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Integrációs folyamafok és versenyképességi tényezők az Európai Unió acéliparában 

BEVEZETŐ 

Az ipari forradalom idején (1750-1850) kezdetben a textilipar, valamint a szén 

felhasználásával előállított gőz, később pedig a vasútépítés lett a gazdasági 

fejlődés ösztönző eleme. Az új közlekedési eszköz nemcsak a szállítási 

ágazat jellegét változtatta meg alaposan, hanem ahhoz is lényegesen 

hozzájárult, hogy megnövekedjék a kereslet a szén, mint energiahordozó és 

az acéltermékek iránt. A mozdonyok, vagonok, sínek építése és a gőzgépek 

tömeges gyártása elképzelhetetlen volt az acélgyártás technológiájának 

korszerűsítése nélkül. Az acélipar -az ipari forradalomban kulcsszerepet 

játszó iparágként - a nemzetgazdaságok kibontakozásának motorjává vált, 

dinamizálta a szállítási ágazatot, az energiaipart, és nagymértékben 

hozzájárult a regionális ipari központok kialakulásához is. Ezt a kiemelt 

szerepét 120-140 évig sikerült megőriznie, és hosszú időn keresztül az 

acélipar a nemzetgazdaságok jelképe maradt (Gerschenkron, 1984). Több 

olyan országban is jelentős termelőkapacitások épültek ki, amelyek egyáltalán 

nem rendelkeztek az acéliparhoz szükséges nyersanyagokkal, az iparosodni 

kívánó országok pedig megteremtették saját vas- és acéliparukat. 

Az ipari fejlődéssel és az ipar szerkezet-átalakulásának előrehaladásával 

azonban minden ország szembe került azzal a problémával, hogy az egyre 

inkább nehézségekkel küzdő acéliparának átalakítását valamilyen módon 

támogassa (Botos-Papanek, 1984.). A 70-es évtizedben a világgazdasági 

feltételrendszer megváltozása az acéliparban is sok új tényező 

színrelépésével járt. Lezárult egy szakasz, amelyre az extenzív jellegű 

kapacitásbővítés volt a jellemző. A 70-es évek olajválságai után az acélipar 

adottságait, strukturális jellemzőit és hatékonyságát tekintve olyan 

kedvezőtlen helyzetbe került, hogy meghatározó változásokra kényszerült. Az 

expanziós célú vaskohászati fejlesztések állandó vita tárgyát képezték, és 

egyre inkább az átfogó minőségi jellegű rekonstrukciók szükségességét 

hangsúlyozták. Az az általános álláspont alakult ki a 80-as években, mind a 

fejlett nyugati világban, mind a közép-kelet-európai országokban, hogy a 

termelőkapacitások meghaladják a belső szükségletet, ezért drasztikus 

kapacitásleépítéseket kell végrehajtani (Fodor, 1982, Conrad, 2003). 

2005. december 
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A fejlődő országok felgyorsuló iparosítása viszont egyre több acéit igényelt. 

Kedvezőbb földrajzi adottságaik -saját nyersanyagok, saját energiaforrások-

kihasználásával és a fejlett országokból származó technológiai alkalmazásá-

val, ebben a régióban komoly kapacitásbővítést eredményező beruházásokat 

valósítottak meg ugyanezen időszak alatt, ami a világ acéltermelésének to-

vábbi - bár mérséklet ütemű - növekedését okozta. 

( 

Az európai acéliparral foglalkozó számos szakirodalmi elemzés az ágazat 

válságát olyan súlyosnak ítélte, hogy a fejlett és a közép-kelet-európai orszá-

gok acéliparának jelentős összezsugorodását és egyes országokban akár 

teljes megszűnését is elképzelhetőnek tartotta (Jong, 1981, Kádár, 1979. 

1984). Ezek a jóslatok csak részben valósultak meg. Az Európai Közősség 

országaiban a szerkezet-átalakítás eredményeként, a termelőkapacitások 

közel 30 %-os csökkentését sikerült elérni a 80-as évek óta. A volt szocialista 

blokk országaiban viszont valóban jelentős, esetenként 50-60 %-os csökken-

tésre is sor került, mivel a világgazdasági folyamatokba való integrálódás az 

acéliparban komoly kapacitásleépítéssel együtt járó drasztikus alkalmazko-

dást kívánt a 90-es évek elején. 

Az ezredfordulót követően a termelés stabilizálódni látszik ezekben a régiók-

ban és 2001-től eddig soha nem látott konjunktúra vette kezdetét. Az acél, 

mint alapanyag nem vált idejétmúlttá, sőt a technikai fejlődésnek köszönhető-

en újra virágkorát éli. 

