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Redresarea pieþei
aluminiului nu va avea loc
mai devreme de 2021
lUzinele de aluminiu continuã sã producã aproape de nivelul
anterior pandemiei, ca sã-ºi pãstreze locurile de muncã,
provocând astfel un excedent de 2-4 milioane de tone/an

O
redresare semni-

ficativã a piaþei
aluminiului nu va
avea loc mai de-
vreme de 2021,
poat e c hi ar î n

2022 sau 2023, potrivit lui Roman
Andriuºin, directorul pentru mar-
keting ºi vânzãri al celui de-al trei-
lea mare producãtor primar de
aluminiu din lume, gigantul rus
Rusal.

În opinia sa, în acest an, este puþin
probabil ca cererea globalã de alu-
miniu ºi stocurile sã revinã la nive-
lurile din 2019, deoarece redresa-
rea economiei poate fi atât în
formã de U, cât ºi lentã.

Andriuºin declarã, citat de S&P
Global Platts, cã uzinele de alumi-
niu continuã sã producã aproape
de nivelul anterior pandemiei ed
Covid-19, ca sã-ºi pãstreze locurile
de muncã, provocând astfel un ex-
cedent de 2-4 milioane de tone/an
de aluminiu, iar piaþa nu poate
susþine un astfel de dezechilibru pe
termen lung. În aceste condiþii,
susþine domnia sa, producãtorii vor
trebui sã diminueze capacitãþile ex-
cedentare.

"Unele semne timpurii de îmbu-
nãtãþire sunt acum vizibile în Euro-
pa, fiind posibil ca preþurile alumi-
niului sã fi atins deja punctul cel
mai de jos, dar piaþa noastrã princi-
palã, cea din SUA, încã suferã", afir-
mã Andriuºin, adãugând: "Rusal are
de suferit mai mult în SUA, decât în
Europa sau Asia. În Europa, multe

uzine îºi reiau producþia. Dar, sunt
þãri care încã au probleme, iar prin-
tre acestea se numãrã pieþele stra-
tegice ale Rusal. Rusia ºi Comunita-
tea Statelor Independente au avut
infectãri record cu coronavirus".

Preþul aluminiului era de 1.800 de
dolari tona la mijlocul lunii ianuarie,
la London Metal Exchange, iar cãtre
finele lunii iunie trecea de 1.560 de
dolari tona, faþã de nivelul minim al
ultimilor patru ani, consemnat în
aprilie: 1.455 de dolari tona.

Potrivit Rusal, cererea de aluminiu
din Rusia ar putea sã scadã cu pânã
la 30% anul acesta, dar pierderile
efective vor depinde de evoluþia
pandemiei. În plus, þara se confrun-
tã ºi cu nivelul scãzut al preþului pe-
trolului, care reduce puterea de
cumpãrare a regiunii.

Conform domnului Andriuºin, Ru-
sal va avea, probabil, o redresare
lentã, exprimatã într-o serie de
suiºuri ºi coborâºuri.

Rusal considerã cã redresarea

preþurilor aluminiului este absolut
esenþialã pentru topitorii, la nivel
global cel puþin 25% dintre acestea
funcþionând în prezent în pierdere.
Producþia excedentarã a uzinelor
de aluminiu pune, de asemenea,
presiune semnificativã asupra
preþurilor, conform oficialului Rusal.

"Piaþa va avea de suferit, cu sigu-
ranþã, deoarece observãm o schim-
bare semnificativã a structurii sto-
curilor, precum ºi a dimensiunii
acesteia", afirmã Roman Andriuºin,
precizând: "De aceastã datã, avem
o calitate diferitã a stocurilor, cu
mai multe produse cu valoare adã-
ugatã care se aflã pe rafturi faþã de
multe lingouri în criza financiarã
din 2009. Nu am vreun sentiment
de redresare imediatã. Este necesa-
rã revenirea disciplinei pe piaþã, dat
fiind cã îmbunãtãþirea necesitã re-
ducerea sau închiderea uzinelor cu
pierderi. Piaþa ar trebui sã cureþe
tot ceea ce nu este eficient ºi
ecologic".

Oficialul Rusal continuã: "O pon-
dere substanþialã a producãtorilor
cu pierderi se gãseºte în þãrile cele
mai dezvoltate, unde mediul de
afaceri se poate baza pe sprijinul de
la stat sau pe mãsuri de apãrare a
pieþei. Dacã pandemia va genera în
anumite regiuni mai mult protec-
þionism, acest lucru nu va ajuta pe
nimeni. Rusal nu primeºte subven-
þii de la guvern. În Rusia, ca sã be-
neficiezi de astfel de susþinere, atât
preþul, cât ºi cererea ar trebui sã se
deterioreze considerabil mai mult
decât s-a întâmplat pânã acum".

Un alt remediu pentru piaþa alu-
miniului este consolidarea, con-
form domnului Andriuºin, care spu-
ne: "Vedem câteva active oferite
spre vânzare atât public, cât ºi neo-
ficial. Cele mai multe dintre acestea
sunt topitorii care au costuri mari,
marjã micã de câºtig sau produc
pierderi. Nu cred cã toate aceste
oferte vor rãspunde cererii, dar este
posibil sã vedem fuziuni ºi achiziþii
în domeniu".

Concluzionând, oficialul Rusal afir-
mã: "Industria aluminiului nu este la
apus, dar a trecut într-o etapã de
dezvoltare foarte selectivã, caracte-
rizatã printr-o specializare ridicatã ºi
un rol mai proeminent al materialu-
lui reciclat ºi al aluminiului primar cu
conþinut scãzut de carbon".
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