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Komitet statystyczny EUROFER-u

Komitet Ekonomiczny EUROFER-u

Spotkanie Komitetu Statystycznego Euroferu (z udziałem 

przedstawicieli HIPH) odbyło się 27 czerwca 2012 r. w Brukseli.  Komitet 

statystyczny zbierający się 2 razy w roku omawia aktualne sprawy 

związane z obowiązkową i dobrowolną statystyką branży stalowej. 

Na spotkaniu 27.06.2012 r. zatwierdzono sprawozdanie z poprzedniego 

posiedzenia Komitetu oraz omówiono kwestie dostępności najnowszych 

statystyk produkcyjnych i handlowych. Poinformowano o odpowiedzi 

Komisji Europejskiej na projekt zmian w Systemie Zharmonizowanym 

(HS). Komisja uznała projekt za zbyt rozbudowany i niezgodny z ideą 

uproszczenia statystyki. Eurofer wprowadzi nową procedurę dotyczącą 

rozpowszechniania agregacji krajowych danych statystycznych. System 

ten będzie polegał na wymianie danych bezpośrednio pomiędzy 

zainteresowanymi federacjami. Dyskutowano również nad celowością 

kontynuacji programu statystycznego obejmującego zużycie energii, 

inwestycje oraz zdolności produkcyjne, ze względu na niewielką ilość 

otrzymywanych kwestionariuszy. Wskazano także na potrzebę  

aktualizacji bazy danych dotyczących produkcji hut unijnych.  

Kolejne spotkanie Komitetu Statystycznego odbędzie się w styczniu 

2013 r.

Posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Euroferu, podsumowujące 

sytuację na rynku stali w pierwszym kwartale 2012 r. odbyło się 4 lipca br. 

w siedzibie włoskiej asocjacji stalowej "Federacciai".

W czasie posiedzenia Komitetu:

1. omówiono zmiany jakie Eurofer wprowadza w 

raportach  o rynku stalowym,

2. poszczególne asocjacje narodowe zrelacjonowały 

wyniki I kwartału 2012 oraz przedstawiły swoje 

prognozy na 2012 i 2013 rok,

3. odbyła się dyskusja nad draftem raportu Euroferu 

"Economic and Steel Market Outlook 2012 - 2013",

4. w sprawach różnych - HIPH poinformowała 

Komitet o zjawisku nie uczciwych praktyk (wyłudzenia 

VAT) w wewnątrzunijnym  handlu stalą. 

Ważniejsze ustalenia Komitetu:

Ad.1. W terminie do października br. narodowe 

asocjacje stalowe, przygotują i przekażą do Euroferu  

nową matrycę sektorowego zużycia stali w gospodar-

kach ich krajów.

Ad.2. W gospodarkach Hiszpanii, Włoch, Francji 

i Wielkiej Brytanii utrzymuje się pesymizm. Wskaźniki 

makroekonomiczne i dot. rynku stali pogorszyły się. 

Wskaźnik nastrojów producentów (PMI) słabnie. 

Pogarszające się wskaźniki gospodarcze oraz 

skierowanie wsparcia finansowego na plany 

ratunkowe w strefie euro jest niedobrym sygnałem dla 

sektorów wytwórczych, skłania ich do ograniczania 

inwestycji. Malejący popyt krajowy potęguje powagę 

sytuacji. Gospodarki niemiecka i krajów nordyckich 

bronią się przed recesją, ale prognozy na kolejne  

kwartały są rewidowane w dół. Nieco bardziej 

optymistyczne były raporty Austrii, Holandii, Belgii 

i Polski. W sytuacji, gdy polskie przemysły zużywające 

stal do produkcji swoich wyrobów (AGD, samochodo-

wy, maszynowy i metalowy) w znaczącej większości 

eksportują je do krajów unijnych. Uwzględniając 

wnioski z prezentacji poszczególnych asocjacji 

niektóre z polskich  prognoz będą zrewidowane w dół.

Ad.3. Po wprowadzeniu nieznacznych korekt 

Komitet zaakceptował przygotowany przez Eurofer 

raport "Economic and Steel Market Outlook 2012-

2013".

Ad.4. Eurofer obiecując wsparcie poprosił o 

udostępnienie mu pełnych informacji, jakie HIPH 

zebrała w sprawie nieuczciwych praktyk w handlu 

rebarsami.
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Zespół ds. Energetyki

W dniu 9.07.2012 r., odbyło się kolejne, w ramach 

cyklicznie organizowanych przez zarząd Izby, posiedzenie 

zespołu zadaniowego d/s energii. 12-osobowe grono  

energetyków i specjalistów d/s energii z hut i innych 

przedsiębiorstw  członkowskich HIPH omawiało:

- Stan prac dot. zwolnienia/ nienaliczania akcyzy w cenę 

prądu elektrycznego i gazu, zużywanych w metalurgii. 

