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1.INTRODUCERE  

 Modul în care metalurgia a traversat primul an al crizei economico-

financiare a fost prezentat în note anterioare ale UniRomSider , inclusiv în  

raportul pentru Adunarea Generala din 17.03.2010-Bucuresti. Faptul ca siderurgia 

României a înregistrat în 2009 cea mai severă contracţie dintre siderurgiile din 

UE, a ridicat pe bună dreptate întrebarea dacă această comportare se constitue într-

o situaţie izolată în economia Romăniei , urmare a faptului că este un sector energo 

– intensiv sau este o caracteristică a economiei romanesti în ansamblul său. 

 Răspunsul a fost dat recent de EUROSTAT prin publicarea principalilor 

indicatori macro-economici din 2009. Acestia ilustreaza ca din punct de vedere al 

PIB-ului, caracteristica de bază în evaluarea unei dezvoltării economice , 

România a înregistrat una din cele mai severe constrângeri (-8,0%) dintre 

statele UE, cu excepţia ţărilor Baltice ( vezi în continuare punct 3 din prezenta 

NOTĂ). Deci , din pacate siderurgia nationala, ca subsistem al economiei 

nationale, nu a constituit o excepţie ci  s-a încadrat în trendul general al 

economiei naţionale în acest prim an al crizei economice. Este de aşteptat deci ,să 

constatăm la nivelul economiei naţionale, prezenţa aceloraşi elemente de 

„impingere” spre non-performanţă cu cele constate si pentru siderurgie.   

 Nu dispunem de totalitatea elementelor pentru a încerca o „radiografiere” a 

economiei naţionale ,după cum s-a realizat pentru siderurgie. Evident că în esenţă, 

efectul negativ  mult mai accentuat al crizei asupra economiei naţionale în 

raport cu alte economii, este o dovadă directă a unei competivităţi, pe piata 

interna şi externă, mult mai precare, a economiei naţionale. Acest lucru  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail: 

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




