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Batalia o gaz bez akcyzy
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wystosowała w dniu 29.11.2012 r.
do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, pana Jacka Kapicy, pakiet
informacji sektorowych przedstawiający argumenty za celowością zwolnienia
gazu z podatku akcyzowego, po 31 października 2013 r.
HIPH, prezentując dane charakteryzujące krajowy przemysł stalowy z
perspektywy zużycia gazu pokazuje, że jedynym sposobem na utrzymanie
konkurencyjności jest minimalizowanie kosztów produkcji.
Przyszły rok i najbliższe kolejne lata będą dla polskiego przemysłu
stalowego okresem dużych wyzwań i ryzyka z uwagi na słabnący rynek w
Polsce i recesję w Europie.
W takiej sytuacji, polski prawodawca konstruując nowy system podatkowy
w zakresie akcyzy na gaz winien uwzględnić całość uwarunkowań
funkcjonowania przemysłu metalurgicznego. Z naszej perspektywy, za
kluczowe uznajemy stworzenie:
·
katalogu wyłączeń/zwolnień z akcyzy lub wprowadzenie stawki
zerowej akcyzy na gaz, na wzór rozwiązań przewidzianych przepisami
Dyrektywy Energetycznej dla wyrobów węglowych,
·
systemu akcyzowego uwzględniającego złożoność procesów
technologicznych i odnoszącego się nie tylko do gazu ziemnego, ale także
uwzględniającego powstawanie i wykorzystanie w procesach hutniczych
innych produktów gazowych tj. gaz
koksowniczy, wielkopiecowy,
konwertorowy,
·
systemu akcyzowego upraszczającego maksymalnie zasady
dokumentowania dla celów akcyzy, zarówno obrotu jak i zużycia gazu.
HIPH zadeklarowała gotowość wspierania Ministerstwa Finansów przy
wypracowaniu optymalnych rozwiązań w zakresie opodatkowania gazu
akcyzą .

W dniu 5.12.2012 r. w Paryżu (w przeddzień
posiedzenia Komitetu Stali OECD), odbyło się spotkanie
narodowych i regionalnych asocjacji - członków WSA. W
porządku obrad asocjacji WSA obok tematyki rutynowej
znalazły się sprawy nakreślone na posiedzeniu (aktualne
działania WSA, rola i działania Sustainability Committee
of WSA, karta współpracy organizacji narodowych z WSA
i sprawy różne).
Przedstawiciele asocjacji narodowych zaprezentowali
krótkie raporty o ważnych zdarzeniach i istotnych
zmianach w ich krajach/regionach (USA, Kanada,
Pakistan, Chiny, Korea Płd., Turcja, Eurofer, UK, Niemcy,
Francja, Szwecja, Polska, Hiszpania).
Sprawozdanie z działalności Komitetu Wykonawczego
WSA dotyczyło takich zagadnień jak: BHP, surowce
i materiały, rozwój rynku oraz doskonalenie wizerunku
stali.
Edwin Basson zwięźle przedstawił program
współpracy, który winien być przedmiotem wspólnego
zainteresowania i wspólnych działań asocjacji
narodowych i WSA (skorygowane formy komunikowania
się, poprawa i uporządkowanie wzajemnych relacji
i charakteru współpracy z WSA).
W programie BHP na 2013 r. znalazła się wymiana
informacji i wspieranie najlepszych zachowań w zakresie
bezpieczeństwa pracy w przemyśle stalowym.
Poszukiwanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju
rynku stali, podnoszenie świadomości odbiorców,
marketing globalny stali, doskonalenie dokumentacji
i statystyk itp. to kolejne zadanie z programu.

Social Dialogue Committee on Steel
Na zaproszenie DG Employment Komisji Europejskiej
w dniu 17.12.2012 r. uczestniczyliśmy w Brukseli w
posiedzeniu plenarnym Sektorowego Komitetu Dialogu
Społecznego ds. Stali (razem z przedstawicielami
Euroferu, europejskich związków zawodowych oraz DG
Employment Komisji Europejskiej). Eurofer i strona
związkowa dokonali oceny sytuacji na rynku stali i
surowców.
Przedstawiono sprawozdanie z prac grupy roboczej
Komitetu w ramach projektu "Stres w pracy w przemyśle
stalowym UE" oraz informacje ze spotkania High Level
Round Table (odbyło się 6.12.2012 r.). Podczas spotkania
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Komisarz ds. Przemysłu KE Antonio Tajani przedstawił
założenia programowe dla europejskiego sektora stalowego.
Parlament Europejski w rezolucji z dnia 13.12.2012 r. poparł
propozycję komisarza Tajani i uznał, że przemysł stalowy jest
niezbędny dla wzrostu dobrobytu w Europie i że w interesie całej
UE jest stworzenie odpowiednich warunków i wspieranie
rozwoju tego przemysłu.
PE oczekuje w najbliższym czasie przedstawienia przez KE
planu sektorowego. Eurofer przedstawił priorytety i
rekomendacje do planu A. Tajaniego, dotyczące m.in. polityki
klimatycznej, kosztów energii, wykorzystania zasobów,
surowców, zwiększenia nakładów na badania, rozwój i
innowacje, aktywnej polityki szkoleń w zakresie wzrostu
umiejętności i zmian kwalifikacji pracowników. Strona
związkowa poparła w większości stanowisko Euroferu.

