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ECON of WSA
W dniach 4-7.09.2012 r.w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu
Ekonomicznego World Steel Association. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
była współorganizatorem tego wydarzenia.
W czasie trwania obrad dokonano aktualizacji Raportu Short Range Outlook
(SRO) na lata 2012-2013.
W pierwszym dniu posiedzenia Komitetu na poszczególnych sesjach
przedstawiono i dyskutowano o: średnioterminowych prognozach rynku stali
(Świat i Chiny), stalochłonności gospodarek w regionach, prognozach realnego
zużycia stali oraz możliwych scenariuszach rozwoju rynku stali.
Zaprezentowano też uaktualnione projekty: Ukraina'2020/Rosja'2020.
W kolejnych dwóch dniach odbywały się prezentacje dot. produkcji i zużycia
stali w regionach (Asia & Pacific: China, ASEAN, NAFTA, UE-27, CIS i MENA)
oraz w poszczególnych krajach (HIPH zaprezentowała sytuację w Polsce).
Większość wypowiadających się wskazywała, że sytuacja na rynku stali w 2012 r.
wyraźnie się pogorszy. Prognozy na 2013 r. też są mało optymistyczne.

Forum Ekonomiczne w Krynicy
5-7.09.2012 r.
Izba współpracowała przy organizacji i uczestniczyła w dwóch panelach
dyskusyjnych w ramach XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy, poświęconych
bardzo istotnym dla sektora stalowego tematom: akcyzie na gaz i wyłudzenia VATu
w obrocie wyrobami stalowymi.
1. W panelu "Akcyza na gaz na tle pozostałych nośników energii a
konkurencyjność polskiego przemysłu" (5.09.2012 r.) poruszano tematykę dot.
kierunku planowanych zmian przepisów w zakresie akcyzy na gaz. Wskazano na
oczekiwany przez przemysł zakres zwolnień akcyzowych dla gazu, takich samych
jakie są powszechnie stosowane w wielu państwach UE. Przedstawiciele
przemysłu podkreślali, że ewentualne wprowadzenie akcyzy na produkty
energetyczne miałoby negatywny wpływ na koszty i obniżyłoby konkurencyjność
krajowych producentów. MG wyraziło poparcie dla tych postulatów, MSP

wskazało na potrzebę zbilansowania potrzeb budżetowych i
interesów Skarbu Państwa, MF również poparło model
wprowadzenia szerokiego zakresu zwolnień.
Moderatorem panelu był pan prof. Dariusz Rosati, a
panelistami - przedstawiciele rządu: min. R. Baniak
(Ministerstwo Skarbu), min. J.Kapica (Ministerstwo
Finansów), min. T. Tomczykiewicz (Ministerstwo
Gospodarki) oraz przedstawiciele przemysłu: p. Surojit
Ghosh (AMP SA), p. S. Jędrzejczyk (PKN Orlen), p. Dorota
Włoch (KGHM), p. S. Hinc (PGNiG).
2. Podczas panelu dyskusyjnego "Eksplozja szarej strefy na
rynku wyrobów stalowych: jak przeciwdziałać?"
dyskutowano nad możliwościami przyspieszenia i poprawy
skuteczności działań na rzecz eliminacji lub zmniejszenia
skali procederu wyłudzania VAT w handlu stalą oraz jego
skutkami dla producentów (spadek konkurencyjności,
ograniczanie a nawet zaprzestanie produkcji, redukcja
zatrudnienia) i dla budżetu państwa (zmniejszenie wpływów
z tytułu podatków). Zdaniem panelistów, jednym ze
skutecznych rozwiązań mogłoby być wprowadzenie, tak jak
dla złomu, mechanizmu "reverse charge" w obrocie
wyrobami stalowymi. Moderatorem panelu był p. Adam
Rapacki, były wiceminister spraw wewnętrznych, a wśród
panelistów - p. Steve Bill (E&Y GB), p. Ivan Mikloś
(deputowany do parlamentu, Słowacja), p. Dariusz Rosati
(Sejm RP), p. Jerzy Kozicz (CMC Zawiercie), p. Pere Petit
(Celsa HO), p. J. Koziński (E&Y).

