
 
 
 

 تحول الصین المفاجئ لالستیراد أدى الختالل أسواق الحدید والصلب العالمیة
 

م ارتفاعاً مفاجئاً في مختلف أسعار منتجات الحدید الطویلة مثل قضبان حدید ۲۰۲۰شھدت األشھر األخیرة وتحدیداً منذ شھر مایو  م:۲۰۲۰سبتمبر  ۲ – الریاض
وكذلك منتجات الحدید المسطحة مثل مسطحات الحدید المسحوبة على الساخن المعروفة بلفات الحدید األسود،  التسلیح وجسور الحدید وأنابیب النفط والغاز،

دید لم یتعاف بعد وال والمسطحات المجلفنة والمدھونة الملونة. والالفت أن ارتفاعات األسعار جاءت في ظل حقیقة أن حجم الطلب الفعلي العالمي على منتجات الح
 .عدالتھ الطبیعیةیزال أقل من م

 
دوالر للطن ویعتبر العامل  ۹۱۲دوالر إلى  ۸۷الذي ارتفع سعره من  Ore Iron ارتفاعات األسعار طالت كل سلسلة اإلنتاج والتورید العالمیة فشملت خام الحدید

من  Billet دوالر للطن، وكتل الحدید الصلب المربعة ۲۹۰دوالر إلى  ۲٥۰من  Scrap األكثر تأثیراً على تكلفة إنتاج الحدید، وتبعھ ارتفاع سعر خردة الحدید
دوالر  ۲٬٤٥۰دوالر إلى  ۱٬۹٥۰دوالر للطن، في حین ارتفعت أسعار مادة الزنك المستخدمة في طالء مسطحات الحدید المجلفنة من  ٤۰۰دوالر إلى  ۳۸۰

 ً  .للطن، ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار منتجات الحدید النھائیة عالمیا
 

س لمنتجات المراقبون والمحللون على أن سبب ارتفاعات أسعار منتجات الحدید والصلب العالمیة ھو التحول الُمفاجئ لدولة الصین من ُمصّدر صافي رئی یُجمع
بأنھا أكبر ُمنتج للحدید م وحتى اآلن. وفیما تُعرف الصین ۲۰۲۰الحدید إلى مستورد صافي رئیس للمواد الخام وشبھ المصنعة والنھائیة اعتباراً من شھر مایو 

م، فإنھا ۲۰۱۹ملیار طن خالل العام الماضي  ۱٫۹۰۰من إجمالي اإلنتاج العالمي البالغ  %٥۰ملیون طن بنسبة تزید على  ۹۷۰والصلب في العالم بحصة بلغت 
صین إلى مستورد رئیس في األشھر األربعة األخیرة م. إال أن تحول دولة ال۲۰۱٤ملیون طن سنویاً اعتباراً من عام  ۱۰۰حققت ُمعدالت تصدیر سنویة تجاوزت 

لصین حافظت على تصنیفھا كان غیر متوقع وأدى الرتفاع أسعار خام الحدید ومنتجاتھ النھائیة في كافة األسواق العالمیة بما فیھا سوق المملكة. ویُذكر أن دولة ا
 .م۲۰۲۰م وحتى منتصف عام ۲۰۰۹صف عام كمصدر صافي لمنتجات الحدید والصلب على مدى أحد عشر عاماً منذ منت

 
ملیون طن، قامت  ۱۰۰باإلضافة الستیرادھا كمیات ھائلة من خام الحدید خالل األشھر األربعة األخیرة إذ استوردت في شھر یولیو الماضي لوحده أكثر من 

والمستطیلة، ومن الُمنتجات النھائیة مثل حدید التسلیح ولفات الحدید  الصین باستیراد مالیین األطنان من المنتجات شبھ المصنعة مثل كتل الحدید الصلب المربعة
م، بینما استوردت ۲۰۲۰ملیون طن في شھر یونیو  ٤٫٤األسود من عدة دول على رأسھا الھند، الیابان، البرازیل وأیضاً من بعض دول الخلیج، حیث استوردت 

م القادم، یتوقع البعض اآلخر ۲۰۲۰احتمال توقف الصین عن االستیراد اعتباراً من شھر أكتوبر م. وفیما یُرجح البعض ۲۰۲۰ملیون طن في شھر یولیو  ٥٫۰٦
 .استمرارھا باالستیراد حتى نھایة العام الحالي على أقل تقدیر

