
Natomiast produkcja cynku, jak 
i ołowiu rafinowanego ze złomu 
akumulatorowego była znacząco 
niższa i wiązała się ze spadkiem 
pozyskiwanych surowców do ich 
produkcji. W przypadku cynku wy-
stąpił spadek wydobycia rud cynko-
wo-ołowiowych i jednocześnie za-
wartości tego metalu, wynikający 
z wyczerpywania się ich zasobów. 
Zasadniczą przyczyną niższej pro-
dukcji wyrobów przetwórstwa mie-
dzi i jej stopów było zauważalne 
zmniejszenie zamówień, głównie 
odbiorców krajowych, wynikające 
ze spowolnienia gospodarczego. 

Natomiast zadowalające wy-
niki osiągnęły spółki przetwa-
rzające cynk na wyroby walco-
wane oraz produkujące stopy 
odlewnicze z aluminium i cynku. 
Spodziewane wyniki ekonomicz-
no-finansowe branży metali nie-
żelaznych i recyklingu były niższe 
od osiągniętych w 2011 r. Niewąt-
pliwie pozytywnym zjawiskiem 
w roku ubiegłym było zwiększe-
nie udziału eksportu produktów 
w ogólnej wartości sprzedaży wy-
robów i usług.

„MH”: Co w zaistniałej sytu-
acji można uznać za osiągnięcie, 
a co za porażkę? Jakie wnioski 
dla dalszej działalności wypływa-
ją z doświadczeń kryzysowych?

K. Poznański: Wydarzeniem, 
które z pewnością zasługuje na 
miano sukcesu i miało wpływ na 
rozwój przemysłu metali nieże-
laznych w 2012 r. był zakup przez 
KGHM Polska Miedź S.A. ka-
nadyjskiej spółki Quadra FNX 
Mining Ltd. Jest to średniej wiel-
kości firma górnicza, notowana 
dotychczas na giełdzie w Toronto 
i wycofana po przejęciu 100 proc. 
akcji przez nowego właściciela.

Dzięki tej transakcji KGHM 
Polska Miedź S.A. zwiększyła pro-
dukcję w ubiegłym roku o ok. 100 
tys. ton miedzi górniczej, a doce-
lowo zwiększy o blisko 50 proc. 
w stosunku do dotychczasowego 
poziomu. Całkowite zasoby su-
rowca wzrosły o ponad 8,2 mln ton 
miedzi, plasując KGHM Polska 
Miedź S.A. na czwartym miejscu 
na świecie. Po przejęciu Quadra 
FNX Mining Ltd., KGHM Polska 
Miedź S.A. stała się zdywersyfi-
kowanym producentem metali, 

pozyskującym oprócz miedzi elek-
trolitycznej i srebra rafinowanego, 
także ołów, nikiel, molibden, zło-
to, pallad, ren i selen.

Całkowita wartość transakcji, 
którą spółka sfinansowała ze środ-
ków własnych, wyniosła 9,1 mld zł.

Nadzieję budzi, tym razem dla 
branży recyklerskiej, pozytywna 
reakcja Ministerstwa Finansów na 
wielokrotne wystąpienia IGMNiR 
w sprawie wprowadzenia zmian 
do Ustawy o podatku od towarów 
i usług (deklaracja Ministerstwa 
przewiduje wprowadzenie uzupeł-
niających zmian w bieżącym roku). 
Nowelizacje Ustawy o VAT z kwiet-
nia i lipca 2011 r. wprowadziły me-

chanizm odwróconego obciążenia 
w obrocie złomem oraz załącznik 
nr 11, zawierający listę towarów, dla 
których stosuje się samonaliczanie. 

