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PRODUCȚIA MONDIALĂ DE OȚEL  

ȘI EXCESUL DE CAPACITATE  

 

A. SUPRACAPACITATEA  ÎN  PRODUCȚIA  DE  OȚEL 

A.1.Ce este supracapacitatea?  
Supracapacitatea este capacitatea industrială care nu este utilizată de producție. Deși o anumită 

cantitate de capacitate neutilizată în sectoarele mari de capital, cum ar fi oțelul, pe termen scurt este 

normală din cauza fluctuațiilor cererii, supracapacitatea persistentă indică suprainvestirea în stocul de 

instalații care constituie o ofertă agregată într-un sector. 

Termenul de supracapacitate este utilizat în mod obișnuit pentru a descrie o situație în care 

capacitatea de producție este mai mare decât producția curentă. În mod simplu, supracapacitatea este o 

capacitate neutilizată de producția curentă. Supracapacitatea industrială poate fi măsurată la nivel de 

firma, național și internațional și este diferența dintre capacitatea de producție și producția reală, adică 

supracapacitatea reprezintă proporția complementară a ratei de utilizare a capacității. 

Pentru a cuantifica supracapacitatea, avem nevoie de măsurari de capacitate și de producție. 

Capacitatea poate fi măsurată prin capacitatea entitatii respective, la care facilitatile de productie sunt 

continuu la incarcare completă. Alternativ, poate fi măsurată ca o "capacitate efectivă", care este 

capacitatea entitatii minus un anumit procent standard permis pentru întreținere și alte perioade de 

întrerupere programate.  

Pentru calcularea supracapacitatii s-a folosit ca baza capacitatea entitatii raportată de 

Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) si Federația Germana a Oțelului. 

A doua parte a calculului supracapacității este o măsură de producție. Asociația World Steel și 

World Steel Dynamics mențin date privind producția de oțel utilizată pe scară largă de către industrie.  

S-au folosit datele anuale de producție furnizate de Asociația Mondială a Oțelului pentru a 

calcula producția de oțel brut. Capacitățile și raportarile de producție permit calcularea 

supracapacității, care este diferența dintre capacitatea de producție și utilizarea acesteia în producția 

curentă, adică capacitatea reziduală. 

 

A.2.De ce supracapacitatea  este o problemă? 
Supracapacitatea afectează profitabilitatea companiilor din sector, deoarece fabricile nu pot 

produce la niveluri sustenabile din punct de vedere economic, ceea ce pentru multe fabrici de oțel 

reprezintă o utilizare a capacității de aproximativ 80%. Reducerea rentabilității companiilor afectează 

stimulentele companiilor de a investi în facilitățile și lucrătorii lor, ceea ce reduce în ultimă instanță 

competitivitatea sectorului în economia națională, ceea ce duce la șomaj sectorial.  

În plus, supracapacitatea cauzată de subvențiile guvernamentale și accesul la finanțare ieftină 

stimulează producția să acopere plățile de creante și costurile fixe necesare pentru menținerea 

capacității productive. Rezultatul este inundarea cu oțel ieftin a sistemului internațional de 

tranzacționare, al cărui preț este determinat de valoarea subvențiilor guvernamentale și de obligația de a 

efectua plăți de obligațiuni/creante. Acest lucru contravine avantajului comparativ sau competitiv al 

națiunilor care servesc drept principala ipoteză a regimului comercial internațional.  

Supracapacitatea pe termen lung afectează, pe scurt, companiile, muncitorii lor și stabilitatea 

sistemului comercial internațional dezvoltat încă de la al doilea război mondial. 

 

A.3.Ce cauzează supracapacitatea? 
Supracapacitatea ciclică este cauzată de variabilitatea cererii. Atunci când se produc recesiuni 

economice, fabricile au o capacitate mai eficienta decât cererea existentă pentru un produs. 

Supracapacitatea structurală este cauzată de suprainvestirea în instalațiile industriale de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




