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1. Motivarea alegerii subiectului
Este cunoscut că în 2 Martie 2018 Președintele Tramp a anunțat impozitarea cu
25% a importurilor de oțel și aluminiu. Decizia a devenit efectivă în 23 Martie 2018,
cu excepția importurilor din Canada, Mexic și Uniunea Europeană. Exceptarea acestor
importuri a fost doar temporară până în Iunie 2018.
Decizia administrației din SUA referitoare la impozitarea produselor din oțel și
aluminiu a provocat multă neliniște printre partenerii din piața liberă, inclusiv tulburări
în relațile diplomatice ale unor State (în deosebi Germania, China, Franța…) cu SUA.
CREDENDO1 referindu-se în 12 Iunie 2018 la aceasta decizie a SUA arată că
obiectivul acesteia constă în strategia administrației Trump de viabilizare a producției
interne de oțel și aluminiu prin creșterea ratei de utilizare a capacităților de producție
existentă. Este recunoscut că sporirea utilizării capacităților existente de producere oțel
are consecință asupra creșterii gradului de ocupare a forței de muncă, cu consecințele
sociale și economice favorabile.
În privința siderurgiei se arată ca rata de utilizare a capacității existente va urma
să crească de la 73% către 80%. Conform unor date acesta ar trebui sa fie nivelul
minim acceptabil pentru o siderurgie viabilă.
George Friedman2 a lansat ideia că la baza deciziei Trump a stat și interesul
USA de a obliga China să-și deschidă piața. Acest pnct de vedere ar trebui adâncit,
autorul fiind un analist de prestigiu.
Obiectivul acestei NOTE este de a cuantifica – funcție de datele disponibile –
impactul acestei acțiuni în siderurgia/economia din SUA.
Pe cât va fi posibil se vor prezenta date comparative cu siderurgia din UE28.
Siderurgia din UE este de asemea preocupată - din aceleaș motive - de limitarea
importurilor de semifabricate și produse finite de oțel din terțe piețe. Aceasta este
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CREDENDO - grup European de asigurare a creditarii unor entiăți economice. Este prezent în toate segmentele de

crédit comercial inclusiv față de riscuri politice oferind o gamă largă de produse pentru riscuri la nivel mondial.
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GPF/Geopolical Future : „The Geopolitical logic of the US-China Trade War”,August26/2019
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motivarea deciziei CE din 17 iulie 20183. Subiectul a fost analizat într-o NOTA
UniRomSider anterioară4
În acest scop se va analiza perioada 2018-2019 dar și ultimii trei ani (2015; 2016;
2017), anteriori deciziei de impozitare.
Lucrarea este deschisă oricărei opinii legată de subiectul pus în discuție.

2. Evoluția schimburilor comerciale cu oțel în SUA și UE28
Sursele folosite au fost:
- pentru SUA date comunicate de WSA prin „Steel Statistical Year book” care
acoperă inclusiv an 2017 (ediția completă care să includă și anul 2018 va fi disponibilă
din Iunie 2020) respectiv AISI5 (anii 2018/19);
- pentru UE care practică atât comerț intra cât și extra comunitar, acesta din
urma fiind de interes pentru acest subiect, s-a recurs la date comunicate de EUROFER,
respectiv lucrările.6/7

2.1

Evoluția importurilor de oțel în SUA și UE28, rezultă din Tabelul 1.
Ce se constată:
 Cota de piață a produselor finite din import reprezintă valori cu cca 10%
mai mari in economia SUA decât în economia UE 28. Probabil un nivel de
12% din piața internă ar fi acceptabil.
 Precizăm că scăderea importurilor de produse finite în SUA cu -6,2% în
2018 și -18,1% în 2019 este un semnal ca acțiunea de impozitare cu 25% a
importurilor lucrează.
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CELEX_32018R1013_RO TXT .pdf: Regulamentul CE din 17 Iulie 2018 de punere in aplicare a unor măsuri provizorii

de salvgardare de unele importuri de produse siderurgice.
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“Unele remarci privind evolutia comertului exterior al UE si luarea unor masuri provizorii de salvgardare a siderurgiei din

UE” Dec. 2019.
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AISI New Release, 27 January 2020: “Steel Imported down 17% in 2019”
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“European Steel in Figures”
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“Economic and steel market outlook: 2020-2021”, 30 January 2020