Izba wspólnie z innymi organizacjami branżowymi tworzy 

koalicję na rzecz wypracowania systemowych rozwiązań 

podatkowych dot. obciążeń produktów energetycznych 

zużywanych przez sektory energochłonne. Minister 

Gospodarki powołał specjalną Grupę Roboczą d/s odbiorców 

energochłonnych (dalej "Zespół"). Relacje z pracy "Zespołu" 

przekazał p. H.Kaliś, który jest jego członkiem, jako 

przewodniczący Forum OEEiG. "Zespół" przygotował 

projekty zapisów do rozporządzeń do ustawy "Prawo 

Energetyczne", zgodnie z sugestią przedsiębiorstw  

e n e r g o c h ł o n n y c h  ( s z c z e g ó ł y  n a  s t r o n i e  

www.odbiorcyenergii.pl). Trudno jednak ocenić jaki los  

spotka nasze propozycje w ostatecznym projekcie ustawy 

i rozporządzeń do niej.

- Konsekwencje wdrożenia ustawy o efektywności 

energetycznej dla hut. Inwestycje na rzecz zwiększenia 

efektywności energetycznej będą niezwykle kosztowne, ale 

ich niepodjęcie w okresie 2013-2020 lub nieefektywna 

realizacja i wdrożenie będzie również bardzo kosztowne 

z powodu kar. 

Na wrześniowe spotkanie Zespołu, zarząd Izby doprosi 

przedstawiciela Krajowej Agencji Poszanowania Energii, aby 

odniósł się do niektórych propozycji (capexów) 

przedsiębiorstw członkowskich.

- Działania zarządu HIPH w sprawie przejściowych zasad 

dot. zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień 

do emisji CO2. Wstępny projekt przydziału uprawnień dla 

instalacji użytkowanych przez podmioty członkowskie został 

oceniony pozytywnie. Rząd RP przesłał  krajową listę 

instalacji z przydziałem uprawnień do Komisji Europejskiej. 

Trwa proces konsultacji. Decyzja Komisji w tej sprawie jest 

spodziewana w najbliższym czasie.

- Jesienne spotkanie firm członkowskich Izby z 

Tauronem S.A. planowane jest na III dekadę października br.

Razem  z kancelarią Ernst&Young, Izba była współ-

organizatorem konferencji, jaka odbyła się w dniach 17-18 

lipca br., w Warszawie nt. "Identyfikacja i przeciwdziałania 

patologii  w obrocie gospodarczym, na przykładzie wyłudzeń 

VAT w wewnątrzunijnym  handlu stalą zbrojeniową". 

Konferencja została zorganizowana z zamiarem 

Przeciwdziałania wyłudzeniom VAT cd.

wypracowania założeń i form współdziałania podmiotów 

pokrzywdzonych - hut, krajowych producentów stali zbrojeniowej, 

z  organami  administracj i  państwowej  i  instytucjami  

międzynarodowymi w zakresie zwalczania procederu.

Omówiono też sposób dokumentowania dostaw w ramach unijnego 

obrotu,  procedury i rodzaje dokumentów kontrolnych oraz sposoby 

znakowania wyrobów przez producentów a także - przykłady ich 

fałszowania, dokonywanego przez nieuczciwych handlowców.

 

  W dniu 16.07.2012 r., razem z  przedstawicielami zarządów hut: 

AMP S.A., CELSA Huta Ostrowiec, CMC Zawiercie, prezes Izby wziął 

udział w spotkaniu, którego celem było uzgodnienie spraw 

organizacyjnych i programowych dot. sesji krynickiej konferencji 

ekonomicznej,  poświęconej problematyce: 

- opodatkowanie produktów energetycznych w Polsce i jego skutki 

dla przemysłu ( w szczególności hutniczego).  

- skutkom przestępczych praktyk jakie obserwuje się w wewnątrz-

unijnym handlu stalą. 

Ta sesja odbędzie się w dniu 6.09.2012r.

Izba wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Eurofer 

"European Steel Day", której druga edycja odbyła się 28 czerwca br. 

w Brukseli. Prezydent Euroferu Wolfgang Eder zaapelował do 

unijnych decydentów o tworzenie takich ram prawnych, które nie 

będą"extra wyzwaniem lub barierą" dla konkurencyjności 

europejskiego przemysłu stalowego. 

W dyskusji wzięli udział: Claude Turmes - Wiceprezes Partii 

Zielonych w PE, Yvon Jacob - Ambasador  Francji ds.  Przemysłu,  

Ulrich Eckermann - Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji 

Pracowników Przemysłu Stalowego oraz Janez  Potočnik - Komisarz 

UE ds. Środowiska.

Zaproszeni prelegenci  omówili aktualne wyzwania dla hutnictwa 

w Europie  jakimi  są:

- Konieczność poprawy efektywności energetycznej w celu 

zmniejszenia emisji CO2. Podkreślono, że cel redukcyjny nie 

powinien być wyższy od uzasadnionych ekonomicznie  możliwości 

technicznych przemysłu;

-  Rosnące koszty energii, co grozi utratą konkurencyjności całego 

europejskiego sektora;

- Nieuczciwe  praktyki w handlu stalą ze strony krajów  

rozwijających się (dumping, subwencje eksportu oraz restrykcje 

w handlu surowcami etc.).

Eurofer poinformował również o rozpoczęciu prac nad projektem 

"Steel roadmap for a low carbon Europe", zawierający bardziej 

kompleksowe podejście do stali, uwzględniając cały cykl życia 

wyrobów.

... przed Krynicą'2012

European Steel Day
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