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Komentarze

Wyniki były uzależnione
od surowca
Kazimierz Poznański, prezes zarządu Izby Gospodarczej MetalI NIeżelazNych I recyklINGu

Wyniki działalności spółek w przemyśle metali nieżelaznych w roku 2012 charakteryzo-
wały się znacznym zróżnicowaniem. 

K
GHM Polska Miedź S.A. wypra-
cował korzystne efekty, które 
ukształtowały się na poziomie 
zbliżonym do bardzo dobre-

go roku 2011. Osiągnięte wydobycie 
rud, produkcja miedzi elektrolitycz-
nej i srebra rafinowanego, przy dość 
wysokich notowaniach tych meta-
li na giełdzie londyńskiej, pozwoliły 
zrealizować przyjęte założenia eko-
nomiczno-f inansowe w roku 2012. 
Natomiast produkcja cynku i ołowiu 
rafinowanego ze złomu akumulatoro-
wego była znacząco niższa przez spa-
dek pozyskiwania surowców do ich 
produkcji. 

Rynek
cynku i ołowiu
W przypadku cynku nastąpił spadek 
wydobycia rud cynkowo-ołowiowych 
i jednocześnie zawartości tego meta-
lu (wyczerpywanie się zasobów). Za-
sadniczą przyczyną niższej produk-
cji wyrobów przetwórstwa miedzi i jej 
stopów było zauważalne zmniejszenie 
zamówień, głównie odbiorców krajo-
wych, wynikające ze spowolnienia go-
spodarczego. 

Zadowalające wyniki osiągnęły 
spółki przetwarzające cynk na wyro-
by walcowane oraz produkujące sto-
py odlewnicze z aluminium i cynku. 
Spodziewane wyniki ekonomiczno-fi-
nansowe branży metali nieżelaznych 
i recyklingu były niższe od osiągnię-
tych w 2011 r. Pozytywnym zjawi-
skiem w roku ubiegłym było zwięk-
szenie udziału eksportu produktów 
w ogólnej wartości sprzedaży wyro-
bów i usług.

Dywersyfikacja produkcji
Dużym sukcesem, wpływającym na prze-
mysł metali nieżelaznych w 2012 r., 
był zakup przez KGHM Polska Miedź 
S.A. kanadyjskiej spółki Quadra FNX 
Mining Ltd. Dzięki tej transakcji kon-
glomerat przemysłowy zwiększył ubie-
głoroczną produkcję o ok. 100 tys. 
ton miedzi górniczej (docelowy wzrost 
to blisko 50% w stosunku do dotych-
czasowego poziomu). Całkowite zasoby 
surowca 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. stał się zdy-
wersyfikowanym producentem metali, 
pozyskującym oprócz miedzi elektro-
litycznej i srebra rafinowanego także 
ołów, nikiel, molibden, złoto, pallad, 
ren i selen.

Skutki nowelizacji ustawy
W branży recyklerskiej nadzieję bu-
dzi pozytywna reakcja Ministerstwa 
Finansów na wielokrotne wystąpie-
nia IGMNiR w sprawie wprowadzenia 
zmian do Ustawy o podatku od towarów 
i usług (deklaracja Ministerstwa prze-
widuje wprowadzenie uzupełniających 
zmian w bieżącym roku). Nowelizacje 
Ustawy o VAT z kwietnia i lipca 2011 
r. wprowadziły mechanizm odwróco-
nego obciążenia w obrocie złomem 
oraz załącznik nr 11, zawierający li-
stę towarów, dla których stosuje się 
samonaliczanie. Luki w tym załącz-
niku pozwalają na uznaniową klasy-
f ikację surowców, co może prowa-
dzić do obejścia samonaliczania oraz 
wyłudzania podatku VAT przez nie-

uczciwych przedsiębiorców. W związ-
ku z informacjami o wyłudzeniach 
sprzed wprowadzenia samonalicze-
nia wiele spółek w branży recyklingu 
jest kontrolowanych i karanych, m.in. 
przez organy podatkowe. Urzędy nie 
uwzględniają tu faktu, że podatnik, 
który w dobrej wierze odliczył poda-
tek VAT z faktury dostawcy, mógł nie 
wiedzieć, iż na wcześniejszym etapie 
obrotu złomem doszło do wyłudze-
nia podatku. Uzupełnienie załączni-
ka nr 11 do Ustawy o VAT o brakujące 
pozycje Polskiej Klasyf ikacji Wyro-
bów i Usług zapobiegłoby dalszym 
wyłudzeniom oraz zwiększyłoby rocz-
ne wpływy budżetowe o kilka miliar-
dów złotych.

Oczekiwana poprawa
Polska gospodarka, w tym przemysł 
metali nieżelaznych, jest ściśle powią-
zana z kondycją gospodarki Unii Euro-
pejskiej, a w mniejszym stopniu z po-
zostałymi krajami świata. Oczekiwana 
w II połowie 2013 r. lekka poprawa 
gospodarki unijnej stanowi podstawę 
optymistycznego spojrzenia na roz-
wój sytuacji gospodarczej w Polsce, 
w tym również przemysłu metali nie-
żelaznych. q


