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Stal dodaje wartości Światu...

Wystąpienie Izby do Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie rozdziału uprawnień 

emisyjnych

W dniu 12 lipca br. Zarząd HIPH wystosował 

kolejne pismo, tym razem do Pani Grażyny 

Gęsickiej, Ministra Rozwoju Regionalnego 

z kopią do Wicepremiera Gosiewskiego oraz do 

Ministrów: Środowiska, Gospodarki, Transportu i 

Budownictwa o poparcie naszych starań 

o przydział sektorowi uprawnień emisyjnych na 

poziomie 14,5 mln ton/rok. Taka ilość uprawnień 

została wyliczona na podstawie wskaźników 

jednostkowej emisji i potwierdzonych przez 

Spółki hutnicze prognoz produkcji w latach 2008-

2012. Ilość uprawnień proponowana przez rząd, 

jako „średnia emisji z lat 2005 i 2006 razy 

wskaźnik redukcji emisji” jest nie do przyjęcia – 

uniemożliwia nie tylko rozwój, ale również 

trwanie. Poinformowaliśmy Panią Minister, że 

dokonania z okresu restrukturyzacji, zmiany 

organizacyjne i prywatyzacja hut, uczyniły 

hutnictwo przemysłem nowoczesnym z szansami 

na dalszy rozwój w sposób zrównoważony.

 Techniki i technologie, stosowne w  przemyśle 

stalowym, odpowiadają BAT-om, sektor  notuje 

zyski, regularnie płaci zobowiązania (również 

budżetowe) a właściciele realizują bogaty 

program inwestycyjny, coraz lepiej dopasowując 

ofertę produktową do rynku.

Przemysły które relokują się do Polski wytwarzają 

dobra konsumpcyjne z wykorzystaniem stali 

(przemysł maszynowy, samochodowy, agd i inne) 

a realizacja Narodowej Strategii Rozwoju nabiera 

tempa. Rośnie udział przemysłu w tworzeniu 

wartości dodanej przez polską gospodarkę, 

czyniąc nasz kraj atrakcyjnym dla inwestorów 

zagranicznych.

Polski rynek jest perspektywiczny, także 

w zakresie zużycia wyrobów ze stali. Licząc od 

2004 r., zużycie stali rośnie o kilkanaście 

procent/rok. Dostawy krajowe nie zaspakajają 

popytu, prawie w połowie uzupełnia je import.

Dzięki dobrej kondycji przemysłu stalowego, 

rentownie funkcjonują dostawcy surowców 

(węgla, koksu), energii elektrycznej i cieplnej i inni 

usługodawcy.

Aby optymistycznie patrzeć w przyszłość, 

formalne warunki funkcjonowania sektora nie 

mogą się pogorszyć. Obawa taka istnieje po 

decyzji KE zmniejszającej Polsce, w stosunku do 

ilości wnioskowanej przez Rząd RP, o 26,7% limit 

uprawnień emisyjnych na lata 2008-2012. Emisje 

w hutnictwie mają charakter procesowy. Zbyt 

mało uprawnień emisyjnych, spowoduje 

zmniejszenie konkurencyjności  spółek 

hutniczych i będzie skutkować obniżeniem 

dostaw stali z krajowej produkcji na rynek, co nie 

może nie mieć wpływu na tempo realizacji 

projektów infrastrukturalnych w ramach NPR. 

Przy rozdziale uprawnień emisyjnych na gałęzie 

przemysłu, nie powinno się gubić celu 

gospodarczego, czyli pomnażania dochodu 

narodowego, a przemysły przetwórcze (w tym 

stalowy) są ważnymi donorami do budżetu.

 Zrestrukturyzowanym i unowocześnianym 

gałęziom przemysłu, które poniosły już ciężary 

restrukturyzacji (także z udziałem pieniędzy 

publicznych) powinno się dać szansę na 

zrównoważony rozwój - sektor stalowy jest takim 

przemysłem.

Pełny tekst wystąpienia wraz z uzasadnieniem 

przesłaliśmy też hutom – beneficjantom KPRU II.

W dniu 28 czerwca br. w krakowskim Oddziale 

MSP S.A. odwalcowano pierwszy krąg blachy 

w nowej walcowni gorącej. 

Gratulujemy!

Bezpośrednimi świadkami tego wydarzenia było 

około 200 osób (wykonawcy, przedstawiciele 

inwestora i pracownicy nowej walcowni), 

p o ś r e d n i m i  –  t r u d n o  o k r e ś l i ć ,  g d y ż  

zainteresowanie produktami nowej walcowni jest 

ogromne. 

Na 27 lipca br. zaplanowano główne uroczystości 

związane z oddaniem inwestycji do użytku. 

