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RAPORT ECONOMIC 

 

PERSPECTIVELE PIEȚEI ECONOMICE ȘI A 

OȚELULUI 2019-2020 
 

INTRODUCERE 
Consumul aparent de oțel în al doilea trimestru din 2019 a scăzut cu 7,7% față de anul trecut, după 

o scădere cu 1,6% în primul trimestru. Tendința negativă a cererii de oțel este rezultatul crizei în curs de 

desfășurare a sectorului de producție din UE, datorită reducerii exporturilor și investițiilor, care a devenit 

mai accentuată în al doilea trimestru al acestui an. Indicatorii principali prognozează continuarea 

declinului pentru restul anului, fără un recul înainte de al doilea trimestru al anului 2020. 

Actuala derulare a sectorului de producție din UE nu este probabil să scadă în perioada urmatoare: 

escaladarea războaielor comerciale dintre SUA și mai mulți dintre principalii săi parteneri comerciali și 

incertitudinea persistentă cu privire la Brexit au potențialul de a avea un impact sever asupra condițiilor 

comerciale globale, ducând la continuarea deteriorarii sentimentului de afaceri și reducerea creșterii 

investițiilor. În acest scenariu, sectorul siderurgic al UE va fi puternic afectat,, trebuind, de asemenea, să 

facă față distorsiunilor crescânde ale importurilor, precum și o volatilitate mai mare ca urmare a creșterii 

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

 

PREZENTAREA PIEȚEI EUROPENE A OȚELULUI  

Consumul aparent de oțel EU28 a scăzut față de anul trecut cu 7,7% în al doilea trimestru al anului 

2019 și a însumat 39,3 milioane tone. Ciclul de schimbare al stocurilor a devenit negativ în al doilea 

trimestru al anului 2019, contrar modelului sezonier, care a agravat și mai mult tendința negativă a 

utilizării oțelului final. De fapt, ciclul de inventar din a doua jumătate a anului trecut a arătat reduceri de 

stocuri sezoniere mai mici decât de obicei, ceea ce a dus la niveluri relativ ridicate ale stocurilor la 

începutul anului 2019. Înrăutățirea condițiilor de afaceri din sectoarele care utilizeaza oțel de la începutul 

acestui an au declanșat o reducere mai accentuată decât era de așteptat a stocurilor în trimestrul doi al 

anului 2019. Reducerea actuală a cererii de oțel a condus la scăderea de 4% în raport cu livrările interne 

în UE în al doilea trimestru al anului 2019, după o scădere de 3% în primul trimestru. După scăderea       

de 1% față de anul trecut înregistrată în primul trimestru al acestui an, importurile din țările terțe au scăzut 

considerabil în trimestrul al doilea (cu 19%) și s-au ridicat la 8,5 milioane tone, reprezentând 21,7% din 

cererea de oțel din UE. . 

Evoluțiile importurilor totale ascund distorsiuni la nivelul produsului individual. Acestea sunt 

cauzate în esență de proiectarea mecanismului actual de salvgardare și care a dus la o grabă de 

maximizare a cotelor trimestriale de cote de către mai mulți exportatori-cheie către UE, cum ar fi Turcia 

și China. Acest lucru a fost vizibil în special pentru benzile metalice acoperite pentru aplicații 

automobilistice, fierul beton si sârma. 

Începând cu trimestrul al doilea al anului 2019, provocările cu care trebuie să se confrunte sectorul 

UE au devenit mai severe, cu repercusiuni și mai negative asupra condițiilor pieței. După înregistrarea 

scăderilor în primele două trimestre ale anului 2019, tendintele pentru al treilea și ultimul trimestru al 

acestui an indica o reducere suplimentară a consumului real de oțel fata de anul precedent, ceea ce duce la 

o scădere totală a consumului real de oțel cu 0,5% pentru anul 2019. Pentru 2020 se preconizează o 

stabilizare la nivel scăzut. Reducerea așteptată a consumului aparent de oțel în 2019 de 3,1% fata de anul 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




