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Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ 

�  Στη διάρκεια του 2005, η τιµή του µεταλλεύµατος 

κινήθηκε ανοδικά έως και την περιοχή των 64 

δολαρίων ανά τόνο στην παγκόσµια αγορά, ενώ κατά 

τη διάρκεια του έτους 2004, είχε κινηθεί στα επίπεδα 

των 37 δολαρίων ανά τόνο. Για το 2007, συνεχίστηκε 

για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά, η ανοδική τάση στη 

διαµόρφωση των τιµών, µε την τιµή να αυξάνεται σε 

µέσα επίπεδα κατά 10%, στο επίπεδο των 83,40 

δολαρίων ανά τόνο. Η σηµαντική αύξησή της 

οφείλεται τόσο στις θεµελιώδεις δυνάµεις, όσο και στις 

κερδοσκοπικές κινήσεις της αγοράς. Ειδικότερα, το 

κύριο χαρακτηριστικό στην αγορά του µετάλλου είναι 

η ύπαρξη µακροχρόνιων συµβολαίων, αλλά και 

σχέσεων, µεταξύ των αγοραστών και των πωλητών µε 

αποτέλεσµα οι τιµές του µετάλλου να συµφωνούνται 

µεταξύ των δύο ενδιαφεροµένων πλευρών σε 

συγκεκριµένες χρονικές στιγµές. Η Κίνα, αποτελεί το 

µεγαλύτερο εισαγωγέα σιδήρου, ενώ η Αυστραλία 

µαζί µε τη Βραζιλία, αποτελούν τους µεγαλύτερους 

εξαγωγείς του µετάλλου παγκοσµίως. Σύµφωνα µε 

παρατηρητές της αγοράς, η βιοµηχανία σιδήρου στην 

Κίνα έχει ανακάµψει σηµαντικά κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών και οι εκτιµήσεις για την κατανάλωση 

σιδήρου αναφέρουν µία ποσότητα της τάξεως των 681 

εκατ. τόνων για το 2007. 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

�  Οι τελευταίες εκτιµήσεις συγκλίνουν στο γεγονός 

ότι η αγορά δείχνει κατά το τελευταίο διάστηµα 

εµφανή σηµάδια ενίσχυσης. Είναι χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι οι παραπάνω εκτιµήσεις είναι αρκετά 

επηρεασµένες από τη συνεχή άνοδο των τιµών του 

χάλυβα, σε συνάρτηση µε τη µεγάλη µείωση των 

αποθεµάτων του σιδήρου στην περιοχή της Ευρώπης. 

Η µέση τιµή του µετάλλου στην παγκόσµια αγορά 

κατά το 2007, σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και µε το AME 

Mineral Economics και το A.B.A.R.E. (Australian 

Bureau of Agriculture & Resource Economics), 

διαµορφώνεται κοντά στα 83,40 δολάρια ανά τόνο, 

σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 9% από τα 76,20 

δολάρια ανά τόνο που ήταν τα επίπεδα 

διαπραγµάτευσης στα τέλη του προηγούµενου έτους, 

ενώ στη µορφή βόλων (lump) η τιµή διαµορφώθηκε 

στα 94 δολάρια ανά τόνο. Η ανοδική κίνηση της τιµής 

αποτελεί συνάρτηση της κίνησης των τιµών του 

χάλυβα, σε συνδυασµό µε τη ζήτηση από την πλευρά 

της Κίνας. Κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς του 

σιδήρου είναι οι σηµαντικές διαφορές που 

παρατηρούνται µεταξύ των παραγωγών παγκοσµίως. 

Αυτή η διαφοροποίηση στις τεχνικές προδιαγραφές του 

µετάλλου αντανακλάται στις τιµές του. Παρά τις 

συµφωνίες µεταξύ των αγοραστών και των πωλητών, η 

περιεκτικότητα των µεταλλευµάτων σε σίδηρο 

επηρεάζει την τιµή του σιδήρου στις διεθνείς αγορές. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις ευρωπαϊκές 

αγορές του µετάλλου, η µονάδα µέτρησης για την τιµή 

του σιδήρου είναι τα σεντς / dmtu (U.S.c/dry metric 

tone per unit), ενώ στις ασιατικές αγορές και κυρίως 

στην Ιαπωνία, η µέτρηση γίνεται µε σεντς / dltu 

(U.S.c/dry long tone per unit). 
 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΣΙ∆ΗΡΟΥ 

�  Η παγκόσµια παραγωγή, σύµφωνα µε εκτιµήσεις 

του Australian Bureau of Agriculture & Resource 

Economics και του International Iron & Steel Institute, 

για το σύνολο του προηγούµενου έτους, εκτιµάται ότι 

διαµορφώθηκε στους 1.469,1 εκατ. µετρικούς τόνους 

από 1.312,9 εκατ. τόνους που είχε διαµορφωθεί για το 

σύνολο του έτους 2005, εµφανίζοντας µια ποσοστιαία 

αύξηση της τάξεως του 11,90%. Η Βραζιλία εκτιµάται 

ότι εµφάνισε µία σηµαντική αύξηση της παραγωγής 

της, από 319,9 εκατ. τόνους σε 292,4 εκατ. τόνους, ή 

µία ποσοστιαία άνοδο κατά 12,59%. Παράλληλα, 

µεγάλη παραγωγός του σιδήρου παγκοσµίως, 

παρέµεινε η Αυστραλία, η οποία υπολογίζεται ότι 

εµφάνισε µία αύξηση στα µεγέθη της παραγωγής της, 

από 261,9 εκατ. τόνους για το 2005, σε 280,3 εκατ. 