Jesteśmy świadomi, że na dojście do pełnej 

zdolności produkcyjnej potrzeba czasu, ale już 

dziś trzymamy kciuki za powodzenie i kierujemy 

słowa uznania za dokonania. Ta inwestycja 

pozwoli Polsce wejść do „ligi światowej” 

producentów nowoczesnych, wysokiej jakości 

blach i taśm. 

Ruszyła nowa walcownia gorąca w MSP 

Oddział Kraków
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Kanwą dla dyskusji były: doświadczenia 

holenderskie w promocji efektywności 

energetycznej i z okresu obowiązywania Umów 

d ługoterminowych LTA oraz  re lac ja  

Ministerstwa Gospodarki nt. stanu prac 

w Polsce nad nową Ustawą o efektywności 

energetycznej  na tle inicjatyw politycznych 

i rozwiązań legislacyjnych Unii Europejskiej. 

W Holandii Umowy długoterminowe podpisuje 

Rząd Królestwa Holandii z reprezentacją 

(organizacją samorządową) danej gałęzi 

przemysłu. Warunkiem jest by organizacja 

samorządowa reprezentowała 80% zużycia 

energii w danym sektorze.

Umowę długoterminową podpisuje się na 

cztery lata. Raporty z monitorowania realizacji 

Umowy sporządzane są na koniec każdego 

roku. Według MG polski plan działań na rzecz 

efektywności  energetycznej  zawiera 

mechanizmy stymulujące („białe certyfikaty”) 

i wymuszające (zobowiązania dobrowolne) 

zachowania prooszczędnościowe.

Według MG projekt Ustawy o efektywności 

energetycznej będzie gotowy w październiku 

2007 r. a jej wejście w życie nastąpi w maju 

2008 r.

W momencie otrzymania projektu Ustawy, 

Zarząd roześle go do zaopiniowania przez 

Członków Izby.

W dniu 28 czerwca br. w Katowicach 

uczestniczyliśmy w konferencji „Rewitalizacja 

terenów poprzemysłowych”. Zaprezentowano 

na niej doświadczenia francuskie i niemieckie 

w zakresie rewitalizacji terenów poprze-

mysłowych w regionach Nord Pas de Calais 

i Nordrhein-Westfalen. Projekt niemiecki był 

realizowany przez 27 lat, kosztował 1 mld 760 

mln Euro z czego: 440 mln Euro przeznaczono 

na uregulowanie spraw własnościowych 

gruntów, 690 mln Euro wydano na procesy 

faktycznej rewitalizacji gruntów, 250 mln Euro 

na budowę nowych dróg, 130 mln Euro na 

konse rwac ję  i  odbudowę  ob iek tów  

zabytkowych, 250 mln Euro na płace dla 

specjalistów i opłaty podatkowe.

Program rewitalizacji terenów zdegra-

dowanych i poprzemysłowych w województwie 

śląskim to nadal tylko koncepcja,  niestety!

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Nowy Członek HIPH

 Polski Koks S.A.

Serdecznie witamy w gronie

Członków Izby!

 

tel. +48 32 788 77 77, fax +48 32 788 77 78

Cła dumpingowe na polskie pręty 

zbrojeniowe w eksporcie do USA

Ukraina stara się o zwiększenie 

kontyngentu na wyroby SB2 i SB3

EU-China Metal Working Group

10 lipca br. Komisja Handlu Zagranicznego 

USA („ITC”) postanowiła utrzymać w mocy cła 

dumpingowe na eksport do USA prętów 

zbrojeniowych z sześciu państw, w tym 

z Polski. Przypominamy, iż Izba zwracała się do 

krajowych producentów tych wyrobów 

o udział w postępowaniu  niestety nie wykazali 

oni zainteresowania i ostatecznie Polscy 

producenci nie bral i  udziału w tym 

postępowaniu. Do odwołania ceł na eksport 

z Polski zabrakło jednego głosu (wynik 

g łosowan ia  3 -3 ,  co  w myś l  p rawa 

amerykańskiego oznacza, że cła zostają 

utrzymane). Cła zostały odwołane tylko 

w stosunku do eksportu z Korei Płd. 

Uzasadnienie decyzji zostanie opubl-ikowane 

za kilka tygodni a przedstawioną informacją 

możemy podziel ić się z podmiotami 

członkowskimi Izby dzięki uprzejmości 

K a n c e l a r i i  W h i t e  a n d  C a s e  L L P  

z Waszyngtonu.

Ukraina chce podwyższyć o 400 tys. ton 

kontyngenty na rok 2007 – grupa towarowa  

SB2 (walcówka) o 150 tys.t, grupa towarowa 

SB3 (pozostałe wyroby długie) o 250 tys. t. 

Opinie hut w tej sprawie są negatywne. 

