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Stal dodaje wartości Światu...

Spotkanie w KASHUE 

w sprawie KPRU II

W dniu 16 marca br. w siedzibie Krajowego 

A d m i n i s t r a t o r a  S y s t e m u  H a n d l u  

Uprawnieniami do Emisji, odbyło się 

spotkanie w sprawie aktualnej sytuacji i 

planów dalszego postępowania z KPRU II. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: 

branż objętych KPRU, KASHUE i 

Ministerstwa Środowiska.  P. Paweł Sełek i 

p. Marzena Chodor z KASHUE przedstawili 

informacje ze spotkań z przedstawicielami 

organizacji reprezentujących przemysły 

(również stalowy) z Dyrekcjami Genera-

lnymi KE:

Spotkania miały charakter konsultacji.

Poinformowano o stanowisku Komisji 

Europejskiej w sprawie bankingu uprawnień 

i KPRU II.

W tej sprawie, Komisja Europejska w 

listopadzie 2006 r. wydała komunikat, w 

którym nie widzi możliwości przenoszenia 

uprawnień pomiędzy pierwszym a drugim 

okresem, natomiast nie sprzeciwia się 

przenoszeniu uprawnień pomiędzy drugim 

a trzecim okresem rozliczeniowym. Polska, 

jest jedynym krajem w UE 25, który 

opowiada się za bankingiem uprawnień 

pomiędzy pierwszym a drugim okresem. 

Komisja Europejska uważa, że jeżeli 

wystąpimy o banking uprawnień między 

pierwszym a drugim okresem, powinniśmy 

być świadomi, że ilość uprawnień 

przeniesionych należy odjąć od ogólnej puli 

przyznanych uprawnień dla kolejnego 

okresu rozliczeniowego (zdaniem KE, w 

KPRU I poszczególnym krajom przyznano 

większe ilości uprawnień niż to było 

konieczne). Strona Polska nie zgadza się z 

takim stanowiskiem KE. Komisja informuje, 

że wszystkie decyzje w sprawie bankingu 

uprawnień pomiędzy 2005-2007 a 2008-

- DG Competition,
- DG Environment.

2012 będą przez nią notyfikowane. Przed 

wydaniem decyzji KE sprawdzi czy nie 

doszło do nadalokacji uprawnień dla danej 

instalacji w wyniku, czego zakład otrzymał 

pomoc publiczną. Uzasadniając swoje 

stanowisko Polska, uznała banking za 

ważne narzędzie dla instalacji, które 

zaoszczędziły uprawnienia w wyniku działań 

redukcyjnych (m.in. poprzez działania 

inwestycyjne, zmianę organizacji pracy, 

przestoje technologiczne itp.). 

 

Zielona Księga 

– środki ochrony rynku 

Zeroing

HIPH w dniu 16 stycznia br. rozesłała do 

podmiotów członkowskich Izby tzw. Zieloną 

Księgę (w języku polskim i angielskim) 

dotyczącą debaty europejskiej nad 

propozycjami liberalizacji środków ochrony 

rynku UE oraz związaną z tym ankietę. W 

końcu s tyczn ia  przekaza l iśmy do 

wiadomości członków, z możliwością 

zgłoszenia ew. uwag, propozycje stanowiska 

Eurofer -u  i  ESTA w te j  sprawie.  

Otrzymaliśmy tylko 4 opinie podmiotów 

członkowskich na temat tych dokumentów – 

pozostali nie zgłosili uwag. W związku z tym 

zaopiniowaliśmy pozytywnie stanowisko 

EUROFER-u, a do ESTA przekazaliśmy 

zgłoszone nam uwagi. Stanowiska ESTA i 

Euro fer -u  przekazane do Komis j i  

Europejskiej są dostępne na stronie 

www.hiph.org.

Trwający od wielu miesięcy spór pomiędzy 

WTO i Departamentem Handlu Stanów 

Zjednoczonych, dotyczący amerykańskiej 

metody obliczania cła anty-dumpingowego 

zwanej zeroing’iem dobiegł końca. Zeroing 

stanowił jedną z wielu barier w handlu z USA. 

WTO nie zaakceptowała amerykańskiej 

wersji obliczania cła antydumpingowego 

uznając, że  jest ona niezgodna z wymogami 
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w sprawie inwestycji w Walcowni Rur 

Jedność Sp. z o.o. Obszerne fragmenty 

opinii z 25 stycznia 2007 r. przedstawiamy 

poniżej:  

Rury stalowe, w ogólnym asortymencie 

produkcji  hutniczej są jednym z 

podstawowych wyrobów. Są produktem 

poszukiwanym przez współczesnych 

konsumentów tj. przemysł chemiczny i 

petrochemiczny, maszynowy, energetykę, 

samochodowy i  p rzez przemys ł  

konstrukcji stalowych.

Krajowe dostawy rur bez szwu nie 

pokrywają wszystkich potrzeb lokalnego 

rynku z uwagi na niepełną ofertę 

produkcyjną i realizowany eksport. 

Wysokie tempo rozwoju krajowej 

gospodarki i rosnące zapotrzebowanie w 

sektorach zużywających rury skutkuje 

wzrostem produkcji krajowej i wzrostem 

konkurencyjnego importu…

...Produkcja rur bez szwu w Polsce 

stanowi zaledwie 4% produkcji unijnej  a 

zużycie jawne 7% zużycia jawnego 

Wspólnoty. W Polsce jak i na rynku unijnym 

import i zużycie jawne w latach 2002-2006 

wykazują tendencje wzrostowe. Prognozy 

na następne lata też przewidują 

utrzymanie się wysokiego popytu na rury 

bez szwu w Polsce i w Europie. Nowe 

inwestycje w sektorach zużywających rury 

bez szwu powinny przełożyć się na dalszy 

wzrost za-potrzebowania na te wyroby. 

