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ska zwią za ne z prze my słem me ta lur gicz nym
po win ny wy ko rzy stać ten czas na re or ga ni za -
cję i kon so li da cję, za rów no pod wzglę dem
sku tecz niej sze go lob bo wa nia, jak i dal szych
in we sty cji. Na le ży zwró cić uwa gę rzą dzą cych,
że bez kry tycz ne przyj mo wa nie te go, co unij -
na le gi sla ty wa wy my śli, prze sta ło już być pio -
nier stwem, a za czę ło być li zu so stwem, któ re -
go kon se kwen cją bę dzie tę gie la nie.

Ko lej nym za gro że niem dla bran ży mo że się
stać ne go cjo wa na od dłuż sze go cza su, w at -
mos fe rze ta jem ni cy, umo wa o wol nym han dlu
po mię dzy UE i USA. Na iw no ścią by ło by są -
dzić, że in te re sy pol skie go prze my słu bę dą
w niej uwzględ nio ne „z urzę du”. Trak tat,
w któ rym nie zo sta nie za gwa ran to wa ne wy -
rów na nie szans wy ni ka ją cych ze zja wi ska car -
bon le aka ge oraz cen ener gii po obu stro nach
Atlan ty ku, bę dzie wrę cze niem Ame ry ka nom
gwoź dzia do trum ny, w któ rej po cho wa ją unij -
ną kon ku ren cję. Jak sza cu je się w Bruk se li,
pod pi sa nie TTIP mo że kosz to wać UE utra tę
na wet 800 tys. miejsc pra cy. Za nie po ko je nie
bu dzi fakt, że mó wie nie o pro ble mie wy da je
się mieć bar dziej cha rak ter oswo je nia nas

z my ślą, że jest to nie unik nio ne, niż chę ci wy -
wo ła nia kon struk tyw nej dys ku sji.

Co więc na le ży ro bić, by po móc hut ni kom?
Po pierw sze znieść ak cy zę od pro duk tów ener -
ge tycz nych dla hut nic twa. Bran ża i tak pła ci po -
dat ki, jak każ dy. Od cią że nie, choć cier pią cym
na krót ko wzrocz ność po li ty kom ko ja rzy się ono
je dy nie z ogra ni cze niem wpły wów do bu dże tu,
na dłuż szą me tę po bu dzi prze cież pro duk cję,
zwięk szy in we sty cje oraz za trud nie nie.

Ko lej nym nie zbęd nym kro kiem jest opóź -
nia nie wdra ża nia eko lo gicz nych re gu la cji,
a tak że mak sy mal ne wy ko rzy sta nie przy słu -
gu ją cych pro ce dur i me cha ni zmów re kom -
pen sa cji.

Wresz cie, na le ży od dać ini cja ty wę sa mym
wy twór com i prze stać im prze szka dzać. Ma ją
bo wiem obec nie uni kal ną szan sę roz wo ju.
Do wy da nia są już nie tyl ko unij ne środ ki
na in we sty cje in fra struk tu ral ne, ale tak że
ogrom ne środ ki bu dże to we. Wdra ża ny wła -
śnie pro gram mo der ni za cji sił zbroj nych RP to
nie tyl ko mi liar dy do po zy ska nia, ale rów nież
moż li wość sko ku tech no lo gicz ne go, cze go
zda ją się nie do strze gać po li ty cy. Bar dzo
chcia ło by się wie rzyć, że wy cią gnę li oni wnio -
ski z prze tar gów na sa mo lot wie lo za da nio wy,
jed nak wy bór sys te mu PAC w ra mach pro gra -
mu „Wi sła”, ka że za cho wać w tej kwe stii
ostroż ność. Zro zu mia łym jest, że pod wzglę -
dem za awan so wa nych tech no lo gii zwią za -
nych z na pro wa dza niem, na wi ga cją czy łącz -
no ścią, na sza ro dzi ma zbro je niów ka ma jesz -
cze spo ro do zro bie nia. Trud no jed nak zro zu -
mieć, że prze mysł sta lo wy nie był by w sta nie
po do łać pro duk cji mniej za awan so wa nych ele -
men tów wcho dzą cych w skład sys te mu.
Po raz ko lej ny za pew ne oka że się, że otrzy ma -
my od Wuj ka Sa ma pre zent, któ re go nie bę -
dzie my mo gli w ra zie ko niecz no ści ani na pra -
wić, ani na wet zaj rzeć do środ ka. A każ dy in -
ży nier wie, że naj le piej uczyć się ob ser wu jąc
pro ces pro duk cji.

