
 
 
 
 
 
 
 

 

ArcelorMittal Flat Carbon Europe zanotował  

w II kwartale 2013 r. stratę z działalności operacyjnej  

w wysokości 151 milionów euro 

Luksemburg, 1 sierpnia 2013 r. - ArcelorMittal ogłosił wyniki segmentu wyrobów płaskich w Europie 

(FCE) za drugi kwartał 2013 roku.  

Segment odnotował w drugim kwartale stratę z działalności operacyjnej w wysokości 151 mln euro, z 

wyłączeniem odsetek i podatków. Kwota ta uwzględnia koszty restrukturyzacji o łącznej wartości 119 mln 

euro, które związane są głównie z optymalizacją zasobów części surowcowej we Florange (Francja). Dla 

porównania, w pierwszym kwartale 2013 roku strata z działalności operacyjnej wyniosła 43 mln euro, 

wliczając jednorazowy zysk na transakcjach zabezpieczających ceny surowców (tzw. mechanizm 

Dynamic Delta Hedge) w wysokości 72 mln euro.  

Strata z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2013 r. (194 mln euro) spadła o 49 proc. w 

porównaniu do poziomu z pierwszego półrocza 2012 r. (340 mln euro). 

 W porównaniu do pierwszego kwartału 2013 r. produkcja stali surowej w segmencie FCE wzrosła 

w drugim kwartale o 2,8 proc. do poziomu 7,5 mln ton. Zmiana ta związana była z ponownym 

uruchomieniem po okresowych pracach konserwacyjnych wielkich pieców w hucie w Asturii oraz 

Dunkierce.  

 Wysyłka stali w drugim kwartale 2013 r. osiągnęła wartość 7,1 mln ton, co oznacza wzrost o 2,6 

proc. w porównaniu do 6,9 mln ton w pierwszym kwartale tego roku i wynika z sezonowego 

ożywienia. 

 Sprzedaż w drugim kwartale 2013 r. wzrosła do poziomu 5,3 mld euro w stosunku do 5,2 mld 

euro w kwartale pierwszym. Wzrost ten spowodowany był głównie wyższym poziomem wysyłki 

stali. 

 Nakłady inwestycyjne segmentu FCE wyniosły w drugim kwartale 2013 r. 80 mln euro. 
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Zakłada się, że po sześciu kolejnych kwartałach spadku, PKB strefy euro osiągnęło w drugim kwartale 

2013 roku stabilny poziom. W związku z tym popyt na stal w Europie także się stabilizuje.  

Tempo spadku na rynku budowlanym wyhamowuje i stąd zakłada się, że wskaźnik aktywności finansowej 

(PMI) dla strefy euro osiągnie po raz pierwszy od dwóch lat poziom powyżej 50. 

Sprzedaż w sektorze motoryzacyjnym osiągnęła w czerwcu najniższy poziom i zanotowała spadek o 5,5 

proc. w ujęciu rok do roku, co było efektem spadków na wszystkich rynkach z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. 

Istnieją jednak oznaki, że sprzedaż odbija się od dna i stąd spodziewamy się zakończenia spadków 

notowanych roku do roku.  

W drugim półroczu 2013 r. spodziewany jest niewielki wzrost spowodowany ożywieniem w handlu i 

stabilizacją konsumpcji. Jednakże, pomimo niewielkiego zmniejszenia się poziomu stanów 

magazynowych odbiorców, przewiduje się, że popyt na stal w strefie euro spadnie o 1,5% - 2,5% w 2013 

r. 

Robrecht Himpe, dyrektor generalny segmentu wyrobów płaskich w Europie oraz członek Zarządu 

ArcelorMittal skomentował: Pomimo ciągłego spadku popytu na stal na rynku europejskim obserwujemy 

wyraźną poprawę wyników działalności segmentu FCE. To głównie efekt działań w zakresie optymalizacji 

naszych zasobów w Europie, ukierunkowanych na poprawę wydajności i konkurencyjności. Mimo, że 

popyt na stal w Europie zaczyna się stabilizować, niektóre kluczowe rynki, takie jak motoryzacyjny czy 

budowlany, pozostają w trudnej sytuacji. Wierzę, że nasze zoptymalizowane europejskie zasoby pozwolą 

nam w dalszym ciągu skupiać się na dostarczaniu klientom produktów wysokiej jakości, które są 

niezbędne do dalszej poprawy naszej sytuacji w Europie.  

*   *   * 
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O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 
przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. 
Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. 
ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 000. Firma produkuje szeroki 
wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i 
transportowego.  

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4,8 mld zł w technologie, które 
znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności lokalne, 
inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.  

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach. Firma jest liderem we wszystkich czołowych 
sektorach rynku stali, w tym sektorze motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje 
wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada rozległe złoża surowców i rozbudowaną sieć 
dystrybucji. Dzięki zakładom zlokalizowanym w ponad 20 krajach na  4 kontynentach ArcelorMittal jest obecny na wszystkich 
kluczowych rynkach stalowych, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się. 

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w 
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników i kontrahentów firmy oraz troszczy się o 
społeczności lokalne, wśród których operuje. Firma jest również przywiązana do zrównoważonego zarządzania zasobami 
środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i inwestując w 
badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. 

W 2012 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 84,2 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 88,2 
milionów ton, co stanowi średnio 6-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod 
symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, 
Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 
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