
RAPORT GLOBAL INDUSTRY ANALYSTS:

Piaþamondialãaoþelului
vaatinge2,2miliardede
toneîn2026
l Analiza anticipeazã o creºtere anualã compusã a domeniului de 4,1%,
în perioada 2022-2026

P
iaþa globalã a oþelu-
lui, estimatã la 1,8
miliarde de tone în
anul 2022, va ajunge
la 2,2 miliarde de
tone pânã în 2026,

pe fondul unei creºteri anuale
compuse (CAGR) de 4,1%, potrivit
unui studiu realizat de Global
Industry Analysts.

Acesta preconizeazã cã dome-

niul construcþiilor - în care este
utilizat oþelul - va avea o expan-
siune (CAGR) de 3,5%, urmând
sã ajungã la 992 de milioane de
tone pânã la sfârºitul perioadei
analizate.

Totodatã, creºterea segmentu-
lui auto, care, de asemenea, este
consumator de oþel, va fi de 4%
în urmãtorii ani. Acest segment
are în prezent o cotã de 18,2%

pe piaþa globalã a oþelului.
În perioada post Covid-19,

creºterea anticipatã a activitãþii
de construcþii, îmbunãtãþirea
sectorului de producþie ºi spori-
rea ulterioarã a cererii ºi produc-
þiei de maºini, de bunuri din me-
tal, precum ºi redresarea cererii
ºi producþiei de soluþii de tran-
sport, în concordanþã cu reveni-
rea economiei globale, vor sti-
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Potrivit alliedmarketrese-
arch.com, piaþa oþelului a
fost evaluatã la 476,21 mi-
liarde de dolari în 2020 ºi
este estimatã sã ajungã la
731,93 miliarde de dolari în
2030, ca urmare a unei
creºteri anuale compuse de
4 , 1 % d i n 2 0 2 1 p â n ã î n
2030.
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mula cererea de oþel finit, con-
form sursei citate. Aceasta adau-
gã cã urbanizarea continuã,
creºterea cererii de energie ºi
apã sunt alþi factori majori care
stimuleazã creºterea pieþei oþe-
lului. În timp ce China continuã
sã joace un rol major, fiind con-
sumatorul de top de oþel la nivel
mondial, tendinþele de urbani-
zare din alte þãri vor conduce la

creºterea pieþelor de construcþii
ºi de automobile în perioada
post-pandemie.

Global Industry
Analysts: Piaþa
oþelului din
China va atinge
1,3 miliarde de
tone în 2026

Piaþa oþelului din SUA este
estimatã la 81,5 milioane de
tone în anul 2022, conform Glo-
bal Industry Analysts, care preci-
zeazã cã Statele Unite deþin în
prezent o cotã de 4,55% pe pia-

þa globalã de profil. Conform
Global Industry Analysts, China,
a doua cea mai mare economie
din lume, va atinge o dimensiu-
ne estimatã a pieþei de oþel de
1,3 miliarde de tone metrice în
anul 2026, urmând o creºtere
anualã compusã de 4,6% în pe-
rioada analizatã. Printre celelal-
te pieþe geografice demne de
remarcat în domeniul oþelului
se numãrã Japonia ºi Canada,
f i ec ar e ur m ân d s ã ai b ã o
creºtere anualã compusã de
1,8%, respectiv 2,1% în interva-
lul menþionat. Potrivit raportu-
lui, în Europa, piaþa oþelului din
Ger m an i a v a c r eº te c u
aproximativ 3,1% (CAGR).

China rãmâne cea mai mare

piaþã regionalã pentru produse
finite din oþel, datoritã activitãþii
uriaºe din construcþii ºi industria
din regiune, conform sursei.
Aceasta aratã cã ritmul solid de
dezvoltare economicã, indu-
strializarea, urbanizarea rapidã,
creºterea constantã a activitãþii
de construcþii ºi cererea robustã
de automobile, printre altele,
vor contribui la sporirea cererii
de oþel în regiunile în curs de
dezvoltare, în mediul post
Covid-19.
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Producþia de oþel din cele 64
de þãri care raporteazã la
Asociaþia Mondialã a Oþelu-
lui (WSA) a atins 1,95 miliar-
d e d e t o n e î n 2 0 2 1 , î n
creºtere cu 3,7% comparativ
cu 2020, potrivit WSA.