Nie na le ży się jed nak zra żać, bo z do świad -
cze nia wia do mo, że to po li ty ków je dy nie za -
chę ca do więk szej ini cja ty wy wła snej, przy no -
szą cej za zwy czaj opła ka ne skut ki. Pol ska ar -
mia cze ka na trzy no wo cze sne okrę ty pod -
wod ne w ra mach pro gra mu „Or ka”, co naj -
mniej sześć no wych okrę tów obro ny wy brze -
ża, nie wspo mi na jąc o ko niecz no ści wy mia ny
więk szo ści bro ni pan cer nej. Nie bu dzi ni czy -
ich wąt pli wo ści, że są to pro gra my, w któ rych
pol ski prze mysł sta lo wy mo że, i po wi nien, 

z po wo dze niem uczest ni czyć. Nie nad ro bi -
my za le gło ści in we sty cyj nych oraz tech no lo -
gicz nych po zwa la jąc in nym pra co wać za nas
i za na sze pie nią dze. Skoń czy się to bo wiem
tak, że nie bę dzie my mie li ani tech no lo gii, ani
pie nię dzy.

Z jed nej stro ny jest du szo na przez chci we
łap ska fi sku sa, z dru giej do ci ska na unij ny -

mi re gu la cja mi do ty czą cy mi emi sji ga zów cie -
plar nia nych. Nie zwy kła jest przy tym kon se -
kwen cja i po tul ność z ja ką pań stwo wdra ża
unij ne dy rek ty wy. Nie pa trząc na in te res bran -
ży i po trze by ryn ku, od kil ku lat, ni czym skaut
za li cza ją cy ko lej ne spraw no ści, rząd wy pi na
pierś do me da li z kar to fla i or de rów uśmie chu
przy zna wa nych przez lob by re pre zen tu ją ce
bia łe niedź wie dzie i pin gwi ny. Po li ty cy za po -
mi na ją przy tym naj wy raź niej, że zwie rząt ka
te, choć sym pa tycz ne, nie po sia da ją w na szym
kra ju praw wy bor czych. Ma ją je na to miast pra -
cow ni cy i przed się bior cy re pre zen tu ją cy prze -
mysł sta lo wy i tyl ko im za wdzię cza my to, że
Pol ska stal jesz cze nie zgi nę ła. Bio rąc pod uwa -
gę, że nasz udział w eu ro pej skim „sta lo wym
tor cie” wy no si 5 proc., mar nym po cie sze niem
zda je się być fakt, iż jest to 5 proc., za któ rym
sto ją no wo cze sne pro ce sy pro duk cyj ne oraz
in no wa cyj ne roz wią za nia.

Kry zys, któ re go skut ki bran ża od czu ła
w ostat nich la tach sil niej niż in ne ga łę zie
prze my słu, przy czy nił się do znacz ne go osła -
bie nia przed się bior ców. Nie wąt pli wym ob cią -
że niem by ło rów nież wy łu dza nie VAT przez
nie uczci we pod mio ty dzia ła ją ce na wspól no to -
wym ryn ku. Ukró ce nie te go pro ce de ru przy -
nio sła do pie ro no we li za cja usta wy o VAT.
Obec nie mo że my mó wić o po pra wie, choć
w dłuż szej per spek ty wie po win no się ra czej
użyć okre śle nia chwi la wy tchnie nia. Śro do wi -

Branża stalowa mimo usilnych starań rządzących w Polsce
ekip wciąż nie chce wydać ostatniego tchnienia
– pisze Robert Nogacki, ekspert Profesjonalny Wywiad
Gospodarczy Skarbiec sp. z o.o.

To, co przede wszystkim może
pomóc branży hutniczej
to zniesienie akcyzy na kupowane
przez nią produkty energetyczne.

Heroiczny jak hutnik
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