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620 Στο μικροσκόπιο η παραγωγή Κίνας

Ανησυχεί ηυπερ
αφθονιαχαλυβα
Της Έφης Τριήρη
etrliri@na.tempofiki.gr

Η παγκόσμια αφθονία χάλυβα
αναδείχθηκε σε σημαντικό

θέμα στη Σύνοδο Κορυφής

της Ομάδας G20 στην Κίνα

γεγονός που σημαίνει ότι η
υπερπαραγωγή σε χάλυβα κάτι

για το οποίο έχει επανειλημμένως

επικριθεί π Κίνα παραμένει

στο μικροσκόπιο των
μεγαλυτέρων

οικονομιών του πλανήτη

δεδομένου ότι το θέμα είχε

συζητηθεί και στη Συνοδό
του G7 στην Ιαπωνία

Οι ηγέτες από τις χώρες του
G20 αναγνώρισαν ότι η υπερβολική

παραγωγικότητα σε χάλυβα

αποτελεί θέμα παγκόσμιας
ανησυχίας που απαιτεί μία ουλ
λογική απάντηση καθώς έχει
αντίκτυπο στο εμπόριο και στους
εργαζομένους Η Κίνα αποδίδει
το πρόβλημα στη ζήτηση και
όχι στην προσφορά Η μείωση
της υπερβάλλουσας παραγωγής
απαιτεί παγκόσμια δράση διαμήνυσε

ο αναπληρωτής υπσυρ
γός Οικονομικών Ζου Γκουανγ
κουάο Υπενθυμίζεται ότι π αφθονία

κινέζικου χάλυβα δημιουργεί
εμπορικές εντάσεις με χώρες

από την Ινδία έως την Ευρώπη

γι αυτό και ο πρόεδρος
της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε
να μειωθεί η ετήσια παραγωγική

ικανότητα καιά 1 50 εκατ
μετρικούς

τόνους ή περίπου κατά
13 μέχρι το 2020 Η Κίνα παράγει

περίπου το ήμισυ του
παγκόσμιου

χάλυβα
To G20 προτείνει να δημιουργηθεί

ένα παγκόσμιο φόρουμ

που θα εποπτεύει την
υπερβολική παραγωγικότητα
του χάλυβα μαζί με τη βοήθεια
του ΟΟΣΑ Οργανισμού Οικονομικής

Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Στις αρχές του έτους
ομάδα 25 χωρών συμπεριλαμ¬

βανομένων των ΗΠΑ είχαν διαμηνύσει

ότι ήταν αδύνατο να
πείσουν την Κίνα να αναλάβει
ευθύνες και να αντιμετωπίσει
την υπερπαραγωγικότητα χάλυβα

Ο πρόεδρος της Κομισιόν
Ζαν-Κλοντ Γιουνκερ δήλωσε από
το G20 ότι ει'ναι έκτακτη ανάγκη
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
που υπάρχει στην αγορά χάλυβα

Στη διάρκεια της προηγούμενης

εβδομάδας εν αναμονή
του G20 σημείωσαν άνοδο τα
εμπορεύματα που συνδέονται
με την κατανάλωση χάλυβα Ο
ψευδάργυρος εκτινάχθηκε σε
ύψη 14 μηνών ενώ ο κινεζικός
χάλυβας και το σιδηρομετάλ
λευμα ανέκαμψαν την Παρασκευή

Τα προθεσμιακά σημ
βόλαια σιδηρομεταλλεύματος
στην Κίνα έχουν αυξηθεί 31
από τις αρχές του έτους έως σήμερα

ενώ του χάλυβα καταγράφουν

άνοδο 36 Οι τιμές
ψευδηργύρου έχουν ενισχυθεί
αντίστοιχα 47

Οι τιμές χάλυβα έχουν βρει
στήριγμα στο κλείσιμο μονάδων
επεξεργασίας χάλυβα στην Κίνα

καθώς και στις προσδοκίες
για μεγαλύτερη ζήτηση κατά τη
διάρκεια του Σεπτεμβρίου και
του Οκτωβρίου όπου n ζήτηση
παραδοσιακά ανεβαίνει στα
ύψπ σύμφωνα με αναλυτές της
Macquarie.Tnv ίδια στιγμή τα
αποθέματα ακατέργαστου σι
δηρομεταλλεύματος στις μονάδες

επεξεργασίας χάλυβα είναι
χαμηλά γεγονός που μπορεί να
δημιουργήσει την ανάγκη ανατροφοδότησης

Ωστόσο η Mac
quarie αναμένει ότι η τιμή σι
δπρσμεταλλεύματος θα επιστρέψει

κοντά στα 50 δολάρια ο
τόνος στο τεταρτο τρίμηνο καθώς

αναμένεται νέα προσφορά
ως απάντηση στις υψηλότερες
τιμές SID 1049136 I
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