskich Izby a w
konsekwencji dla HIPH inf. o realizacji wpłat
składek członkowskich, sytuacji ekonomicznofinansowej, odniesienie do preliminarza
wpływów i wydatków.

Głuche na argumenty
Ministerstwo Finansów
W dniu 16 lipca br. otrzymaliśmy odpowiedź
Ministerstwa Finansów na nasz kolejny wniosek
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o obniżenie stawki podatku akcyzowego od
energii elektrycznej.

..."W odpowiedzi na pismo z dnia 29 maja 2009 r.,
znak: HIPH/1070/09, w sprawie obniżenia stawki
podatku akcyzowego od energii elektrycznej,
uprzejmie informuję, że podtrzymuję stanowisko
wyrażone w piśmie z dnia 31 marca 2009 r., znak:
AE3/0301/2/NDQ/09/2015.
Jednocześnie chciałbym zauważyć, iż ceny
energii elektrycznej dla odbiorców
przemysłowych w Polsce należą do średnich cen
europejskich, a w porównaniu do takich państw
jak Niemcy, Włochy czy Hiszpania są około
dwukrotnie niższe. Ponadto w większości krajów
Unii Europejskiej koszty siły roboczej i koszty
dystrybucji energii elektrycznej obciążające jej
odbiorców są dużo wyższe od tych z jakimi mamy
do czynienia w Polsce, co w konsekwencji
pozwala wyrobom wyprodukowanym przez
krajowe przedsiębiorstwa branż
energochłonnych, w tym także branży hutniczej,
skutecznie konkurować na wolnym rynku. Tym
samym wyrażam głębokie przekonanie, że
obniżenie podatku akcyzowego nie miałoby
dużego wpływu na ceny energii elektrycznej,
szczególnie w kontekście ich wzrostu
spowodowanego innymi czynnikami.
Mając powyższe na uwadze, w najbliższym
czasie nie przewiduje się zmian w zakresie
opodatkowania akcyzą energii elektrycznej."...
podpisał z upoważnienia Ministra Finansów
J.Kapica - Podsekretarz Stanu w MF
Cóż ??? - w tej sytuacji mogliśmy tylko
przesłać MF faktycznie obowiązujące ceny
prądu w Polsce i w wymienionych krajach UE.

Nowe umowy na dostawę
gazu ziemnego
Zarząd HIPH zebrał opinię podmiotów
członkowskich Izby w sprawie zmian w
umowach na dostawę gazu.
Zgodnie z
ustawą "Prawo Energetyczne Art. 4" PGNiG
musi dostosować w/w umowę do wymagań
określonych w art. 5 ustawy do 31 grudnia
2009 r. Izba przygotowuje stanowisko
sektorowe i przekaże je Ministerstwu
Gospodarki w najbliższym czasie.
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„Single-checking"

FORUM CO2 i OEEiG

W dniu 27.07.2009 r. HIPH wystosowała
do MG, pismo w sprawie
unijnego
systemu uprzedniego nadzoru importu
niektórych wyrobów stalowych, opartego
na systemie "single-checking". System
ten dostarczał informacji o przyszłym
przywozie niektórych wyrobów stalowych
na rynek UE i poprzez dostęp do
rozszerzonych danych statystycznych,
pozwalał na szybką analizę tendencji w
imporcie. Podmioty członkowskie HIPH
opowiedziały się za utrzymaniem
"systemu" i takie stanowisko
przekazaliśmy do Departamentu Polityki
Handlowej Ministerstwa Gospodarki
pismem HIPH/1532/09 z dn. 27.07.2009 r.

W dniach 17-18 czerwca 2009 r. w
Krakowie odbył się drugi Kongres
organizacji branżowych Forum CO2 i
Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
(HIPH jest członkiem Forum). Na
spotkaniu w Krakowie podsumowano
działalność Forum w okresie 6.06.2008 16.06.2009 r.
Dokonano uzupełnienia składu zarządu
Forum
CO2 i OEEiG w związku z
powołaniem p. Tomasza Chruszczowa na
Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i
Ochrony Atmosfery w Ministerstwie
Środowiska. Jego miejsce w Zarządzie
Forum zajął p. Janusz Turski ze Związku
Papierników Polskich.
Zostały wygłoszone trzy referaty
programowe:
l"Pakiet Klimatyczno - Energetyczny UE.
Szansa wzrostu czy równia pochyła?
Cele do osiągnięcia i wyzwania stojące
przed polską gospodarką".
l"Konkurencyjność polskiego przemysłu
w świetle pakietu KlimatycznoEnergetycznego oraz przewidywanych
kierunków rozwoju rynku energii
elektrycznej w Polsce".
l "Standardy emisji SO , NO oraz pyłów.
2
x
Stan obecny - wyzwania dla przemysłu".
Forum w wyniku dyskusji przygotowało 14
postulatów adresowanych do Ministra
Gospodarki. Postulaty zamieszczamy na
naszej stronie www.hiph.org

