UniRomSider
UNIUNEA PRODUCATORILOR
DE OTEL DIN ROMÂNIA
Romanian Steel Producers’ Union
< Membru al EUROFER >

Nr. 0343
21.07.2010

EVOLUŢIA CONSUMULUI APARENT DE
LAMINATE (CAL)
ŞI A
PRODUCŢIEI DE OŢEL
- Realizări şi estimări pe termen scurt (Iulie 2010)

1

CUPRINS :
Pag
1. INTRODUCERE ……………………………………………………… 2
2. CONTROLUL PIEŢEI INTERNE DE OŢEL DE CĂTRE SIDERURGIA
NAŢIONALĂ ………………………………………………………... 3
2.1 Aspecte de cadru general
2.2 Aspecte specifice la nivel de grupe de produse
3. EVOLUŢIA C.A.L. ŞI A PRODUCŢIEI DE OŢEL ………………. 12
3.1 Evoluţia principalelor sectoare consumatoare de oţel
3.2 Evoluţia producţiei de oţel
4. ÎN LOC DE CONCLUZII…………………………………………... 14
ANEXE
Anexa 1: Elemente din strategia de restructurare a ind. siderurgice
Anexa 2: Evoluţia Producţiei, Exportului şi Importului pe principalele
grupe de produse siderurgice
Anexa 3: Estimarea CAL şi a producţiei de oţel în România, an 2010

2

1. INTRODUCERE
Relativ recent, EUROFER a pus în circulaţie un document asupra evoluţiei pieţei
de oţel1. UniRomsider a realizat si distribuit “Evolutia CAL pe principalele sortimente
siderurgice“ (reluat în atasament la această NOTĂ):
- Produse plate ( P.P. laminate la cald; BLR; Tabla zincată)
- Produse lungi (PG; PMU; Oţel beton; Sârma laminată pentru trăgătorii )
- Ţevi laminate şi ţevi sudate
- Alte produse siderurgice (profile realizate la rece, plase sudate, electrozi
pentru sudură, cabluri de tracţiune,cuie etc)
Aceste documente se constituie în referinţă pentru această NOTĂ. Scopul
urmărit al acesteia este să provoace analize şi dezbateri pentru situaţia prezentă a
siderurgiei din România în acţiunea de supravieţuire, ieşire şi dezvoltare după actuala
criză financiar-economică. Într-o NOTĂ anterioară2 se menţiona că ţările dezvoltate
(UE, Japonia) au intrat în actuala criză în Trim 3/2008. SUA a intrat oficial în criza
economică în Trim 4/2008. Ţările Central Est Europene (inclusiv România) au intrat în
această criză în Trim I/2009. Ungaria se afla în criză din Trim 3/2008. În prezent,
majoritatea ţărilor par să fii întrerupt procesul recesiunii economiei, aceasta aflându-se
în procesul redresării economice de ansamblu. Procesul va fi lent. În România,
recesiunea pe ansamblul economiei nu s-a oprit. Sunt puncte de vedere, conform cărora,
recesiunea se va extinde până în Trim 1/2011.
Prezenta NOTĂ îşi propune să abordeze următoarele subiecte:
- Controlul pieţii interne de oţel de către siderurgia naţională
- Încadrarea siderurgiei naţionale, în trendul siderurgiei europene manifestat
în primele cinci luni din 2010 şi estimări pe termen scurt.
Orice sugestie, pe marginea problematicii ridicate prin această NOTA, va fi
apreciată. Dacă pe tema diminuarii importurilor şi colaborării interne între
producătorii de oţel şi uzinele relaminatoare apar sugestii privind o nouă abordare, în
etapa care urmează, UniRomSider îşi oferă serviciile pentru organizarea unei dezbateri
la nivelul sectorului. În situaţia în care apar necesare elemente suplimentare privind
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Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail:
office@uniromsider.ro
cu subiectul: text integral.

