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1. INTRODUCERE
Prezenta NOTĂ este o completare a datelor comunicate în decembrie 2016
referitoare la un raport Eurofer1. Acest raport nu conținea referiri la producția de țevi, cu
toate că acest sortiment are o importanță deosebită în structura produselor realizate de o
siderurgie. Urmare a unor solicitări din partea unor membri UniRomSider, s-a apreciat util
să fie abordat și acest aspect.
Din păcate, literatura de specialitate disponibilă prezintă date incomplete pentru
acest sortiment. De principiu s-au folosit date comunicate de World Steel Association.
Acestea, la schimburi comerciale (import/export) prezintă doar date la nivel total de
produse tubulare (laminate și sudate), ceea ce a făcut imposibil să se definească consumul
aparent de produse tubulare pe sortimentul țevi laminate (așa cum s-a solicitat), ci doar la
nivel total de produse tubulare. De asemenea, pentru statele din UE este important să se
cunoască nu doar schimburile comerciale de produse siderurgice la nivel total ci și cele cu
terțe state (unele din acestea cu statut de piață liberă discutabilă: China, Rusia, Ucraina
.....). Aceste schimburi comerciale sunt apreciate că au impact negativ asupra producției
siderurgice din UE, prin concurență neloială.
Prezenta NOTĂ prezintă date referitoare la sortimentul țevi pentru siderurgiile din
SUA, Japonia, Germania, Austria, din state nou integrate în UE dar și state cu prezență
activă în piața oțelului: China, Rusia și Ucraina.
Apreciem că aceste date pot crea o imagine comparativă stadiului sectorului de țevi
din România și îndeosebi a acțiunilor care se pot întreprinde în continuare, plecând de la
baza de producție existentă.

“Elemente utile de analiză rezultate din evoluția siderurgiei Europene în perioada 2011-2015” Uniromsider Nr.
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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.

