
RAPORTAT LA ANUL PRECEDENT

Producþia mondialã de oþel
a crescut cu 3,7% în 2021
l România, aflatã pe locul al 40-lea în topul mondial al producãtorilor de profil, a pus
pe piaþã 3,4 milioane de tone de oþel, mai mult cu 21,8% comparativ cu 2020

P
roducþia de oþel din
cele 64 de þãri care ra-
porteazã la Asociaþia
Mondialã a Oþelului
(WSA) a atins 1,95 mi-
liarde de tone în 2021,

în creºtere cu 3,7% comparativ cu
2020, potrivit cifrelor publicate în
ianuarie de Asociaþia Mondialã a
Oþelului (WSA), evoluþie care aratã
cã multe þãri au reuºit sã se redre-
seze dupã impactul negativ al pan-
demiei de Covid-19 asupra produc-
þiei de profil.

Conform WSA, Asia-Oceania a
produs 1,382 miliarde de tone de
oþel brut în 2021, în creºtere cu
0,6% faþã de anul anterior. Uniunea
Europeanã a produs 152,5 milioane
de tone de oþel anul trecut, mai
mult cu 15,4% comparativ cu 2020,
iar restul Europei a dat pieþei de
profil 51,2 milioane de tone, mai
mult cu 11,6% faþã de anul
precedent.

America de Nord a furnizat pieþei
117,8 milioane de tone, mai mult

cu 16,6% faþã de 2020.
În 2021, China a produs aproape

1,033 miliarde de tone de oþel brut,
cu 3% mai puþin comparativ cu
2020, India - 118,1 milioane de
tone (+17,8%), iar Japonia - 96,3
milioane de tone (+14,9%). Coreea
de Sud a avut o producþie de 70,6
milioane de tone în 2021, în
creºtere anualã cu 5,2%. Anul tre-
cut, China a fost cel mai mare pro-
ducãtor de profil, urmatã de India,
Japonia, SUA, Rusia, Coreea de Sud,
Turcia, Germania, Brazilia ºi Iran.

Producþia de oþel a
Spaniei s-a majorat cu
aproape 28%, în 2021

În UE, Germania a produs, con-
form WSA, 40,1 milioane de tone
de oþel brut în 2021, cantitate cu
12,3% mai mare faþã de anul prece-
dent. Italia a dat pieþei o cantitate
de 24,4 milioane de tone, în
creºtere cu 19,7%, iar Franþa - 13,9

milioane de tone, în avans cu
20,3%. Spania a produs 14 milioane
de tone de oþel brut anul trecut,
mai mult cu 27,7% faþã de 2020.

România, aflatã pe locul al 40-lea
în topul mondial al producãtorilor
de profil, a pus pe piaþã 3,4 milioa-
ne de tone de oþel, mai mult cu
21,8% comparativ cu 2020. Produc-
þia de oþel din Turcia (locul al ºapte-
lea la nivel global) a fost de 40,4 mi-
lioane de tone anul trecut, în
creºtere cu 12,7% faþã de 2020.

Producþia de oþel
a SUA a sporit cu
18,3%

În 2021, SUA au produs 86 de mi-
lioane de tone de oþel, în creºtere
cu 18,3% faþã de 2020, iar Rusia a
dat pieþei o cantitate de 76 milioa-
ne de tone de oþel, în avans cu
6,1%. În Comunitatea Statelor Inde-
pendente, producþia a fost de
105,6 milioane de tone, mai mare

cu 5,6%. Ucraina a produs 21,4 mi-
lioane tone de oþel, cu 3,6% mai
mult faþã de anul anterior, conform
cifrelor Asociaþiei Mondiale a
Oþelului.

America de Sud a produs 45,6 mi-
lioane de tone de oþel brut anul tre-
cut, cu 17,8% mai mult decât în
2020. Producþia de profil din Brazi-
lia a fost de 36 de milioane de tone,
în urcare cu 14,7%.

În Orientul Mijlociu, producþia de
oþel a însumat 41,2 milioane de
tone în 2021, în creºtere cu 1,2%
faþã de 2020, iar Iranul a avut o pro-
ducþie de 28,5 de milioane de tone,
mai micã cu 1,8% comprativ cu
anul anterior.

Africa a produs 16 milioane de
tone de oþel brut anul trecut, canti-
tate majoratã cu 26,7% faþã de cea
din 2020.
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