 
صلب المعتاد توجیھھا إلى أسواق اختالل سلسلة التورید في أسواق الحدید والصلب العالمیة بعد تحول الصین لمستورد صافي عكس شحاً في منتجات الحدید وال

عالقة بالداخل عالمیة أخرى، ما أدى إلى استمرار وتیرة ارتفاع األسعار عالمیاً. ویعزو بعض المختصین االختالل الحاصل إلى مجموعة عوامل أغلبھا ذات 
اإلغالق بسبب جائحة كورونا في عودة الحركة االقتصادیة  الصیني. فقد ساھمت عودة الصین السریعة لألعمال وتعزیز اإلنفاق على البنیة التحتیة بعد فترة

ن الحوافز االقتصادیة ومعدالت الطلب بخالف أغلب األسواق العالمیة األخرى التي ال تزال متأثرة بالجائحة، إضافة إلى قیام الحكومة الصینیة بتقدیم مجموعة م
ئتمان، ما وفر سیولة نقدیة عالیة دفعت بعجلة االستثمار العقاري فارتفع الطلب على منتجات الحدید لتنشیط الحركة االقتصادیة منھا خفض نسبة الفائدة وتیسیر اال

الثاني من العام بشكل الفت، ما شجع أیضاً تجار الحدید على ممارسة مضاربات شرائیة لرفع مستویات التخزین لمواجھة الطلب المتزاید المتوقع خالل النصف 
 .امل كلھا خلقت حالة من عدم التوازن أدت إلى تعزیز اإلنتاج الصیني الداخلي واالستیراد من الخارج على حد سواءم. وھذه العو۲۰۲۰الحالي 

 
م في الدول األكثر ۲۰۲۰خالل بعض أشھر النصف األول من العام الحالي  Ore Iron ویضاف إلى أسباب االختالل أیضاً عامل رئیس ھو شح إنتاج خام الحدید

م بسبب تعرضھا إلى جائحة كورونا ۲۰۱۹مقارنة بشھر مایو  %۲۸٫۲م بنسبة ۲۰۲۰إنتاجھ مثل البرازیل التي انخفض إنتاجھا في شھر مایو شھرة من حیث 
م الحدید في ملیون طن من خا ۱٤٥٫۱۰۰بشكل حاد جعلھا في المرتبة الثانیة عالمیاً بعدد اإلصابات بعد الوالیات المتحدة األمریكیة. ویُذكر أن البرازیل صّدرت 

. وبلغت حصة الصین من صادرات البرازیل خالل النصف %۱۰٫۷م بنسیة تقل عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ۲۰۲۰النصف األول من العام الحالي 
 .%٦٦م ما نسبتھ ۲۰۲۰األول من عام 

 
ً إلى سابق عھدھا كمصّدر صافي في أي وقت خالل ا م، یستمر ترقب ما سیحصل من ۲۰۲۰لربع الرابع من العام الحالي وفیما یُتوقع أن تعود الصین سریعا

تأثر أغلب دول متغیرات خالل الفترة القادمة في ظل حقیقة أن أسعار الحدید والصلب العالمیة شھدت ارتفاعات غیر متوقعة في ظل استمرار جائحة كورونا و
زال مرجحاً، وأن تراجعھا أیضاً محتمل خاصة في ظل استشعار الحكومة الصینیة إساءة استخدام العالم بھا، وأن استمرارھا في االرتفاع على المدى القصیر ال ی

جماح أسعار العقارات، محفزاتھا االقتصادیة التي أدت إلى انفالت وتصاعد أسعار العقارات وإعالنھا عن تضییق الحوافز االقتصادیة وتشدید الضوابط من أجل كبح 
 .الت االئتمانیة وخفض الطلب وإنھاء مضاربات الشراء على منتجات الحدید والصلبما یعني توقع تباطؤ التسھی

 
في أسعار المواد الخام  أما على الصعید المحلي، فقد أكد مختصون محلیون على أن صناعة الحدید بالمملكة تتأثر بمتغیرات األحداث واألسعار العالمیة كونھا تؤثر

م، ۲۰۲۰صناعة الحدید بالمملكة التي احتلت المركز العشرین على مستوى العالم بحسب تصنیف منظمة الحدید العالمیة لعام  والمنتجات النھائیة، وأشادوا بتطور
 .وأنھا تتمتع بطاقات إنتاجیة قادرة على تلبیة كامل احتیاجات السوق المحلیة سواء من منتجات الحدید الطویلة أو المسطحة

 --------------------------------------------------انتھـى  --------------------------------------------------------


