
Industria oþelului din China ar putea
reveni pe profit

I
ndustria siderurgicã din Chi-
na, cea mai mare din lume, ar
putea reveni pe profit anul
acesta, în condiþiile în care

producþia mai redusã ºi sporirea
cererii locale alimenteazã preþurile
de pe piaþa internã, respectiv de-
clinul exporturilor, potrivit Asocia-
þiei Fierului ºi Oþelului din þara
asiaticã.

Chiar dacã industria nu va realiza
profit, pierderile vor scãdea la aproa-
pe 10 miliarde de yuani (1,5 miliar-

de dolari), conform grupului care îi
reprezintã pe cei mai mari producã-
tori de oþel din China. În 2015, topi-
toriile din þarã au avut pierderi de
peste 100 de miliarde de yuani pe
segmentele principale de activitate,
fiind cel mai rãu an din istoria secto-
rului.

Anul acesta, preþul oþelului a cres-
cut în China, dupã ce creditarea a
explodat, iar piaþa imobiliarã s-a
redresat.

Câºtigurile au redresat profitabili-

tatea topitoriilor care, potrivit Blo-
omberg Intelligence, fac acum mai
mulþi bani pe fiecare tonã de oþel
produsã decât în oricare an de dupã
2009.

Asociaþia menþionatã anticipeazã
cã exporturile producãtorilor de
oþel din China vor scãdea cu 11%
anul acesta, la 100 de milioane de
tone, ceea ce ar putea atenua ten-
siunile comerciale generate la nivel
mondial de livrãrile de profil în ex-
terior ale þãrii asiatice. Asociaþia
preconizeazã cã preþul mediu al
oþelului va creºte, în China, cu cel
puþin 10% în 2016, faþã de anul an-
terior.

China, furnizorul a 50% din oþelul
mondial, va face progrese impor-

tante în reducerea supracapacitãþii
anul acesta, iar cererea internã pen-
tru produse siderurgice ar putea sã
se stabilizeze sau sã creascã uºor, la
683 de milioane de tone, potrivit
Asociaþiei. Aceasta mai aºteaptã ca
importurile de minereu de fier ale
Chinei (cel mai mare cumpãrãtor
mondial de profil) sã scadã cu 5% în
anul curent, la 900 de milioane de
tone.

Amintim cã, anul trecut, producþia
de oþel a Chinei a fost de 803,8 mi-
lioane de tone, în scãdere cu 2,3%
faþã de 2014, conform cifrelor anun-
þate de Asociaþia Mondialã a
Oþelului.
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Materiale de construcþii

Preþul spot al barelor de oþel a crescut, în

China, cu aproape 400 de yuani/tonã

în aprilie, la 2.871 yuani/tonã.


