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RAPORT ECONOMIC 

PERSPECTIVELE PIEȚEI ECONOMICE ȘI A 

OȚELULUI 2019-2020 

31 ianuarie 2019 
 

 

INTRODUCERE 
Se estimează că piața oțelului din UE28 a crescut cu 2,6 % în 2018. Creșterea cererii de oțel a fost 

asigurata predominant de furnizorii din țările terțe, datorită creșterii cu 12,3% a importurilor, în timp ce 

producătorii interni au câștigat greu din creșterea cererii interne de oțel, 0,6% în livrările lor către piața UE28. 

Creșterea accentuată a importurilor anuale în a doua jumătate a anului arată clar că, în ciuda 

măsurilor preliminare de salvgardare impuse de Comisia Europeană în iulie 2018, piața UE a fost asediata 

de importuri. Aceasta arată că accesul pe piață în alte regiuni a fost blocat mai eficient prin măsuri 

protecționiste în acele locuri, ducând astfel la o continuă deturnare a oțelului către piața UE. 

 

PREZENTARE GENERALA PRIVIND PIAȚA OȚELULUI IN UE 
Consumul aparent de oțel al UE28 a crescut cu 2,6% față de anul precedent în al treilea trimestru 

al anului 2018 și s-a ridicat la 38 de milioane de tone. Consumul aparent de oțel a fost, în medie, de        

43 milioane tone în prima jumătate a anului. Consumul redus în al treilea trimestru poate fi explicat prin 

reducerea sezonieră obișnuită a activității din industria prelucrătoare și cea a construcțiilor, precum și a 

unor reduceri ale stocurilor în lanțul de aprovizionare. 

Estimările pentru al patrulea trimestru al anului 2018 indică o reducere ulterioară a creșterii anuale 

a consumului aparent de oțel și, din nou, un volum trimestrial mai scăzut ca urmare a reducerii stocurilor 

sezoniere în ultimul trimestru al anului. 

Se așteaptă ca pozițiile fundamentale ale pieței oțelului să rămână moderat pozitive. Cu toate 

acestea, se estimează că, creșterea aparentă a consumului de oțel va scădea la doar 0,5% în 2019, urmată 

de 1,2% în 2020, mai puțin de o treime din rata anuală de creștere din consumul aparent de oțel în 

perioada 2014-2018. Acest scenariu de creștere foarte modestă, în combinație cu o piață mondială a 

oțelului care suferă de supracapacitate, încetinirea cererii - și, ca o consecință, o serie de măsuri 

protecționiste - are potențialul de a deveni o amenințare majoră pentru stabilitatea pieței UE în perioada 

de prognoză. Propunerea de relaxare a măsurilor de salvgardare pare a fi disproporționată și implică riscul 

de a submina eficacitatea mecanismului. 

 

SECTOARELE UE CARE UTILIZEAZĂ OȚEL 
După o creștere trimestriala relativ puternică în 2017 și în prima jumătate a anului 2018, creșterea 

producției a încetinit în sectoarele de producție a oțelului ale UE în al treilea trimestru al anului 2018. 

Moderarea creșterii a fost deosebit de evidentă în sectorul automobilelor. În contrast, singurul 

sector de producție de oțel, care nu a înregistrat o scadere, a fost industria construcțiilor. Creșterea totală a 

producției în sectoarele UE care utilizează oțel este estimată la 3,1% în 2018. 

Tendința de creștere a activității de producție în anul 2018 confirmă faptul că sectoarele UE care 

utilizează oțel au intrat în stadiul final al ciclului economic actual. Aceasta înseamnă că, în timp ce 

fundamentele economice vor rămâne ușor pozitive, ritmurile actuale de creștere a activității de producție 

vor încetini în 2019 și în 2020. Se estimează că producția în sectoarele de producție din oțel ale UE va 

crește cu 1,5% în 2019 și cu 1,7% in 2020.  Riscurile cele mai mari decurg dintr-un context economic 

mondial, care a devenit mai incert datorită creșterii protecționismului extra-comunitar, ceea ce poate 

conduce la o creștere a tensiunilor comerciale dintre SUA și partenerii săi comerciali. Acest lucru ar putea 

avea un impact negativ asupra încrederii și investițiilor, precum și asupra exporturilor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




