
1 

 

   UniRomSider        
                    UNIUNEA PRODUCATORILOR  

           D E  O T E L  D I N  R O M Â N I A  

                   Romanian Steel Producers’ Union 

                        < Membru al EUROFER > 

 

 

Nr. 0119 

Data: 30 iulie 2018 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Q3-2018 Raportul Comitetului Economic EUROFER 

-19 iulie 2018 - 
 

 

-traducere si prelucrare- 

UniRomSider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sediul social: Str. Mehadia, Nr.39, Sector 6, Bucureşti, 

Adresa de corespondenta: Bulevardul Unirii, Nr. 31, Bl. A1, Sector 3, Bucuresti,(Intrarea Conpirom), Cod: 030124 

Tel: 021.252.77.00; Fax: 021.252.77.10 ; E-mail: office@uniromsider.ro; Web: www.uniromsider.ro 

  

 

mailto:office@uniromsider.ro
http://www.uniromsider.ro/


2 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

 

1.INTRODUCERE................................................................................................................ ................................................ 3 

2.PERSPECTIVA ECONOMICA A UE 2018-2019……………………………………………………………………… 4 

3.FUNDAMENTELE ECONOMICE…………………………………………………………………………………… 5 

4.PERSPECTIVELE DE CREȘTERE PENTRU 2018-2019……………………………………………………………… 6 

PIAȚA DE OȚEL UE: UTILIZARE FINALĂ. PERSPECTIVA PENTRU SECTOARELE DE UTILIZARE A 

OȚELULUI……………………………………………………………………………………………………………….. 
6 

5.INDUSTRIA CONTRUCTIILOR……………………………………………………………………………………… 6 

6.INDUSTRIA AUTO………………………………………………………………………………………………......... 8 

7.INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI………………………………………………………………………. 9 

8.INDUSTRIA TEVILOR DIN OTEL……………………………………………………………………………………. 11 

9.INDUSTRIA DE APARATE ELECTROCASNICE …………………………………………………………………… 12 

10.PRODUCTIA SECTOARELOR DE UTILIZARE A OTELULUI……………………………………………………. 13 

11.CONSUMUL REAL DE OȚEL……………………………………………………………………………………….. 14 

12.PIAȚA OȚELULUI IN UE: OFERTA. CONSUMUL APARENT DE OȚEL ……………………………………….. 15 

13.IMPORTURILE………………………………………………………………………………………………………... 16 

14.EXPORTURILE………………………………………………………………………………………………………... 18 

A.GLOSAR DE TERMINI……………………………………………………………………………………………. 22 

B.DEFINIȚII PE PIAȚA DE OȚELUL DIN UE……………………………………………………………………… 22 

C.DESPRE ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A OȚELULUI (EUROFER)……………………………………………… 23 

D.DESPRE INDUSTRIA EUROPEANĂ DE OȚEL…………………………………………………………………. 23 

 

  



3 

 

Eurofer – 19 iulie 2018 

 

PERSPECTIVELE PIEȚEI ECONOMICE 

ȘI A OȚELULUI IN UE - 2018-2019 

 
1.INTRODUCERE 
Piața siderurgică a UE a început în 2018 pe o bază relativ puternică, susținută de redresarea 

economică în curs și din cauza condițiilor de afaceri mai bune în sectoarele care utilizează oțel. Cu toate 

acestea, importurile au continuat să crească de la niveluri deja ridicate în 2017. În perioada de prognoză, 

2018-2019, cererea de oțel este de așteptat să se stabilizeze, deoarece creșterea utilizării finale a oțelului 

încetinește până la o rată mai mare de extindere. Creșterea recentă a măsurilor comerciale protecționiste 

sporește incertitudinea și ar putea duce la o situație de piață divergente față de scenariul de bază. 

 

1.1.Prezentare generala privind piața oțelului in UE 
Consumul aparent de oțel din UE a crescut cu 3% in tri.2 fata de primul trimestru al anului 2018. 

Consumul robust de oțel real și stocarea sezonieră în această perioadă explică această creștere. 

Livrările interne pe piața UE au crescut cu 2,1% față de anul precedent, la 37 milioane de tone în 

primul trimestru. Importurile din țări terțe au crescut cu 9,8%, până la 10 milioane de tone, față de nivelul 

deja ridicat al importurilor înregistrat în aceeași perioadă a anului 2017. În consecință, importurile au atins 

cel mai înalt nivel trimestrial începând cu al treilea trimestru al anului 2007. Aceasta confirmă faptul că 

efectele măsurilor antidumping impuse de Comisia Europeană în cursul anului 2017 au dispărut rapid 

datorită furnizorilor din alte țări terțe care au completat decalajul lăsat de țările carora li s-au aplicat taxe. 

Piața UE a înregistrat o creștere sezonieră a stocurilor în lanțul de distribuție și la utilizatorul final, 

care este comună în primul trimestru al anului. Gradul de creștere a stocurilor de oțel a fost mai mic decât 

în aceeași perioadă a anului 2017, ceea ce sugerează o rotație a stocurilor destul de ridicată și niveluri 

robuste de vânzări în lanțul de distribuție. 

Perspectivele UE privind cererea de oțel sunt în principal destul de pozitive. Așteptările actuale 

privind climatul economic și de afaceri susțin așteptarea creșterii continue a consumului aparent de oțel în 

anii 2018 și 2019. Cu toate acestea, principiile fundamentale ale comerțului cu oțel au devenit extrem de 

incerte și mai dificil de prevăzut. Creșterea accentuată a importurilor de produse din oțel specifice din 

anumite țări terțe confirmă faptul că fluctuatiile comerțului cu oțel rămân o amenințare care ar putea fi 

exacerbată de abaterea comerțului care rezultă din tarifele aplicate de administrația Trump în cadrul 

secțiunii 232. 

 

1.2.Sectoarele UE care utilizează oțel 
În primul trimestru al anului 2018, toate sectoarele care utilizează oțel din UE - cu excepția 

producerii tevilor din oțel - au înregistrat o creștere a activității de producție. La nivel de țară, aproape toate 

țările raportoare au raportat niveluri mai ridicate ale activității, unele dintre acestea - Suedia, Austria și 

Polonia - înregistrând o creștere de două cifre în totalul activității de producție. Principala excepție a fost 

Germania din cauza impactului negativ al unei contracții în producția tevilor. 

Activitatea de producție în sectoarele de utilizare a oțelului din UE se estimează că va crește cu 

2,8% în 2018 și cu 1,9% în 2019. 

Perspectivele tendinței de producție în sectoarele UE de utilizare a oțelului pentru anii 2018 și 2019 

sunt în general favorabile. Condițiile economice ar trebui să rămână în continuare favorabile creșterii; 

cererea internă va fi factorul cheie al creșterii în această perioadă. Cu toate acestea, protecționismul sporește 

incertitudinea și ar putea duce la factori de creștere importanți, cum ar fi încrederea în afaceri și investițiile, 

care se abat de la scenariile așteptate. 

Producția în sectoarele de utilizare a oțelului din UE este prognozată să crească cu 3,1% în 2018 și 

cu 1,9% în 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




