
DATELE WSA ARATÃ:

Producþia globalã de
oþel s-a redus cu 2,5%,
în iulie 2020
l China - importator net de oþel

P
roducþia mondialã
de oþel a scãzut cu
2,5% în iulie 2020,
faþã de aceeaºi lunã
din 2019, ajungând
la 152,7 milioane de

tone, ca urmare a efectelor pro-
duse în economie de pandemia
de Covid-19, potrivit datelor
anunþate de Asociaþia Mondialã a
Oþelului (WSA).

Producþia de oþel brut din China,
cel mai mare producãtor, dar ºi cel
mai mare consumator mondial de
profil, a crescut cu 9,1% în iulie, în
ritm anual, la 93,4 milioane de tone.
În aceeaºi lunã însã, producþia de
oþel a scãzut cu 29,4% în SUA, la 5,2
milioane de tone, cu 27,9% în Japo-
nia, la 6 milioane de tone, ºi cu

24,4% în Uniunea Europeanã, la 9,8
milioane de tone. În UE, Germania a
produs 2,4 milioane de tone de
oþel, cu 24,7% mai puþin decât în
iulie 2019.

Producþia de oþel a Indiei a scãzut
cu 24,6% în iulie 2020, în ritm
anual, la 7,15 milioane de tone, cea
a Coreei de Sud - cu 8,3%, la 5,5 mi-
lioane de tone.

Producþia din Comunitatea State-
lor Independente a însumat, con-
form estimãrilor, 8,1 milioane de
tone în iulie 2020, scãzând cu 5,8%
faþã de aceeaºi lunã din 2019. Ucra-
ina a pus pe piaþã 1,8 milioane de
tone de oþel, în scãdere cu 1,9%.

Producþia de profil a Turciei a
atins 3,1 milioane de tone în iulie
2020, în creºtere cu 7,4% faþã de

aceeaºi lunã din 2019.
Vara aceasta, WSA preconiza cã

cererea mondialã de oþel se va re-
dresa anul viitor, când va spori cu
3,8%, la 1,717 miliarde de tone. Po-
trivit WSA, în 2020, scãderea cererii
globale de oþel va fi de 6,4%, la
1,654 miliarde de tone, din cauza
efectelor generate de pandemia de
Covid-19.

Prognoza WSA a luat în calcul fap-
tul cã, anul acesta, China se va re-
dresa mai rapid decât restul lumii,
ceea ce va duce la atenuarea decli-
nului cererii globale de oþel din
2020.

China a devenit importator net de
oþel în iulie, pentru a doua lunã
consecutiv, în pofida faptului cã
producþia sa a sporit cu peste 9%,

potrivit datelor autoritãþii vamale
din þara asiaticã, publicate la data
de 26 august. Cifrele oficiale aratã
cã, în iulie anul acesta, China a im-
portat 5,06 milioane de tone de
oþel, depãºind exporturile de profil,
care au totalizat 4,18 milioane de
tone. Aceste importuri au fost, în
principal, comenzi plasate în luna
mai, când a început sã se redreseze
puternic cererea de oþel din China.
La acel moment, multe þãri încã
aveau activitatea economicã
blocatã, din cauza restricþiilor
impuse de pandemia de Covid-19.
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