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Uniunea Europeana 

 Până în prezent, în ciuda incertitudinii, virusul corona (COVID-19) nu a avut un impact 

semnificativ asupra piaței oțelului din UE. Producătorii de oțel din UE sunt capabili să livreze 

produsele de la fabricile lor din UE. 

 Cu toate acestea, există unele indicii că COVID-19 începe să aibă un impact asupra 

furnizării unor materii prime pentru care China este principalul furnizor, de exemplu 

magneziu, precum și materii refractare din China, Coreea și Japonia. Așadar, ar putea exista un 

impact asupra producției de oțel a UE prin oprirea de fabrici aferente țărilor terțe sau prin 

extinderea virusului in alte țări. 

 Industria siderurgică europeană este probabil să fie afectată în mod negativ de 

întreruperile din lanțul de aprovizionare, întreruperi care nu sunt legate de oțel în lanțul 

valorilor din aval, de exemplu industria auto-motive. Reducerea producției în sectoarele din 

aval ca urmare a COVID-19 ar putea diminua și mai mult cererea de oțel din UE. 

 De-a lungul anului 2019, cererea de oțel a UE a fost foarte slabă. În plus, producătorii de 

oțel din UE sunt sufocați de creșterile tarifare la import care rezultă, printre altele, și prin 

impunerea unor tarife adiționale la produsele siderurgice de către  SUA prin Secțiunea 232, care 

declanșează deviații masive ale fluxului comercial din SUA către piața UE, reducând prețurile și 

marjele de profit ale producătorilor de oțel din UE. Lipsa de eficiență actuală a garanțiilor din 

industria siderurgică din UE ar putea fi în continuare subminată dacă COVID-19 duce la o 

reducere suplimentară a cererii și consumului de oțel din UE de către clienții din UE. La 14 

februarie 2020, Comisia a deschis o a doua revizuire a garanțiilor. Este crucial pentru industria 

siderurgică din UE îmbunătățirea garanțiilor, pe o piață care în ianuarie 2020 a scăzut cu - 12% 

față de aceeași perioadă a anului 2019, în timp ce în aceeași perioadă, în contrast dur cu situația 

pieței, garanțiile au fost micșorate cu aproximativ + 8%, în ciuda unei analize care arată unele 

îmbunătățiri începând cu octombrie 2019. 

 În ceea ce privește bunăstarea angajaților și a membrilor, Asociația Europeană a 

Oțelului va urma recomandările autorităților belgiene cu privire la COVID-19, precum și a 

instituțiilor europene avizate. 

 

Italia 

 În ciuda incertitudinii, producătorii de oțel italieni care nu operează în regiunile aflate în 

carantină spun că operațiunile lor, în acest moment, nu sunt afectate de virus. Activitățile de 

producție se desfășoară în mod normal, fără să existe o limitare a producție datorate existenței 

focarului de coronavirus din nordul Italiei. Angajații producătorilor de oțel din Italia continuă 
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să participe la locul de muncă, iar livrările de produse comandate de clienți continuă să fie 

livrate normal.  

 În acest moment, datorita carantinei din nordul Italiei nu există perturbări majore în 

lanțul de furnizare al oțelului. Acest lucru se poate schimba, desigur, oricând, dacă virusul se 

va răspândi și ar fi luate măsuri regionale sau naționale suplimentare. Cu toate acestea, s-au 

primit rapoarte că unii transportatori, din cel puțin trei state membre, sunt reticenți să plece 

spre Italia, chiar și în alte zone care nu sunt aflate în carantină din cauza eventualelor riscuri și 

a problemelor de care se tem că ar putea apărea chiar și la întoarcerea lor din Italia. 

 Centrele mici de servicii pentru siderurgie și producătorii din Italia raportează că simt 

un impact în nordul Italiei pe măsură ce încearcă să deservesca piețele locale, în timp ce 

clienții mari sunt deocamdată relativ izolați  

 O serie de producători italieni s-au asigurat că producția va continua ca de obicei, dar o 

singură sursă a spus că aprovizionarea din aval va fi afectată pentru că un producător italian 

aflat într-una din regiunile cu status „punct fierbinte” al COVID-19, care este în blocaj a trimis 

o notificare că producția ar urma să fie oprită. Un acționar german a spus că, la rândul lor, au 

început să ia măsuri de precauție privind aprovizionarea cu materie primă, dar că în depozit 

există suficiente produse pentru a fi livrate. 

 

China 

 În China, focarul de COVID-19 a influențat negativ cererea de oțel mai mult decât a 

afectat oferta, iar fabricile de oțel au început să scadă producția pentru a reduce stocurile de 

oțel în creștere; cele mai multe fabrici chineze de oțel s-au confruntat cu comenzi insuficiente 

pentru livrările din martie și aprilie, conform Asociației China Iron & Steel.  

 Fabricile chineze de oțel ar trebui să aprofundeze reducerile de producție de oțel în 

martie și să scadă prețurile de producție datorită cererii și consumului redus și creșterii 

stocurilor de produse finite din oțel. Activitatea din construcții și industrii conexe rămâne 

extrem de lentă în China săptămâna aceasta, mai puțin de o treime dintre lucrătorii migranți 

[din regiunile chineze afectate] s-au întors la angajatorii lor. Activitatea de fabricație s-a reluat 

mai repede, dar fabricile nu sunt în măsură să crească ratele de utilizare a capacității din cauza 

întreruperilor lanțurilor de aprovizionare.  

 Autoritățile chineze pun acum în aplicare un plan semnificativ pentru cel de-al doilea 

trimestru 2020 pentru a stimula cererea afectată de COVID-19. 

 

 