Import rur bez szwu z ChRL decyzja w sprawie cła AD
Postępowanie antydumpingowe AD533
zostało wszczęte dn. 9.07.2008 r. na
wniosek złożony przez ESTA w imieniu
producentów unijnych. Cła tymczasowe w
wysokości od 15,1 do 24,2% zostały
nałożone dn. 8.04.2009 r. Wysokość ceł
ostatecznych, obowiązujących przez 5
lat, została zwiększona i wyniesie od 17,7
do 39,2%. Decyzja Komitetu zostanie
zatwierdzona przez Radę Ministrów UE w
sierpniu i opublikowana w Dzienniku
Oficjalnym KE najpóźniej do 8.10.br.

Kontrola wyrobów budowlanych
W dniu 06.06.2009 r. zwróciliśmy się do
członków Izby, z prośbą o zaopiniowanie
projektu rozporządzenia Ministra w
sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu - termin na
naszą odpowiedź upływa z końcem lipca
br.

HIPH - KIG
W dniu 18 czerwca br. w Warszawie
odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej
Izby Gospodarczej - HIPH jest członkiem
KIG. Prezesem Zarządu Izby ponownie
wybrano p. Andrzeja Arendarskiego.
Pan Romuald Talarek został wybrany
członkiem prezydium KIG - jako
reprezentant Izb branżowych.
Ufamy, że poprzez obecność HIPH w
gronie członków KIG skuteczniej
będziemy mogli realizować gospodarcze
cele ważne dla naszych przedsiębiorstw
branżowych i całego krajowego
przemysłu.

New testing lines
w ArcelorMittal
W dniu 17 lipca br. dokonano uroczystego
otwarcia nowego bloku kontrolno pomiarowego szyn w wykańczalni
Walcowni Dużej AMP S.A./Oddział
Dąbrowa Górnicza.
W imieniu własnym i całego środowiska
przekazaliśmy Zarządowi gratulacje i
słowa uznania za skuteczne zrealizowanie
tego przedsięwzięcia, mimo wielu
trudności wywołanych kryzysem.
Nowy blok kontrolno-pomiarowy szyn,
podobnie jak wcześniejsze inwestycje,
wpisuje się w strategię wytwarzania przez
AMP S.A., produktów stalowych nowej
generacji, odpowiadających
rosnącym
wymaganiom rynku i konkurencji. Dzięki tej
inwestycji, AMP S.A będzie dostarczać na
rynek szyny o potwierdzonej, wysokiej
jakości. PKP i inni odbiorcy szyn otrzymali
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kolejną zachętę by sięgać po wyroby z
krajowej produkcji !!!

HIPH – GARR
W dniu 30 czerwca br. przedstawiciel
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym
w Katowicach przez Górnośląską Agencję
Rozwoju Regionalnego w ramach Klubu
Wspólny Rynek. Spotkanie, w formie
wykładu połączonego z dyskusją,
poświęcono wymianie doświadczeń w
zakresie współpracy z partnerami
niemieckimi. Szczególny nacisk położono
na relacje międzyludzkie w sferze
biznesowej.

Projekt Ustawy o Samorządzie
Gospodarczym
W dniu 23.07.2009 r. w Regionalnej Izbie
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
odbyło się spotkanie dotyczące
wypracowania wspólnego stanowiska Izb
do projektu Ustawy o Samorządzie
Gospodarczym przedstawionego do
zaopiniowania przez Marszałka
Województwa Śląskiego. W spotkaniu
uczestniczył przedstawiciel HIPH. Projekt
ustawy został podczas dyskusji
negatywnie oceniony przez środowisko i
tym samym nie został przez Izby
zaakceptowany. Przyjęto stanowisko, że
należy przygotować projekt nowelizacji
obowiązującej Ustawy o Izbach
Gospodarczych z 30 maja 1989 r. i
uwzględnić w nim potencjał i
doświadczenie istniejących na terenie
województwa Izb regionalnych i
branżowych. Prace w zakresie zmian w
Ustawie prowadzone będą niezależnie
zarówno w izbach regionalnych jak i
branżowych, a wypracowane opinie
zaprezentowane na wspólnej debacie,
będą pomocne przy tworzeniu projektu
nowelizacji Ustawy. Dyskutowano także na
temat możliwości powołania na szczeblu
wojewódzkim reprezentatywnych
przedstawicieli środowiska
gospodarczego, będących partnerem dla
Marszałka i Wojewody, wyrażających
wspólne opinie i poglądy środowiska.

Różne
Teatr Śląski zwrócił się do nas z propozycją
bogatej oferty abonamentowej. Szczegóły
na stronie www.hiph.org
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