τόνους για το σύνολο του 2006 – ή αύξηση της τάξεως 

του 7,03% εν συγκρίσει µε το προηγούµενο έτος. Οι 

εκτιµήσεις του A.M.E. Mineral Economics και του 

ABARE για το έτος 2007, αναφέρονται σε µία αύξηση 

της παραγωγής κατά 9,741% σε σχέση µε την εκτίµηση 

της παραγωγής για το έτος 2006. Σύµφωνα µε τον 

παραπάνω οργανισµό αλλά και το φορέα International 

Iron & Steel Institute κατά το µήνα ∆εκέµβριο του 

2006, το µέγεθος παραγωγής της Βραζιλίας 

τοποθετήθηκε σε 360,2 εκατ. τόνους, σηµαντικά 

αυξηµένο κατά 12,59%, ενώ για την Αυστραλία το 

αντίστοιχο µέγεθος εκτιµήθηκε σε 320,8 εκατ. τόνους, 

αυξηµένο κατά 14,44%. Οι εκτιµήσεις του ABARE και 

του A.M.E. Mineral Economics για το έτος 2006, 

προέβλεψαν ότι η κατανάλωση του µετάλλου 

αυξήθηκε κατά 11,68% σε σχέση µε την κατανάλωση 

για την περίοδο του έτους 2005. Όπως επισηµαίνουν 

στην αναφορά τους οι αναλυτές του A.M.E. Mineral 

Economics για το έτος 2006, η σηµαντική αύξηση της 

ζήτησης προήλθε από την περιοχή της Κίνας, η ζήτηση 

της οποίας «εκτοξεύτηκε» στα 600,4 εκατ. τόνους από 

472,9 εκατ. µετρικούς τόνους το 2005, καταγράφοντας 

ετήσια µεταβολή της τάξεως του 26,96%. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 ακολούθησε σε απόλυτο 

µέγεθος, µε οριακή όµως αύξηση, σε 167,9 εκατ. 

τόνους από 166,4 εκατ. τόνους το 2005. Παράλληλα, 

για το 2007, οι προβλέψεις της ζήτησης είναι ισχυρές, 

αφού ο ρυθµός ανόδου από την Κίνα θα διατηρηθεί σε 

υψηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για το 

τρέχον έτος, η ζήτηση της χώρας εκτιµάται σε 681 

εκατ. τόνους, αυξηµένη κατά 80 εκατ. τόνους ή όσο η 

ετήσια προβλεπόµενη ζήτηση της Β. Αµερικής για το 

2007. Το συνολικό µέγεθος το 2007 προβλέπεται σε 

1.595,5 εκατ. τόνους, αυξηµένο κατά 7,81%. 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2006 & 2007 
 

 

Μεγέθη 2006Ε 2007Π 

Βραζιλία 319,9 360,2 

Αυστραλία 280,3 320,8 

Κίνα 268,8 307,8 

Ινδία 171,7 188 

Ρωσία 104,5 105,6 

Β. Αµερική 54,5 54,2 

Ουκρανία 72,7 74,9 

Ν. Αφρική 40,3 40,7 

Σουηδία 23,5 25,4 

Βενεζουέλα 21,5 21,6 

Σύνολο 1.469,1 1.612,2 

 

Πηγή: International Iron & Steel 
Institute, U.S.G.S., AME Mineral 

Economics, ΑΒΑRE, ποσά σε εκατ. 

µετρικούς τόνους. 

Πηγές: International Iron & Steel 
Institute, AME Mineral Economics, 

ΑΒΑRE, Bloomberg, Reuters, Associated 

Press, NYMEX, LME, Tokyo Metal 

Exchange, Shanghai Metal Exchange. 
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ΣΙ∆ΗΡΟΣ: ΤΙΜΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

Περίοδος: 1976 - 2007 δολάρια ανά τόνο 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2006 & 2007 
 

 

Μεγέθη 2006Ε 2007Π 

Κίνα 6004 681,0 

Ε.Ε. 25 167,9 169,6 

Ιαπωνία 134,9 135,6 

Ρωσία 91,0 96,4 

Β. Αµερική 83,2 84,7 

Ινδία 75,4 82,8 

Βραζιλία 72,6 76,1 

Ουκρανία 53,3 54,9 

Κορέα 44,3 44,5 

Taipei 16,0 16,2 

Σύνολο 1.479,9 1.595,5 

 

Πηγή: International Iron & Steel 

Institute, U.S.G.S., AME Mineral 

Economics, ΑΒΑRE, ποσά σε εκατ. 
µετρικούς τόνους. 


