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RAPORT ECONOMIC 

 

PERSPECTIVELE PIEȚEI ECONOMICE ȘI A 

OȚELULUI 2019-2020 

 
 

INTRODUCERE 
Cifrele finale pentru anul 2018 arată că piața oțelului UE28 a crescut cu 3,3%. Măsurile de 

salvgardare preliminare nu au putut împiedica creșterea importurilor din țări terțe cu 12,6% și, prin 

urmare, producătorii locali de oțel să fie protejati de produse din oțel deturnate și cu preț redus din 

afara UE. 

Între timp, relaxarea măsurilor de salvgardare finale - cu o extindere de 5% în luna februarie a 

acestui an, cu o altă revizuire ascendentă de 5% programată pentru luna iulie - este complet 

incompatibilă cu declinul anticipat al pieței oțelului din UE în 2019. Drept urmare, majorarea cu 10% a 

cotelor de import permise în măsurile de salvgardare finale riscă să forteze sectorul siderurgic din UE, 

deoarece va fi expus presiunii de import în creștere pe o piață slabita.  

 

PREZENTARE GENERALA PRIVIND PIAȚA OȚELULUI IN UE 
În trimestrul IV al anului 2018, livrările interne de la laminoarele din UE pe piața UE au scăzut 

cu 2,1% față de aceeași perioadă a anului 2017. Aceasta a fost rezultatul creșterii importurilor din țări 

terțe cu 16,3% pe an în contextul de stagnare a cererii de oțel în acest interval de timp. Importurile s-au 

ridicat la 9,6 milioane de tone și au reprezentat 24,7% din cererea de oțel din UE. 

Pe parcursul întregului an, consumul aparent de oțel a crescut cu 3,3%. Importurile din țări terțe 

au crescut cu 12,6%, ceea ce contrastează brusc cu o creștere de 1,7% a livrărilor interne. Măsurile 

preliminare de salvgardare impuse de Comisia Europeană în iulie 2018 au sprijinit limitarea volumelor 

de import în a doua jumătate a anului, comparativ cu volumele extraordinar de mari de importuri în UE 

în prima jumătate a anului. Cu toate acestea, creșterea bruscă în a doua jumătate a anului ilustrează, de 

asemenea, faptul că amenințarea de deturnare a tonajului datorată tarifelor din secțiunea 232 privind 

importurile de oțel impuse de SUA și denaturărilor pieței datorate supracapacității globale și măsurilor 

protecționiste ale altor țări este încă foarte vie. 

Perspectivele privind cererea de oțel din UE sunt subestimate. Scenariul de bază pentru evolutia 

utilizării finale a oțelului arată doar o creștere marginală în anii 2019 și 2020. Având în vedere 

incertitudinea care exista în prezent pe piața de oțel a UE în termeni de fundamentare a cererii și 

ofertei, stocurile de oțel vor fi gestionate cu grijă. Cu stocurile relativ ridicate din lanțul de distribuție a 

oțelului la începutul anului 2019, se estimează că consumul aparent de oțel va scădea cu 0,4% pe tot 

parcursul anului 2019. Consumul aparent de oțel ar putea crește cu 1,3% în 2020. 

Cu doar câteva luni de date vamale disponibile, este imposibil să se vadă deja un model clar în 

fluxurile comerciale. Cu toate acestea, în condițiile în care importurile rămân la niveluri înalte și 

exporturile au scăzut la începutul anului 2019, concluzia justificată pare a fi că nu există dovezi ale 

unei relaxări a presiunilor concurențiale pe piețele internaționale de oțel. Cu o supracapacitate globală 

a oțelului estimată de OCDE la 550 milioane de tone, este extrem de important fiecare tara si regiune 

să elimine subvențiile care denaturează piața și alte măsuri de sprijin guvernamental. În plus, aceștia 

trebuie să împărtășească date și informații cu privire la procesul de reducere a capacității, pentru a 

facilita procesul de reducere a excesului de capacități acolo unde este cel mai necesar și pentru a evita 

o nouă proliferare a distorsiunilor comerciale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