Wyłudzenia VAT-u w handlu
rebarsami
Zarząd HIPH zorganizował w dniu 24 lipca br. w Katowicach
spotkanie przedstawicieli producentów i dystrybutorów
prętów zbrojeniowych. Izba przygotowała i przedstawiła
aktualną informację o sytuacji na rynku tych wyrobów w
Polsce i w Europie.
Zwrócono uwagę na skalę procederu wyłudzania VAT-u i jego
negatywne skutki dla krajowych producentów prętów
zbrojeniowych. (produkcja sprzedana ogółem prętów
zbrojeniowych za pierwsze półrocze '2012 r. zmniejszyła się o
13%, natomiast dostawy krajowe*) były mniejsze o ok. 60%).
° Zilustrowano skutki rynkowe zjawiska - zużycie jawne
stalowych prętów zbrojeniowych w Polsce po 5 miesiącach br.
wyniosło 166 tys. ton i było mniejsze o 62% (wyliczenia HIPH
na podstawie danych MF).
° Omówiono działania jakie, w ramach obydwu organizacji
(HIPH i PUDS) podjęto dotychczas, w ramach starań o
ograniczenie/eliminację patologii w obrocie stalą
zbrojeniową, która powoduje problemy dla producentów
stali zbrojeniowej i która psuje wizerunek rzetelnym
(uczciwym) dystrybutorom stali.
° W dyskusji zwrócono uwagę na wszystkie aspekty patologii
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w obrocie tymi wyrobami (tj. wyłudzanie VAT, fałszowanie
dokumentacji technicznej i transportowej, przestępczych praktyk w
relacji dostawca - końcowy użytkownik i inn.).
Obydwie organizacje HIPH i PUDS zadeklarowały wolę wspólnych
działań ukierunkowanych na:
- identyfikowanie i eliminowanie z rynku nierzetelnych
dystrybutorów, uczestników procederu, w celu przyspieszenia
czynności prawnych, prowadzonych już przez MF i inne instytucje,
np. organy śledcze.
- zbieranie argumentów uzasadniających wprowadzenie zmian
prawnych (ustawy i rozporządzeń eliminujących proceder
wyłudzania VAT), w szczególności skorzystanie z doświadczeń
ustawy dot. obrotu złomem i budowanie na unijnym forum poparcia
dla tych rozwiązań.
- skierowanie akcji informacyjnej o skutkach uczestnictwa
(nieświadomego) i świadomych powiązań z systemem nieuczciwego
handlu do firm z grona szerszego, niż skupione w PUDS, a
zajmujących się handlem stalą.
- nawiązanie kontaktu z odbiorcami końcowymi stali, w celu
uświadomienia ich o istnieniu na rynku procederu fałszerstw
dokumentów producenta stali i in. i zjawisko wyłudzenia VAT.
Podniesiono problem "kryterium cenowego" w zamówieniach
publicznych. Wybór zawsze najtańszej oferty może prowadzić do
sytuacji, w której wykonawcy sięgając po najtańsze usługi i materiały,
swoim postępowaniem w konsekwencji mogą sprzyjać lokowaniu w
realizowanych przez nich projektach stali, wobec której wyłudzono
VAT.
PUDS i HIPH wyrażają opinię do obowiązującego aktualnie systemu
zamówień publicznych.

System uprzedniego nadzoru
W dniu 18 lipca br. na posiedzeniu Komitetu STIS (stal tekstylia i
inne gałęzie przemysłu) dyskutowana była kwestia dotycząca
przedłużenia przez Komisję Europejską systemu uprzedniego
nadzoru (prior surveillance system) w imporcie niektórych
wyrobów stalowych po 2012 roku.
Polska (uwzględniono przedstawione przez Izbę sektorowe
stanowisko w tej sprawie) i 10 innych krajów członkowskich,
opowiedziały się za koniecznością utrzymania systemu i zakresu
towarowego na lata kolejne.
Jak poinformował nas Departament Polityki Handlowej
Ministerstwa Gospodarki, podczas spotkania KE stwierdziła, że po
dokonanej analizie danych otrzymanych od krajów UE oraz od
biznesu UE, nie zamierza przedłużać tego systemu na kolejne lata.
KE nie widzi takiego zagrożenia, wystąpienia nadmiernego importu
stali z krajów trzecich, także w przypadku możliwości wzrostu
importu stali z Rosji po jej akcesji do WTO (sierpień '2012r.) kiedy
wygasną kontyngenty na stal z Rosji. W naszym wystąpieniu do MG
(HIPH/1494/12 z dnia 26.07.2012 r.) poinformowaliśmy, że po
przeprowadzeniu wstępnej analizy tegorocznych, wzajemnych
obrotów wyrobami stalowymi (wyroby płaskie) pomiędzy Polską i
Rosją import będzie dwa razy wyższy niż odnotowany w 2011r.

