Informacja prasowa
ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE) zanotował 43 mln
euro straty w pierwszym kwartale 2013 r.
Luksemburg, 10 maja 2013 r. – ArcelorMittal opublikował dzisiaj wyniki finansowe segmentu wyrobów
płaskich w Europie (FCE) za pierwszy kwartał 2013 roku.
Segment odnotował stratę z działalności operacyjnej w wysokości 43 mln euro za pierwszy kwartał
2013 roku, która nie obejmuje odsetek i kosztów podatkowych. Dla porównania: w czwartym kwartale
2012 roku strata wyniosła 2 212 mln euro i zawierała 1,9 miliarda euro odpisu z tytułu utraty wartości,
będącego rezultatem słabej sytuacji makroekonomicznej oraz trudnych warunków rynkowych w
Europie.
•

W porównaniu do czwartego kwartału 2012 roku, w pierwszym kwartale 2013 r. produkcja stali
surowej w zakładach ArcelorMittal FCE wzrosła o 14,2 proc. do 7,3 milionów ton, co wiązało
się z uzupełnianiem zapasów magazynowych po okresie słabego popytu występującego w
czwartym kwartale 2012 roku. Wzrost produkcji w pierwszym kwartale 2013 roku był
spowodowany ponownym uruchomieniu pieców w Asturias i Dunkierce.

•

Wysyłka stali w pierwszym kwartale 2013 r. wzrosła do 6,9 milionów ton, co stanowiło wzrost o
15,7 proc. w porównaniu do 6 mln ton stali wysłanych w czwartym kwartale 2012 roku. Było to
spowodowane ożywieniem po okresie sezonowego spadku.

•

Sprzedaż w pierwszym kwartale 2013 r. osiągnęła wartość 5,2 miliardów euro, co stanowi
wzrost o 10,6% w porównaniu do 4,7 miliardów euro w czwartym kwartale 2012 roku. Wzrost
sprzedaży był spowodowany większą wartością wysyłki stali zrekompensowaną częściowo
niższymi cenami sprzedaży spowodowanymi słabymi cenami rudy żelaza w czwartym
kwartale 2012 roku.

•

Nakłady inwestycyjne segmentu FCE wyniosły w pierwszej połowie roku 157 milionów euro.

PKB w strefie Euro malało niemal w każdym kwartale poczynając od ostatniego kwartału 2011 roku, a
coraz większa recesja we Włoszech i Hiszpanii oznacza, że także w pierwszym kwartale 2013 roku
należy się spodziewać spadku (-1,1% rok do roku). Główne wskaźniki ekonomiczne potwierdzają, że
strefa Euro pozostanie w recesji także w drugim kwartale 2013 roku i ustabilizuje się w drugiej połowie
roku, osiągając w 2013 roku spadek PKB -0,4% w ujęciu rok do roku (źródło: ECB). Inwestycje i
konsumpcja będą nadal spadać ze względu na trudności z uzyskaniem kredytu i wysokie, wciąż
rosnące bezrobocie (12,1%) wpływając na spadek sprzedaży detalicznej, która w marcu 2013 roku

zmalała o 1,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Indeks PMI dla przemysłu
osłabił się w marcu (46,8; w lutym 2013 roku 47,9) i kwietniu (46,7), co oznacza, że kwiecień był
dwudziestym pierwszym miesiącem wykazującym spadek. Sprzedaż samochodów w pierwszym
kwartale 2013 roku spadła o 10% rok do roku, osiągając poziom niespotykany od połowy lat 90-tych.
Popyt na stal w 27 krajach Unii Europejskiej w 2012 roku był prawie o 30% poniżej poziomu z 2007
roku, natomiast zapotrzebowanie na produkty płaskie najprawdopodobniej spadnie ponownie w 2013
roku.
Robrecht Himpe, dyrektor generalny segmentu wyrobów płaskich w Europie (FCE) i członek komitetu
zarządzającego ArcelorMittal, powiedział: Działania, które podjęliśmy, aby zmniejszyć koszty, a także
poprawić wydajność zaczynają przynosić efekty, a nasza rentowność zaczyna się poprawiać. Niemniej
jednak sytuacja ekonomiczna w Europie pozostaje bardzo trudna, a w tym roku spodziewany jest
dalszy spadek zapotrzebowania na stal. Dlatego musimy się skoncentrować na wydajności,
konkurencyjności kosztowej, a także na oferowaniu naszym klientom jak najlepszej obsługi.
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About ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland is the biggest steel producer on the Polish market with about 70% of production capacity of the Polish steel
industry. The company consists of five steel plants located in Krakow, Dabrowa Gornicza, Sosnowiec, Swietochlowice and
Chorzow. It also owns the largest coke plant in Europe – ZK Zdzieszowice. ArcelorMittal Poland employs over 11,000 people
and over 14,000 if subsidiaries are taken into account. The company produces a wide range of long, flat, special and semi
products for construction, transport and white goods industries.
Implementing the global sustainability strategy, ArcelorMittal Poland since 2004 has invested over PLN 4,8 bn in technologies,
which have significantly reduced its environmental footprint. To a great extent it also enriches local communities by supporting
the areas of primarily health and education.
For more information visit www.arcelormittal.com/poland

About ArcelorMittal
ArcelorMittal is the world's leading steel company, with operations in more than 60 countries.
ArcelorMittal is the leader in all major global steel markets, including automotive, construction, household appliances and
packaging, with leading R&D and technology, as well as sizeable captive supplies of raw materials and outstanding distribution
networks. With an industrial presence in over 20 countries spanning four continents, the Company covers all of the key steel
markets, from emerging to mature.
Through its core values of Sustainability, Quality and Leadership, ArcelorMittal commits to operating in a responsible way with
respect to the health, safety and wellbeing of its employees, contractors and the communities in which it operates. It is also
committed to the sustainable management of the environment and of finite resources. ArcelorMittal develops breakthrough
steelmaking technologies and actively invests in researches, therefore contributes to combat climate change
In 2012, ArcelorMittal had revenues of $84.2 billion and crude steel production of 88.2 million tonnes, representing
approximately 6 percent of world steel output. ArcelorMittal is listed on the stock exchanges of New York (MT), Amsterdam
(MT), Paris (MT), Brussels (MT), Luxembourg (MT) and on the Spanish stock exchanges of Barcelona, Bilbao, Madrid and
Valencia (MTS).
For more information about ArcelorMittal visit: www.arcelormittal.com

