Informacja prasowa
Stanowisko ArcelorMittal Poland w sprawie manifestacji związków
zawodowych
Dąbrowa Górnicza, 27 marca 2014 r. – Rozmowy ArcelorMittal Poland z przedstawicielami związków
zawodowych rozpoczęły się 19 grudnia 2013 roku i nadal trwają. Przed zakończeniem rozmów
ArcelorMittal Poland nie będzie komentował ich przebiegu. W latach poprzednich podobne
porozumienia były zawierane w okresie od lutego do czerwca.
Mówiąc o wzroście wynagrodzeń, należy pamiętać, że w ciągu ostatnich pięciu lat ArcelorMittal musiał
odpowiadać na wyzwania związane z globalnym kryzysem finansowym, a następnie z kryzysem w
strefie euro. Obecna sytuacja rynkowa w Europie nadal jest trudna. Popyt na stal oscyluje na poziomie
o 25% niższym od wartości sprzed kryzysu, z roku 2007.
Warunki dla naszej działalności w Polsce są jeszcze bardziej wymagające – podczas gdy
wykorzystanie zdolności produkcyjnych w Europie wynosi 75%, w Polsce to zaledwie 64%.
Dodatkowo zmagamy się z wyjątkowo wysokimi cenami energii elektrycznej – podatek akcyzowy
sprawia, że trudno nam konkurować z importem stali z krajów, które nie nakładają na odbiorców
energii podobnych opłat. Polska już od kilku lat jest importerem stali netto.
ArcelorMittal Poland apeluje do przedstawicieli związków zawodowych do włączenia się w bieżące
dyskusje, których celem jest znalezienie rozwiązania akceptowalnego dla obu stron, oraz o
zaprzestanie działań, które wzbudzają niepokój wśród naszych pracowników. ArcelorMittal Poland
zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby porozumienie zostało zawarte w jak najszybszym czasie.
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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 5 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 z zakładami zlokalizowanymi w 20 z nich.
Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych
sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą
pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.
Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz kontrahentów firmy, a także troszczy
się o społeczności lokalne, wśród których działa.
Stal jest dla ArcelorMittal tworzywem, z którego powstają podstawy współczesnego świata: od linii kolejowych, przez
samochody, po sprzęt AGD. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki
którym produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.
ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a działalność górnicza
stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem geograficznym złoża rudy żelaza oraz
węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty
ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy.
W 2013 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,4 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,2
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58,4 miliona ton.
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