Opodatkowanie akcyzą gazu
W dniu 31.07.2012 r., Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
wspólnie z Izbą Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu
wystąpiła do Ministra Finansów o wyznaczenie spotkania w sprawie
wsparcia procesu prac nad nowym systemem opodatkowania
akcyzą gazu.

Nasz wniosek został przyjęty i spotkanie w tej sprawie odbyło się w
Departamencie Podatku Akcyzowego i Gier w dniu 22 sierpnia br.

Postępowanie a-d na rury ze szwem
z Ukrainy, Macedonii i Turcji
W dniu 2.08.2012 r. Izba przygotowała dodatkową (uzupełniającą
stanowisko sektorowe z dnia 18.06.2012 r.) analizę dot. produkcji rur
spawanych o przekroju prostokątnym i kwadratowym. Wyniki tej analizy,
przesłane do Departamentu Polityki Handlowej w Ministerstwie Gospodarki,
potwierdziły nasze wcześniejsze stanowisko za wprowadzeniem
ceł
antydumpingowych na import takich rur z Ukrainy, Macedonii i Turcji.
Izba ponownie wnioskowała o głosowanie przez stronę polską na
posiedzeniu Komitetu Antydumpingowego w KE za wprowadzeniem
restrykcji AD wobec importowanych z w/w krajów rur.

Uwagi do projektu dla FORUM Odbiorców
Energii Elektrycznej i Gazu
W dniu 03.08.2012 r., razem z przedstawicielami zarządów hut: AMP S.A.,
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., CMC Zawiercie S.A., przekazaliśmy nasze
uwagi do projektu sprawozdania z prac grupy roboczej ds. redukcji obciążeń
przedsiębiorstw energochłonnych.

Opinie dla MŚ i MG oraz KOBIZE
W dniu 09.08.2012 r., przekazaliśmy do Ministerstwa Środowiska opinię do
projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości.
W dniu 14.08.2012 r., przekazaliśmy do Ministerstwa Gospodarki opinię w
sprawie konwencji rtęciowej w kontekście właczenia hutnictwa żelaza i stali do
żródeł emisji rtęci do atmosfery.
W dniu 16.08.2012 r. przygotowaliśmy i wysłaliśmy Raport - Analiza
wymiany handlowej wyrobów stalowych z krajami trzecimi, dla
Departamentu Polityki Handlowej w Ministerstwie Gospodarki.
W dniu20.08.2012 r. przygotowaliśmy stanowisko dla KOBIZE w sprawie
produkcji stali z surowców wtórnych w kontekście procesu przetopu złomu
stalowego w piecu elektrycznym i powiązanej z tym emisjami rtęci do
atmosfery).
W dniu 31.08.2012 r. przekazliśy sektorowe stanowisko do projekt decyzji
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę
2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu
aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wnioskując o sprzeciwienie
się wprowadzeniu proponowanego zapisu do tejże dyrektywy.
W dniu 14.09.2012 r. wysłaliśmy opinię sektorową do Ministerswa
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w
której prosiliśmy o rozważenie możliwości podniesienia poziomu hałasu
określonego dla "pozostałych obiektów i działalności będących źródłem
hałasu", (kolumny w tabeli 1 i 3) przynajmniej o 5 dB. To pozwoliłoby na
złagodzenie rygorystycznych norm dla przemysłu. Dysproporcja pozostanie
(2 ÷ 11 dB na korzyść eksploatujących drogi i linie kolejowe), ale będzie to krok
w kierunku ujednolicenia warunków funkcjonowania różnych podmiotów
gospodarczych.

Rosja w WTO
W dniu 22 sierpnia 2012 r. Rosja przystąpiła do WTO. Oznacza to, że
Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie
handlu niektórymi wyrobami stalowymi w tym rosyjskiego kontyngentu na
import stali została zakończona i przestała obowiązywać tego dnia.
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