
ASOCIAÞIA MONDIALÃ A OÞELULUI ANTICIPEAZÃ:

Cererea globalã
de oþel va creºte,
anul viitor

C
ererea mondialã

de oþel se va redre-

sa anul viitor, când

va spori cu 3,8%, la

1,717 miliarde de

to n e, c o n fo r m

Asociaþiei Mondiale a Oþelului

(WSA), care preconizeazã pen-

tru anul curent scãderea cererii

globale de profil cu 6,4%, la

1,654 miliarde de tone, din cau-

za efectelor generate de pande-

mia de Covid-19.

Prognoza WSA ia în calcul faptul

cã, anul acesta, China se va redre-
sa mai rapid decât restul lumii,
ceea ce va duce la atenuarea de-
clinului cererii globale de oþel din
2020.

"Criza Covid-19, cu consecinþele
sale dezastruoase asupra sãnãtã-
þii publice, reprezintã, de aseme-
nea, o crizã enormã pentru eco-
nomia mondialã", spune Al Re-
meithi, preºedintele Comisiei
Economice din cadrul WSA, adã-
ugând: "Clienþii noºtri au fost lovi-
þi de o îngheþare generalã a con-
sumului, de oprirea activitãþilor ºi

de întreruperi în lanþurile de
aprovizionare. Prin urmare, ne
aºteptãm ca cererea de oþel sã
scadã semnificativ în majoritatea
þãrilor, în special în al doilea tri-
mestru din 2020. Odatã cu relaxa-
rea restricþiilor începutã în mai,
ne aºteptãm ca situaþia sã se
îmbunãtãþeascã treptat, dar calea
de redresare va fi lentã".

WSA preconizeazã cã cererea
de oþel din China va spori cu 1%
în 2020, în baza proiectelor de in-
frastructurã iniþiate anul acesta,
care vor susþine ºi cererea din

2021. Pentru econonmiile dezvol-
tate, WSA prevede un declin al
cererii de oþel cu 17,1% anul ace-
sta, respectiv un avans de 7,8%
anul viitor.

Conform datelor anunþate de
WSA în luna iunie, producþia
mondialã de oþel a scãzut cu 8,7%
în mai, faþã de aceeaºi lunã din
2019, ajungând la 148,8 milioane
de tone în condiþiile în care mulþi
producãtori au oprit furnalele din
cauza pandemiei de Covid-19.

Producþia de oþel brut din Chi-
na, cel mai mare producãtor, dar
ºi cel mai mare consumator mon-
dial de profil, a crescut cu 4,2% în
mai, în ritm anual, la 92,3 milioa-
ne de tone. În aceeaºi lunã însã,
producþia de oþel a scãzut cu
36,6% în SUA, la 4,8 milioane de
tone, cu 31,8% în Japonia, la 5,9
milioane de tone, ºi cu 26,8% în
Uniunea Europeanã, la 10,5 milio-
ane de tone. În cazul Japoniei, al
treilea producãtor mondial de
oþel, scãderea din mai a fost cel
mai mare declin lunar înregistrat
dupã iunie 2009.

Producþia de oþel a Indiei a scã-
zut cu 39,1% în mai 2020, în ritm
anual, la 5,8 milioane de tone, cea
a Coreei de Sud - cu 14,1%, la 5,4
milioane de tone.

Producþia din Comunitatea Sta-
telor Independente a însumat 8,2
milioane de tone în mai 2020,
scãzând cu 7,6% faþã de aceeaºi
lunã din 2019.
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