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Industriasiderurgicã
dinChina,încrizã

P
iaþa oþelului din Chi-

na, puternic afectatã

de restricþiile impuse

în perioada pande-

miei de Covid-19,

dãdea semne de re-

dresare în 2022, însã multe alte

obstacole stau acum în calea recu-

perãrii acesteia, atât pe termen

lung, cât ºi pe termen scurt,

conform unei analize a site-ului

american Metal Miner, preluatã de

oilprice.com. Potrivit sursei, pe-

nele de curent ºi cererea redusã de

produse siderurgice, determinatã

de criza construcþiilor din þarã îm-

piedicã creºterea.

Mai mult, în contextul dat, este

afectatã aprovizionarea cu materii

prime critice pentru industria side-

rurgicã, precum cãrbunele cocsifi-

cabil ºi minereul de fier.

Sursa menþioneazã cã extindere-

ea infrastructurii influenþeazã sem-

nificativ consumul de oþel al Chi-

nei, însã din cauza încetinirii eco-

nomiei post-Covid-19 ºi a agravãrii

crizei imobiliare din þara asiaticã,

domeniul siderurgic nu ºi-a

revenit aºa cum era anticipat.

Conform presei locale, Li Ganpo,

fondatorul ºi preºedintele Hebei

Jingye Steel Group din China, spu-

ne cã prognozele industriei sideru-

gice aratã prost ºi a avertizat, în

urmã cu câteva sãptãmâni, cã

aproape o treime din fabricile de

oþel din China ar putea intra în fali-

ment, ceea ce ar duce la întrerupe-

ri masive ale lanþului de

aprovizionare cu oþel.

Bãncile, afectate de
situaþia de pe piaþa
oþelului din China

Criza imobiliarã din China nu a

afectat doar dezvoltatorii din do-

meniu ºi producãtorii de oþel, ci

chiar ºi bãncile, potrivit AG Metal

Miner, care precizeazã: "Anterior

crizei, fabricile de oþel din China -

cel mai mare producãtor ºi consu-

mator de oþel ºi produse conexe

din lume - dãdeau pieþei, în mod

normal, peste un miliard de tone,

adicã aproximativ jumãtate din

producþia globalã. Acum, aceastã

cantitate pare o amintire îndepãr-

tatã, ceea ce afecteazã furnizorii

de minereu de fier din þãri precum

Argentina ºi Brazilia.

Cel mai important bun exportat

de Australia, minereul de fier, este

afectat de încetinirea economiei

chineze. Experþii estimeazã cã, din
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acest motiv, preþurile minereului

de fier vor scãdea cu 50% în 2023,

odatã cu adâncirea crizei

imobiliare din China.

Analiza menþioneazã cã, acum,

consumatorii din China fie nu mai

cumpãrã case noi, fie nu mai iau

credite pentru locuinþe, ceea ce re-

prezintã o problemã pentru

sectorul bancar.

Guvernul chinez
cautã soluþii

Banca Popularã a Chinei (banca

centralã de la Beijing) a anunþat

câteva mãsuri precum reducerea

dobânzilor ipotecare, însã, cu toa-

te acestea, mulþi analiºti considerã

cã reducerea a venit cam târziu, iar

condiþiile de pe pieþe nu se vor

îmbunãtãþi în perioada care a mai

rãmas din 2022.

Oþelãriile au fost cândva motoa-

rele expansiunii economice a Chi-

nei, dar acum condiþiile s-au dete-

riorat pânã la punctul în care mul-

te fabrici din domeniu sunt pe cale

sã se închidã din cauza lipsei de

cumpãrãtori de oþel.

Mai mult, un val de cãldurã care

a afectat mai multe pãrþi ale Chinei

a dus la raþionalizarea energiei

electrice, ceea ce a dus la închide-

rea temporarã a unor fabrici de

oþel din China. Aproximativ 20 de

fabrici de oþel din regiunile de

sud-vest ale Chinei ºi-au suspen-

dat operaþiunile, noteazã sursa

citatã.

Guvernele locale nu au dat deo-

camdatã vreun semn de interven-

þie prin pachete de salvare.

Spre deosebire de criza pieþei

imobiliare din 2015, preºedintele

chinez Xi Jinping pare acum reti-

cent sã lanseze un pachet de sti-

mulente financiare care sã susþinã

cheltuielile pentru infrastructurã

ºi, în mod indirect, relansarea sec-

toarelor oþelului ºi minereurilor, iar

acest lucru lasã un spaþiu de ma-

nevrã limitat pentru producãtorii

de oþel.
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China a fost cel mai mare producãtor global de
oþel în iulie 2022, cu 81,4 milioane de tone,
cantitate în scãdere cu 6,4% faþã de aceeaºi
lunã din 2021, potrivit datelor World Steel
Association. Urmeazã India, cu 10,1 milioane
de tone (+3,2%), Japonia - cu 7,3 milioane de
tone (-8,5%), SUA - cu 7 milioane de tone (-6,4%),
Rusia, cu o producþie estimatã de 5,5 milioane
de tone (-13,2%), Coreea de Sud - cu 6,1 milioane
de tone (-0,6%), Germania - cu 3 milioane de
tone (-2%), Turcia - cu 2,7 milioane de tone
(-20,7%), Brazilia - cu 2,8 milioane de tone
(-8,7%), Iran - cu 2 milioane de tone (+34,1%).

World Steel Association: Producþia mondialã de
oþel brut a fost de 149,3 milioane de tone în
iulie 2022, în scãdere cu 6,5% faþã de iulie 2021.
Africa a produs 1,2 milioane de tone în iulie
2022, în scãdere cu 5,4% faþã de iulie 2021; Asia
ºi Oceania - 110,1 milioane de tone (-5,2%), UE -
11,7 milioane de tone (-6,7%), restul Europei -
3,5 milioane de tone (-16,5%), Orientul Mijlociu
- 3,2 milioane de tone (+24,2%), America de
Nord - 9,6 milioane de tone (-5,4%). Rusia ºi alte
þãri CSI + Ucraina au produs 6,4 milioane de
tone (-29,1%), iar America de Sud - 3,6 milioane
de tone (-7,8%).