Luki w tym załączniku pozwalają 
na uznaniową klasyfikację surow-
ców, co może prowadzić do obejścia 
samonaliczania oraz wyłudzania 
podatku VAT przez nieuczciwych 
przedsiębiorców. W związku z in-
formacjami o wyłudzeniach, które 
miały miejsce przed wprowadze-
niem samonaliczenia, wiele spółek 
w branży recyklingu jest kontrolo-
wanych i karanych, m.in. przez or-
gany podatkowe. Urzędy kontroli 
skarbowej nie uwzględniają przy 
tym faktu, że podatnik, który w do-
brej wierze odliczył podatek VAT 
z faktury dostawcy, mógł nie wie-
dzieć, iż na wcześniejszym etapie 
obrotu złomem doszło do wyłudze-
nia podatku. Uzupełnienie załącz-
nika nr 11 do Ustawy o VAT o bra-
kujące pozycje Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i Usług zapobiegłoby dal-
szym wyłudzeniom oraz pozwoliło-
by zwiększyć roczne wpływy budże-
towe o kilka miliardów złotych.

„MH”: Czy podziela Pan po-
gląd, że rok 2013 przyniesie oży-
wienie gospodarcze? Jakie symp-
tomy mogą o tym świadczyć? 

K. Poznański: Polska gospo-
darka, w tym przemysł metali nie-
żelaznych, jest ściśle powiązana 
z kondycją gospodarki Unii Eu-
ropejskiej, a w mniejszym stop-
niu z pozostałymi krajami świata. 
Oczekiwana już w II połowie 2013 
r. lekka poprawa gospodarki unij-
nej stanowi podstawę optymistycz-
nego spojrzenia na rozwój sytu-
acji gospodarczej w Polsce, w tym 
również przemysłu metali nieżela-

znych. Należy zaznaczyć, że metale 
nieżelazne w postaci produktów 
hutniczych, a więc miedź elektro-
lityczna, cynk pierwotny i ołów 
rafinowany, są przedmiotem han-
dlu światowego i według notowań 
Giełdy Londyńskiej praktycznie są 
zawsze zbywalne. 

Natomiast występują problemy 
ze zmiennością wielkości zamówień 
na wyroby w postaci blach, taśm, 
prętów, rur i profili, związanych ści-
śle z kondycją odbiorców, głównie 
budownictwa i przemysłu motory-
zacyjnego. Przemysł miedziowy, po 
zakupie kanadyjskiej Spółki Quadra 
FNX Mining Ltd., ma zagwaranto-
waną bazę surowcową do wzrostu 

produkcji miedzi elektrolitycznej, 
a tym samym osiągnięcia korzyst-
niejszych wyników ekonomiczno-fi-
nansowych przy założeniu utrzyma-
nia poziomu cen giełdowych z IV 
kwartału 2011 r. Trudniejsza sytu-
acja wystąpi w przemyśle cynkowo-
-ołowiowym, gdzie spadające ilości 
dostaw surowców do produkcji 
cynku pierwotnego i ołowiu rafino-
wanego mogą spowodować zmniej-
szenie ich wielkości w porównaniu 
do roku 2011.

„MH”: Czy będzie to rzeczy-
wiście rok poprawy i wzrostu 
gospodarczego? Jakich wyników 
możemy się spodziewać?

K. Poznański: Na kondycję eko-
nomiczno-finansową przemysłu 
metali nieżelaznych oraz ich recy-
klingu mogą negatywnie wpłynąć 
zapowiadane podwyżki cen energii 
elektrycznej, zwłaszcza w odnie-
sieniu do metali produkowanych 
w elektrolizach. Nieco mniejszy 
wpływ na kształtowanie wyników 
ekonomiczno-finansowych tego 
przemysłu będzie miało wprowa-
dzenie od 2013 r. obowiązku po-
zyskiwania uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla. W efekcie wielo-
letniego inwestowania w ochronę 
środowiska, w tym ochronę po-
wietrza, wielkość emisji tego gazu 
została ograniczona do minimum.

O rozwoju polskiej gospodarki 
decydować będzie również polity-
ka Narodowego Banku Polskiego, 
który poprzez zmniejszenie stóp 
procentowych ułatwi dostęp do 
tańszych kredytów. Należy spo-
dziewać się, że w najbliższych mie-
siącach będą kontynuowane pozy-
tywne działania w tym zakresie.

