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EUROFER - 6 februarie 2018 

 
 

PERSPECTIVELE PIEȚEI ECONOMICE ȘI A 

OȚELULUI 2018-2019  

Primul trimestru, 2018 
 

 

INTRODUCERE 

 

În 2017, industria prelucrătoare și sectorul construcțiilor din UE au beneficiat de o relansare internă 

determinată de investiții și de îmbunătățirea exporturilor. O perspectivă sănătoasă pentru acești utilizatori de oțel 

este cererea bună de oțel a UE în anii 2018 și 2019. Situația privind oferta ar putea, totuși, să fie în continuare 

afectată negativ de distorsionarile importurilor. 

  

Prezentare generala privind piața oțelului in UE 

Consumul aparent de oțel al UE28 în al treilea trimestru al anului 2017 a crescut cu 1,1% față de anul 

precedent. Livrările interne au crescut cu 4,4% față de anul precedent. În schimb, cel de-al doilea trimestru a fost 

caracterizat de o scădere a livrărilor interne de la furnizorii din UE datorită creșterii puternice a importurilor din țări 

terțe. 

Importurile au crescut în prima jumătate a anului 2017 cu aproximativ 8% față de anul precedent, dar 

tendința a devenit negativă în al treilea trimestru. Importurile totale de oțel au scăzut cu aproape 14% față de anul 

precedent. 

Acest declin a avut loc în contextul îmbunătățirii prețurilor la oțel la nivel mondial - determinată în mare 

parte de piața chineză - care a redus decalajul dintre prețurile interne și importurile UE. Alți factori de restrângere 

includ temperarea importurilor, în special din China, dar și alte țări afectate de instituirea măsurilor antidumping și 

antisubvenții de către Comisia Europeană. Cu toate acestea, alți furnizori din țări terțe au crescut exporturile către 

UE, înlocuind această scădere. 

Condiții similare de piață se preconizează că au modificat situația ofertei-cererii în al patrulea trimestru al 

anului 2017. 

În general, se estimează că cererea aparentă de oțel în UE28 a crescut cu 1,9% în 2017. 

Perspectivele pentru redresarea continuă a cererii de oțel din UE sunt pozitive. Valoarea așteptată pentru 

cererea de pe piața oțelului din UE a majorității sectoarelor care utilizează oțel este bună. Situația privind oferta ar 

putea, totuși, să fie în continuare afectată negativ de distorsionarile importurilor. 

  

Sectoarele UE care utilizează oțel 

Anul 2017 a fost un an cu o crestere puternica pentru sectoarele care utilizează oțel în UE. Performanțele 

între diferitele țări și sectoarele care utilizează oțel au devenit din ce în ce mai sincronizate în 2017. În special, 

dinamica creșterii în Europa Centrală s-a îmbunătățit semnificativ în comparație cu ritmul general destul de slab al 

anului 2016. 

Performanțele sectoriale individuale sunt variate. Sectorul de tevi din oțel a înregistrat cel mai puternic salt 

de la an la an în activitatea de producție, urmat de sectorul ingineriei mecanice, aparatelor electrice de uz casnic și 

construcțiilor. Așa cum a fost anticipat, creșterea producției auto a fost moderata. Perspectivele pentru anii 2018 și 

2019 sunt pozitive, deși activitatea din sectoarele care utilizează oțelul se va restabili într-un ritm mai restrâns de 

crestere din cauza scăderii ritmului în sectorul tevilor și al industriei de automobile. Condițiile economice de bază 

rămân favorabile unui ritm constant de crestere în alte sectoare. 

Producția în sectoarele de utilizare a oțelului din UE se estimează că va crește cu 2,2% în 2018 și cu 1,8%    

în 2019. 

 

Contextul economic al UE 

Economia UE a rămas pe o cale de creștere favorabilă în a doua jumătate a anului 2017. Creșterea PIB a 

fost determinată de investiții solide, de un consum solid și de exporturi puternice. 

Condițiile arată bine pentru economia UE și este de așteptat să se mențină o rată de creștere ridicata în 

2018. Sentimentul de incredere in economie în zona euro și în UE28 a crescut puternic în cursul anului 2017. 

Se așteaptă ca investițiile să rămână un factor cheie al creșterii, reflectând puternic cererea internă și 

externă. Cu toate acestea, exporturile pot fi influențate de rezistența relativă a monedei euro pe termen lung și de o 

ușoară creștere a comerțului global. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




