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RAPORT ECONOMIC 

 

PERSPECTIVELE PIEȚEI ECONOMICE ȘI A 

OȚELULUI 2019-2020 
 

INTRODUCERE 
Volumul consumului de oțel a scăzut cu 2,5% față de anul precedent în primul trimestru al anului 

2019. Tendința negativă a cererii de oțel este rezultatul declinului continuu al sectorului de producție din 

UE datorită scăderii exporturilor și investițiilor. Indicatorii de perspectivă indica, cel mai bine, o 

stabilizare la un nivel scăzut în cursul acestui an, dar nu și o revenire. 

Sectorul de producție din UE nu poate fi văzut ca cel mai rău: o creștere esențială a războiului 

comercial dintre Statele Unite și câțiva dintre principalii săi parteneri comerciali și un Brexit  fara acord 

ar avea un impact grav asupra condițiilor comerciale globale, declanșand o deteriorare ulterioară a 

sentimentului de afaceri  și o creștere mai redusă a investițiilor. În acest scenariu, sectorul oțelului din UE 

ar avea de suferit din cauza faptului că, în același timp, riscul de denaturare a importurilor crește datorită 

extinderii cotei măsurilor de salvgardare atât în acest an, cât și în viitor. 

 

 

PREZENTAREA PIEȚEI EUROPENE A OȚELULUI  
Consumul aparent de oțel al UE28 a scăzut cu 2,5% față de anul precedent în primul trimestru al 

anului 2019 și s-a ridicat la 42,6 milioane de tone. Stocul de produse din lanțul de distribuție a fost mai 

mic decât în același trimestru al anului 2018, ceea ce a agravat tendința negativă a utilizării finale a 

oțelului. Acest lucru trebuie privit în contextul dezvoltării ciclului de inventar în a doua jumătate a anului 

trecut, care a fost caracterizat prin scaderea redusă a stocurilor sezoniere și, prin urmare, a nivelurilor de 

stocuri relativ ridicate ale lanțului de distribuție a oțelului din UE la începutul anului 2019. 

Tendința negativă a cererii de oțel la începutul acestui an a afectat în primul rând producătorii 

interni de oțel din UE. În primul trimestru al anului 2019, livrările interne de la producatorii UE pe piața 

UE au scăzut cu 4% față de aceeași perioadă a anului 2018. În același timp, importurile din țări terțe au 

scăzut doar cu 1% față de anul precedent și au ajuns la 10 milioane de tone, pentru 23,6% din cererea de 

oțel din UE. 

Tendința generală a importurilor totale ascunde evoluțiile distorsionante ale importurilor la nivelul 

produselor individuale care sunt permise în cadrul modalităților actuale de gestionare a cotelor. Această 

situație a creat, pentru mai multe produse, o grabă pentru consumul de cote, inclusiv creșterea stocurilor și 

concentrarea importurilor, perturbând piața oțelului din UE, în special din Turcia și China. Cele mai 

afectate produse sunt benzile metalice acoperite pentru aplicații auto, fier beton si sârmă. 

Piața de oțel a UE se confruntă cu provocări grave, care se preconizează că vor avea un impact 

negativ asupra consumului aparent de oțel. În urma unui declin din primul trimestru al anului 2019, 

consumul real de oțel este așteptat să se stabilizeze în jurul valorii de la nivelul anului precedent în restul 

anului, ducând la o reducere totală a utilizării finale a oțelului cu 0,4% pe tot parcursul anului. Între timp, 

deficiențele în proiectarea și funcționarea măsurilor de salvgardare actuale nu reflectă realitatea pieței 

oțelului din UE. Sistemul permite încă comportamente extreme ale exportatorilor, care pot duce la 

denaturări grave ale pieței. Prin urmare, se preconizează că reducerea prognozata a consumului aparent de 

oțel în anul 2019 de 0,6% pe an va fi în principal pe seama producătorilor de oțel din UE. 

Chiar dacă se estimează o îmbunătățire moderată a condițiilor pieței în 2020, riscurile legate de 

denaturările de import continuă să amenințe stabilitatea pieței oțelului din UE. Creșterea cu 5% a cotelor 

de salvgardare din iulie 2020 - după o creștere de 5% în luna februarie și în iulie 2019 - nu este încă 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