Dodatkowo, Komisja Europejska w lipcu 

2006 r., nałożyła cła antydumpingowe na 

import rur bez szwu z Rosji, Ukrainy i 

Chorwacji na okres 5 lat.

Te względy przemawiają na korzyść 

dokończenia inwestycji w Walcownia Rur 

Jedność Sp. z o.o., która jednak powinna 

być przede wszystkim przedsięwzięciem 

biznesowym. Jej realizacja nie oznacza 

natychmiastowego odzyskania krajowego 

rynku rur bez szwu. Na pełne odzyskanie 

rynku potrzebne będą nakłady finansowe, 

które należy doliczyć do wydatków na 

dokończenie inwestycji WRJ Sp. z o.o. 

Rada Izby postanowiła pozytywnie 

zaopiniować decyzję TF Silesia Sp. z o.o. o 

dokończeniu inwestycji i uruchomieniu 

produkcji rur bez szwu w Walcowni Rur 

Jedność Sp. z o.o. 
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światowego handlu. Stany Zjedno-

czone zostały zobl igowane do 

zaprzestania stosowania tej procedury i 

wprowadzenia zasad rekomendo-

wanych przez Światową Organizację 

Handlu, stosowanych m.in. przez UE.  

Ostateczny termin wprowadzenia przez 

USA przepisów rekomendowanych 

przez WTO wyznaczono na 9 kwietnia 

2007 r.

7 lutego 2007 r. Komisja Europejska 

uwzględniła prośbę Rosji o zwiększenie 

kontyngentów na eksport do UE 

wyrobów stalowych w latach 2007 i 

2008 z uwagi na posiadanie przez 

inwestorów rosyjskich dwóch hut w 

Rumunii.  Wnioskowane przez stronę 

rosyjską zwiększenie limitów o 83 000 

ton w 2007 r. i 103 000 ton w 2008 r. 

zostało zredukowane o 12% ze względu 

na utrzymywanie przez Rosję cła na 

eksport złomu stalowego.

Reasumując, uzgodnione wcześniej ze 

stroną rosyjską limity eksportowe 

zostaną zwiększone w:

-  2007 r.  o 74 000 ton (o 27 000 ton 

SB2 i o 47 000 ton SB3),
-  2008 r. o 91 000 ton (44 000 ton SB2 i 

47 000 ton SB3)
. Całkowity kontyngent dla Rosji 

wzrośnie więc z 2,2 mln ton w 2006 r. do 

2,9 mln ton w 2007 r. i 3,0 mln ton 

w 2008 r.

W dniach 15-16.03.2007 r. w Ustroniu 

odbyło się zorganizowane przez Zarząd 

Izby pierwsze w br. Forum Dyrektorów 

Handlowych firm członkowskich HIPH. 

Podsumowano wyniki 2006 r. oraz 

omówiono sytuację w styczniu i lutym 

2007 r.  w sektorze sta lowym i  

p r zemys łach  wspó łp racu jących .    

Dokonano oceny rynków zbytu na wyroby 

stalowe oraz prognozy na II kwartał br. 

Zwrócono uwagę na utrzymującą się 

tendencję wzrostową cen wyrobów i 

półwyrobów hutniczych oraz surowców 

(ruda, złom, żelazostopy). Nadal popyt 

przewyższa podaż. W opinii producentów 

 

 

Stalowa umowa bilateralna UE 

z Rosją na lata 2000-2008

Forum Dyrektorów Handlowych

w I półroczu br. ceny będą nadal rosnąć.

Zapoznano się z informacją Zarządu o 

aktualnych relacjach UE w handlu z krajami 

trzecimi, między innymi z: 

- zagrożeniami wynikającymi ze wzrostu 

importu do UE;
- stopniem wykorzystania l icencj i  

importowych (umowy bilateralne UE z 

Rosją, Ukrainą i Kazachstanem);
- toczącymi się postępowaniami ochrony 

rynku. 
W trakcie spotkania przedstawiciele 

Kolporter Expo Sp. z o.o. dokonali 

prezentacji  nowego Centrum Targowo-

Wystawienniczego oraz Targów Expo 

– Silesia.

W dniach 1-2 marca 2007 r. odbyło się 

spotkanie przedstawicieli – członków 

Komitetu Ekonomicznego Między-

narodowego Instytutu Żelaza i Stali – z 30 

krajów (Polskę reprezentował prezes 

HIPH). Podstawowym celem spotkania było 

przygotowanie prognoz dla sektora 

stalowego, które to było prezentowane i 

omawiane na Radzie Dyrektorów IISI w 

dniach 25-26 marca br.  Podczas 

posiedzenia ECON omawiano sytuację na 

rynkach światowych dziś i do roku 2010. W 

programie spotkania omówiono też sytuację 

na rynkach, które są perspektywiczne 

(Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) oraz 

zaprezentowano raporty  krajowe. Raport 

HIPH udostępniono uczestnikom w formie 

broszury.

W dniu 8 marca br. w Warszawie odbyło się 

kolejne spotkanie Forum CO .2

Podsumowano całokształt działań FORUM 

w 2006 r., przedyskutowano dotychczasowe 

działania na rzecz KPRU 2008-2012. 

Przeprowadzono dyskusję odnośnie roli i 

strategii FORUM na czas kiedy Komisja 

Europejska wyda decyzję w sprawie 

polskiego KPRU II.

Omówiono sprawy organizacyjne oraz 

możliwości bliższej współpracy FORUM z 

sektorem energetyki.

Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu 

Biuletynu, na posiedzeniu w grudniu 2006 r. 

Rada Izby zobowiązała się do wydania opinii 
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