Forum Dyrektorów Handlowych
W dniach 29-30 listopada br. odbyło się posiedzenie Forum
Dyrektorów Handlowych. Zarząd Izby poinformował o
aktualnej sytuacji na rynku stali, koksu i materiałów
ogniotrwałych oraz o stanie postępowań ochronnych w handlu
stalą i surowcami. Izba poinformowała Forum o patologicznym
zjawisku wyłudzania VAT w wewnątrzunijnym obrocie prętami
zbrojeniowymi. Przedstawiciele poszczególnych firm
członkowskich dokonali własnej oceny sytuacji na rynku stali i
koksu w IV kwartale 2012 r. i przedstawili prognozy na I kw.
2013 r. W ocenie hut IV kwartał br. okazał się gorszy niż
wcześniej przewidywano. W listopadzie i grudniu, pomimo
bardzo niskich marż, nastąpił spadek zamówień, praktycznie we
wszystkich grupach wyrobów. Utrzymuje się bardzo niski stan
magazynów. Producenci sygnalizowali coraz większe problemy z
uzyskaniem kredytu (banki w relacjach z firmami związanymi z
hutnictwem stają się coraz bardziej wymagające) oraz rosnące
zatory płatnicze .
W związku z ograniczaniem produkcji surówki (wyłączenie
wielu wielkich pieców w Europie), produkcja i eksport polskiego
koksu spadły w 2012 r. o ok. 10% . Na koniec br. duże ilości koksu
znajdują się na składach. Przedstawiane przez huty prognozy
rynku stalowego na I kw. 2013 r. zakładają utrzymanie się złej
sytuacji z IV kw. br. a w drugim kwartale powinna nastąpić
poprawa.

Spotkanie z PUDS w Warszawie
W dniu 11.12.2012 r. w Warszawie odbyło się spotkanie
zarządów HIPH i PUDS oraz podmiotów zrzeszonych w tych
organizacjach. Celem spotkania było skorygowanie kierunków
i zakresu współpracy w przeciwdziałaniu nieprawidłowościom
VAT na rynku prętów zbrojeniowych w Polsce. Zgodnie uznano,
że z legislacyjnego punktu widzenia najskuteczniejszym
rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie do polskiego
systemu prawnego tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia
VAT (reverse charge).

HIPH i PUDS zadeklarowały dalszą współpracę przy gromadzeniu
danych dot. obrotu wyrobami stalowymi oraz rozwiązań mających na celu
przeciwdziałanie fałszowaniu atestów/świadectw odbioru.

Delegacja MG w AMP S.A.
Pani Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki wraz z dyrektorem p. J.Majchrzakiem i naczelnikiem
p.K.Zarębą w dniu 3 grudnia br. odwiedzili oddział AMP S.A. w Dąbrowie
Górniczej. Goście prześledzili cały proces wytwarzania stali w hucie
zintegrowanej, obejrzeli walcownię dużą i blok kontrolno-pomiarowy do
badania szyn. Zarząd AMP S.A. przedstawił informacje o inwestycjach
technologicznych (od 2009 r. AMP zainwestował w Polsce kolejny miliard
złotych).
Pan Surojit Ghosh, dyrektor finansowy AM na Europę ŚrodkowoWschodnią, skomentował działania UE dotyczące ochrony klimatu.
Koszty tych działań mają wpływ na konkurencyjność AM.
Konkurencyjność polskich hut dodatkowo obniżają podatki (akcyza na
energię elektryczną, planowana akcyza na gaz czy tzw. "kolorowe
certyfikaty" i przesył).
Prezes HIPH omówił sytuację światowego, europejskiego i krajowego
hutnictwa. Problemem na rynku jest nadwyżka mocy produkcyjnych nad
popytem, skutkująca koniecznością podejmowania specjalnych działań w
produkcji. Sytuację dodatkowo komplikuje zniesienie kwot
obowiązujących dotychczas w handlu stalą po wejściu Rosji do WTO.
R.Talarek zaprosił delegację MG do zwiedzenia hut wytwarzających stal
w procesie elektrycznym.

W TVN 24 o procederze wyłudzeń VAT
W dniu 29 listopada na antenie TVN24 w programie "Polska i Świat"
został wyemitowany materiał z przeprowadzonego śledztwa
dziennikarskiego dotyczącego szarej strefy w obrocie prętami
zbrojeniowymi.

O regionalnym rynku pracy
Na zaproszenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w dniu 14 grudnia 2012 r.
wzięliśmy udział w konferencji podsumowującej projekt systemowy pn.
"Atrakcyjność regionalnego rynku pracy - analiza, ocena i pożądane
zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych". Projekt
zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedstawiono wyniki badań obejmujących m.in. działania aktywizujące
osoby w trudnej sytuacji, oferty szkoleniowe w zakresie kształcenia
ustawicznego i systemy wsparcia służące rozwojowi przedsiębiorczości.
Urząd Marszałkowski, na podstawie w/w wyników badań i rekomendacji
opublikuje w styczniu 2013 r. raport zbiorczy.

Współpraca Izb
Na zaproszenie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
uczestniczyliśmy w uroczystym posiedzeniu Rady RIPH.
Jednym z tematów spotkania było omówienie aktualnego stanu i
prognoz rynku kapitałowego w Polsce.
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