„MH”: Dziękujemy za rozmowę.
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LIPIEC
 y Jastrzębska Spółka Węglowa i ArcelorMittal Poland SA podpisały 2 

lipca list intencyjny w sprawie przedłużenia dotychczasowej wielolet-
niej współpracy. Chodzi o działania w zakresie dostaw węgla kokso-
wego, gazu koksowniczego i koksu na kilka następnych lat oraz jej po-
szerzenia o dostawy gazu wielkopiecowego i współpracę ekspercką.

 y Około 1300 pracowników Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bo-
lesław” w Bukownie przeprowadziło akcje protestacyjną prze-
ciwko polityce energetycznej kraju. W ramach protestu górnicy 
i hutnicy zablokowali na 30 minut ruch na drodze krajowej nr 
94. Manifestacja odbyła się legalnie i przebiegła bez incydentów.

 y Recyklerzy mówią „nie” wobec zjawiska wyłudzania podatku Vat 
w polskiej gospodarce. Skala defraudacji podatku i „firmactwa” 
w polskiej gospodarce rośnie – ostrzegają przedstawiciele Izby 
Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Zjawisko jest na 
tyle poważne, że przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie postanowili w tej 
sprawie wystosować apel do Premiera Donalda Tuska oraz mini-
stra gospodarki i ministra finansów. 

 y Stanowisko dyrektora personalnego w ArcelorMittal Poland SA 
objęła Monika Roznerska, zastępując na tym stanowisku dotych-
czasowego członka zarządu Andrzeja Wypycha, który podjął nowe 
wyzwanie w ramach grupy ArcelorMittal w Kazachstanie. 

 y Zdaniem zarządu KGHM Polska Miedź SA spółka jest mocno 
niedoszacowana. Jak powiedział Herbert Wirth obecna wycena 
jest nieadekwatna w zestawieniu w porównywalnymi światowymi 
spółkami z branży lubińska koncern wyceniany jest z bardzo du-
żym dyskontem. 

 y Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa przekazała Ministerstwu 
Gospodarki opinię środowiska do Projektu „Foresigh technolo-
giczny polskiego przemysłu”, skonsultowaną ze wszystkimi pod-
miotami członkowskimi. 

 y W Sejmie odbyła się debata dotycząca sytuacji energetycznej za-
kładów energochłonnych w tym ZGH „Bolesław”. Posłanka Lidia 
Gądek przesłała do Ministerstwa Gospodarki zapytanie dotyczące 
zagrożeń dla istnienia ZGH, który zatrudnia ponad trzy tysiące 
osób. Odpowiedzi udzielił wiceminister Tomasz Tomczykiewicz, 
który odwiedził zakład, by zapoznać się bliżej z jego sytuacją 
i obiecał energetyczne ulgi. 

 y

 y 27 lipca dla Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” 
należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej to jedna z najważ-
niejszych dat nowej historii firmy. To właśnie w tym dniu odbyło 
się uroczyste oddanie do eksploatacji instalacji oczyszczania gazu 
koksowniczego z amoniaku i siarkowodoru. Jest to jedna z naj-
większych inwestycji w 128 letniej historii „Victorii”, która po bar-
dzo trudnych latach restrukturyzacji intensywnie modernizuje się 
i przynosi dobre wyniki ekonomiczno-produkcyjne. 

 y Komisja Europejska zatwierdziła zawiązanie spółki joint venture 
w polskim sektorze energii elektrycznej przez wytwórcę energii 
Tauron PE oraz producenta miedzi KGHM Polska Miedź. Zada-
niem nowej spółki będzie budowa i eksploatacja elektrowni opala-
nej gazem o mocy 850 MW.

 y Komisja Europejska zaakceptowała wniosek Polski o przydział bez-
płatnych uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu 
dla polskiego sektora energetycznego po roku 2012. Przydziały na 
ponad 404 mln ton pozwoleń dotyczy okresu 2013–2019. 

NajważNiejsze wydarzeNia 2012 roku
w hutNictwie, koksowNictwie i odlewNictwie
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