Uogólniliśmy je w 4 wnioski: 

1. Dodatkowy kontyngent dla Ukrainy miałby 

dotyczyć wyrobów długich, które stanowią 

podstawowy produkt i główne źródło 

przychodów hut polskich.

2. Konkurencja na rynku wyrobów długich 

w Polsce jest bardzo duża. Import walcówki, 

licząc rok do roku, rośnie gwałtownie. W 2006 r. 

z importu trafiło do Polski 244 tys. ton walcówki. 

Jeśli w br, utrzyma się tendencja odnotowana 

dla pierwszych 4 miesięcy,  wówczas na koniec  

2007 r. import walcówki wyniesie 540 tys. ton 

a dynamika wzrostu importu przekroczy 90%. 

3. Wg informacji otrzymanych z hut na koniec 

czerwca br. odnotowano bardzo wysokie stany 

magazynowe wyrobów długich, w związku 

z czym drastycznie spadła sprzedaż krajowa, 

mimo obniżki ceny aż o ok.500zł/t.

4. Duża część ukraińskiego importu do UE 

trafia na rynek Polski (ok. 13%).

Stąd, Rząd RP na forum Komitetu Stali 133, 

powinien się opowiedzieć przeciwko 

podwyższeniu kontyngentu. Z takim wnioskiem 

wystąpił Zarząd HIPH do MG.

W dniu 3 lipca br. w Brukseli podczas spotkania 

Grupy Roboczej  Metale, odbyła się dyskusja 

nt. bilansu handlowego stalą i wyrobami 

nieżelaznymi pomiędzy UE a Chinami.

Po stronie europejskiej w rozmowach 

uczestniczyli przedstawiciele KE, Euroferu, 

A r c e l o r  M i t t a l ,  E u r o m e t a u x ,  

W i r t s c h a f t s v e r e i n i g u n g  S t a h l .  H I P H  

reprezentował polską asocjację.

C z t e r o o s o b o w e j  d e l e g a c j i  c h i ń s k i e j  

przewodniczył: YU Dong-ming.

A. Carvalho, przewodniczący DG Enterprise KE, 

otwierając spotkanie powiedział, że priorytetem 

na najbliższe lata w polityce przemysłowej UE są 

sprawy związane z ograniczeniem emisji CO2 

w skali całej Europy oraz zwiększanie 

efektywności energetycznej unijnej gospodarki. 

Scharakteryzował generalne założenia polityki 

przemysłowej oraz omówił metody realizacji tych 

celów, z naciskiem na tzw. „zielone” aspekty.

Charakteryzując politykę handlową podkreślił 

ważność Chin w tej polityce. Aspekty: surowcowy 

i inwestycyjny są kluczowe w tej współpracy.

Strona chińska przedstawiła referat o stanie 

realizacji restrukturyzacji ich przemysłu 

stalowego. Obok inwestycji kwestie likwidacji 

nieefektywnych i przestarzałych zdolności 

produkcyjnych w Chinach są priorytetowe.

Pan Carvalho zaproponował, że UE podzieli się 

swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Prezes HIPH zaoferował, że Polska może 

pokazać swoje doświadczenia z okresu realizacji 

programu restrukturyzacji. Propozycja spotkała 

się z zainteresowaniem - po uzgodnieniu 

z Euroferem, będzie przedstawiona KE.

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Gospodarki 

z dnia 9 lipca br. w sprawie preferencyjnych reguł 

pochodzenia towarów, planowanych do 

wprowadzenia przez KE do Umowy handlowej 

z krajami AKP Izba przedstawiła następujące 

stanowisko:

Tylko część Spółek hutniczych opowiada się za 

utrzymaniem wysokich 60% progów przyrostu 

wartości dodanej. Pozostałe podmioty 

cz łonkowsk ie  n ie  wypow iedz ia ł y  s i ę  

w przedmiotowej sprawie, co prawdopodobnie 

wynikało z tego że wzajemne obroty Polski 

z krajami AKP są nadal prawie śladowe, oraz że 

termin na odesłanie ich opinii był bardzo krótki

W dniu 17 lipca br. w Warszawie z inicjatywy 

Ministerstwa Gospodarki,  Departament 

Energetyki, odbyło się seminarium konsultacyjne 

nt. „Efektywność Energetyczna w Polsce: nowa 

ustawa, nowe instrumenty”.

Przedmiotem konsultacji były możliwości 

zastosowania Umów Długoterminowych (LTA) 

w ramach nowej Ustawy o efektywności 

energetycznej. Funkcję konsultanta pełniła 

holenderska firma SenterNovem.

Zaproszono przedstawic ie l i  przemysłu  

odbiorców energi i  oraz reprezentację 

producentów energii.

Preferencyjne reguły pochodzenia 

towarów w Umowie handlowej UE z krajami 

AKP

Efektywność energetyczna w Polsce
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