
ÎN RITM ANUAL

Producþia mondialã de
oþel a crescut cu 10% în
primul trimestru
l Cantitatea de oþel furnizatã pieþei de UE s-a majorat cu
3,1% în perioada ianuarie-martie 2021, cea provenitã din
America de Nord a scãzut cu 5,2%l China rãmâne cel mai mare
furnizor global de profil

P
roducþia de oþel din
cele 64 de þãri care
raporteazã la Asocia-
þia Mondialã a Oþelu-
lui (WSA) ºi care pun
pe piaþã 85% din to-

talul mondial, a atins 486,9 mi-
lioane de tone în intervalul ia-
nuarie - martie 2021, în creºtere
cu 10% comparativ cu aceeaºi pe-
rioadã din 2020, conform datelor
publicate în aprilie de WSA, evo-

luþie care aratã cã multe þãri se re-
dreseazã dupã impactul negativ
al pandemiei de Covid-19 asupra
producþiei de profil.

În martie 2021, producþia globalã
de oþel a fost de 169,2 milioane de

tone, în creºtere cu 15,2% compa-
rativ cu aceeaºi lunã din 2020.

Conform WSA, Asia ºi Oceania au
produs 356,9 milioane de tone de
oþel brut în primul trimestru al anu-
lui curent, în creºtere cu 13,2% faþã
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de trimestrul întâi al anului ante-
rior. În intervalul amintit, China a
produs 271 de milioane de tone de
oþel brut, cu 15,6% mai mult com-
parativ cu trimestrul întâi din 2020,
India - 29,6 milioane de tone
(+10,4%), iar Japonia - 23,7 milioa-
ne de tone (-1,7%). Coreea de Sud a
avut o producþie de 17,6 milioane
de tone, în creºtere anualã cu 3,8%.

Uniunea Europeanã a produs 37,8
milioane de tone de oþel în perioa-
da menþionatã, mai mult cu 3,1%
comparativ cu anul anterior, iar re-
stul Europei a dat pieþei de profil
12,6 milioane de tone, mai mult cu
8,3% faþã de anul precedent.

În UE, Germania a produs, con-
form WSA, 10 milioane de tone de
oþel brut în primele trei luni din
2021, cantitate cu 1,7% mai mare
faþã de anul precedent. Producþia
de oþel din Turcia a fost de 9,8 mi-
lioane de tone, în creºtere cu 9,5%
faþã de trimestrul întâi din 2020.

În ianuarie-martie 2021, SUA au
produs 20,4 milioane de tone de
oþel, în scãdere cu 6,3%, iar Ameri-
ca de Nord a furnizat pieþei 28,1 mi-

lioane de tone, mai puþin cu 5,2%,
în ritm anual.

În Comunitatea Statelor Indepen-
dente, producþia a fost de 26,2 mi-
lioane de tone, mai mare cu 3,1%.
Rusia a dat pieþei o cantitate de
18,9 milioane de tone de oþel, în
avans cu 4,4%.

America de Sud a produs 10,9 mi-
lioane de tone de oþel brut în inter-
valul menþionat, cu 7,1% mai mult
decât în anul anterior. Producþia de
profil din Brazilia a fost de 8,7 milio-
ane de tone, în creºtere cu 6,2%.

În Orientul Mijlociu, producþia de
oþel a însumat 10,5 milioane de
tone, în creºtere cu 3,2%, iar Iranul
a avut o producþie de 7,5 milioane
de tone, mai mare cu 10,7% com-
parativ cu anul anterior.

Africa a produs 3,9 milioane de
tone de oþel, cantitate mai mare cu
3,4% faþã de primul trimestru din
2020.

Potrivit datelor Asociaþiei Mon-
diale a Oþelului, cei mai mari produ-
cãtori mondiali de oþel sunt, în or-
dine: China, India, Japonia, SUA,
Rusia, Coreea de Sud, Germania,

Turcia, Brazilia ºi Iran.

WSA: Cererea mondialã
de oþel va creºte cu 5,8%
în acest an

Cererea mondialã de oþel va spori
cu 5,8% în 2021, pe mãsurã ce eco-
nomiile lumii îºi vor reveni dupã
pandemie, însã ritmul de creºtere
se va diminua anul viitor, odatã ce
impactul stimulentelor acordate de
guverne se va reduce, estimeazã
Asociaþia Mondialã a Oþelului.

WSA ºi-a îmbunãtãþit recent esti-
mãrile pentru 2021, comparativ cu
prognozele publicate în luna oc-
tombrie a anului trecut, când pre-
coniza un avans al cererii de 4,1%,
în condiþiile în care revenirea eco-
nomicã solidã înregistratã anul tre-
cut de China, cel mai mare consu-
mator mondial de oþel, este însoþitã
de creºteri în alte pãrþi ale lumii.

"Vedem o revenire destul de ro-
bustã în majoritatea regiunilor lu-
mii", a spus directorul general al
WSA, Edwin Basson, adãugând:
"Sectorul auto îºi revine, construc-

þiile au fost la un nivel consistent pe
întreaga perioadã a pandemiei, iar
construcþiile de tip bricolaj au dat
un impuls suplimentar. Lumea a
stat acasã, în multe cazuri au avut
lichiditãþi în exces ºi au început sã
îºi construiascã noi ºeminee, garaje
ºi tot felul de lucruri, iar toate
acestea s-au tradus printr-o cererea
substanþialã de oþel".

WSA a subliniat cã decizia de a-ºi
îmbunãtãþi estimãrile pentru acest
an s-a bazat pe un scenariu
conform cãruia cel de-al doilea ºi al
treilea val al pandemiei se vor stabi-
liza în al doilea trimestru.

Pentru 2022, WSA se aºteaptã la o
moderare a cererii de oþel, care ar
urma sã înregistreze o creºtere de
2,7%, la 1,925 miliarde de tone. În
viitor, principalele provocãri pentru
sectorul mondial al oþelului vor fi
reducerea emisiilor de carbon,
tranziþia spre regionalizare ºi barie-
rele comerciale, a conchis Basson.
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