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ArcelorMittal si-a redus estimarile privind
cererea pe principalele sale piete
ArcelorMittal, cel mai mare producator de otel din lume, si-a redus joi
estimarile privind cererea pe principalele sale piete si a avertizat ca se
confrunta cu dificultati din cauza preturilor scazute si a nivelui ridicat al
importurilor in Europa, transmite Reuters potrivit Agerpres, citat de
stiripesurse.ro.
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Compania cu sediul in Luxemburg, responsabila pentru aproximativ 6% din otelul produs pe plan
mondial, a raportat un profit inainte de taxe, dobanzi, depreciere si amortizare (EBITDA) de 1,65
miliarde de dolari in primul trimestru din 2019, un declin de 34% fata de perioada similara din
2018 si sub estimarile analistilor, de 1,68 miliarde de dolari.
Profitabilitatea a fost afectata de pretul mai scazut al otelului, din cauza activitatii economice mai
reduse si a supracapacitatii pe plan global, dar si din cauza majorarii costurilor cu materiile prime,
se arata intr-un raport al ArcelorMittal.
"Rezultatele noastre din primul trimestru reflecta mediul operational dificil cu care s-a confruntat
industria in ultimele luni", a afirmat directorul general Lakshmi Mittal.
ArcelorMittal a revizuit in crestere estimarile pentru acest an privind avansul consumului de otel,
care reflecta si modificarile in nivelul stocurilor, cu 1% - 1,5%, fata de februarie, cand estima un

avans de 0,5% - 1%.
Aproape jumatate din otelul ArcelorMittal este produs in Europa si sub 40% este produs in
America de Nord si de Sud.
Excluzand China, cresterea din acest an va fi de 1% - 2%, in scadere cu un punct procentual fata
de prognoza anterioara a ArcelorMittal. Cererea nu se va contracta in Europa si va creste
moderat in Brazilia si in SUA.
Luni, ArcelorMittal a anuntat ca va reduce productia in Europa cu trei milioane de tone, din cauza
cererii slabe, a costurilor ridicate cu energia si a majorarii importurilor.
"Compania intentioneaza sa opreasca temporar activitatea la facilitatile sale de producere a
otelului din Cracovia (Polonia) si sa reduca productia la unitatea din Asturias (Spania). in plus, va
fi amanata planificata majorare la sase milioane de tone pe an a livrarilor la subsidiara din Italia.
Decizia a fost determinata de necesitatea optimizarii costurilor in actualul mediu economic", se
arata intr-un comunicat al ArcelorMittal.
Grupul ArcelorMittal este cea mai mare companie siderurgica si miniera din lume, prezenta in
peste 60 de tari, in 19 dintre acestea avand unitati proprii de productie. in Romania, ArcelorMittal
detine unitati de productie la Galati, Iasi, Roman si Hunedoara
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