Nem kis szerepe volt ebben az EGK legelső szakaszában kidolgozott piaci 

modellnek, amelyet az Európai Integráció első szektorális politikájának kere-

teként az Európai Szén- és Acélközösség alakított ki. Ez a közösségi politika, 

különböző termelés- és piacszabályozási - ezen belüli - támogatási rendszer-

re épült. Több olyan szabályozási elemet foglalt magában, amely a maga ide-

jében segítette a szénbányászat és az acélipar fejlődését, technológiai meg-

újulását, modernizációját és a válságokból való kilábalását. Részben ennek a 

modellnek köszönhetően az Európai Uniónak sikerült példát mutatnia arról, 

hogy hogyan lehet a korábbinál kisebb, de még így is számottevő mértékű, 

versenyképesebb, magas technikai színvonalú acélipart fenntartani és haté-

konyan működtetni (jó példa erre a belga, a francia vagy a német acélipar). 
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Magyarországon az acélipar 90-es évekbeli válságát az elhúzódó szerkezet-

átalakítás, a kedvezőtlen világpiaci konjunktúra, a műszaki fejlesztések és 

beruházások elmaradása, együttesen idézte elő. A kormányzat gazdaságpoli-

tikai elképzelései nem voltak világosak, szerepvállalása elsősorban a felhal-

mozódott veszteségek szanálásában volt jelentős, megalapozott koncepciók 

nélkül, ellentétben a Közösség országaiban alkalmazott számos iparstratégiai 

eszközzel. A vállalatoknál realizálódó gazdasági eredmény viszont nem tette 

lehetővé a technológiaváltáshoz, korszerűsítéshez szükséges tőke biztosítá-

sát. 

Az Európai Unió acélipari stratégiája Magyarország számára hosszú ideig 

csak távoli példa volt, de ma már az integrációs szervezet tagjaként, a meg-

maradt hazai acélipar versenyképességének feltételeit szintén egyre inkább 

az uniós szintű stratégiai elképzelések és szabályozási modellek alakítják. Az 

ágazat teljes egészében magánkézbe került, így a további fejlesztéseket, kitö-

rési pontokat a vállalatok tulajdonosi körének kell meghatároznia. 

Az értekezés azt tűzte ki fő kutatási céljául, hogy az acélipari versenyképes-

ségi tényezők nemzetközi összehasonlító vizsgálata alapján elemezze az eu-

rópai uniós szintű acélipari piacszabályozás és válságkezelés különféle mód-

szereit, és ebből alakítsa ki az európai, ezen belül pedig különösen a magyar 

acélipar stratégiai jövőképét az ezredforduló után. 

Az acélipar átfogó bemutatása mellett feltárja az elmúlt évtizedekben nem túl 

sikeres ágazat kudarcainak okát és azokat a tényezőket, amelyek az ágazat 

sikeréhez hozzájárulhatnak és meghatározónak tekinthetők a versenyképes-

ség befolyásolásában. 

Az acélipar versenyképességi tényezői tágabbak annál, mint amire az érteke-

zésben ki lehetett térni, mivel ezek egy része terjedelmi okok és több esetben 

adatok hiányában nem volt elemezhető. 

A kutatás módszertana statisztikai és technológiai összehasonlító elemzésen, 

szakirodalmi e lemzésen, vállalati és iparági esetanyagok feldolgozásán, va-

lamint európai uniós és magyar stratégiai dokumentumok feldolgozásán és 

elemzésén alapul. 
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A kutatást nagyban segítette, hogy korábban kutató-mérnökként tapasztalato-

kat szerezhettem arról, hogy egy alkalmazott kutatás eredménye hogyan 

adaptálható a gyakorlatban és milyen eredményeket hozhat az adott termék 

piaci pozíciójának megőrzésében. A tapasztalatok kiszélesítésében fontos 

szerepet játszott, hogy részt vehettem a csatlakozási tárgyalások során a mi-

nisztérium munkatársaként az európai uniós kérdőív feldolgozóiparral foglal-

kozó fejezetének összeállításában, valamint lehetőségem volt a Magyar Vas-

és Acélipari Egyesülés külső tanácsadójaként az acélipar energiaellátásának 

kérdéseivel foglalkozni. 

Köszönöm Török Ádám akadémikusnak hasznos szakmai tanácsait és bíráló 

megjegyzéseit, amelyek sokat segítettek a dolgozat véglegesítésében. 

A munkához kapcsolódó statisztikai adatok összegyűjtése gyakran nehézsé-

gekbe ütközött. Ebben nagy segítségemre volt Zámbó József és dr. Tardy Pál 

a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés kereskedelmi, illetve műszaki igazgató-

helyettese. 

Számos szakmai tanácsért és konzultáción nyújtott segítségért köszönet illeti 

a Miskolci Egyetem Vaskohászati és öntészeti Tanszékének oktatóit, vala-

mint a sajnos megszüntetett Ipar- és Vállalatgazdasági Kutató Intézet több 

korábbi munkatársát. 
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1. A VERSENYKÉPESSÉG PIACI ÉS MŰSZAKI FELTÉTELEI A VILÁG 
ACÉLIPARÁBAN 

1.1. A nemzetközi acélpiac változásai 

A XX. században a világ acéliparában jelentős változások történtek. A század 

elejének alig 30 millió tonnás (28 millió tonna) termelése az évezred végére 

elérte a 850 millió tonnát, ami éves átlagban kb. 3,5 %-os növekedésnek felelt 

meg, de a világgazdaság különböző növekedési szakaszaihoz hasonlóan, 

mértéke nagyon eltérő képet mutatott. 

Az acéltermelés a különböző időszakokban az alábbiak szerint változott: 

1913-1937 2,4 %/év 
1937-1950 2,6 %/év 
1950-1960 5,6 %/év 
1960-1970 6,1 %/év 
1970-1980 1,9 %/év 
1980-1990 0,75 %/év 
1990-2000 0,6 %/év 
2001-2005 6,5 %/év 

Forrás: IISI (International Iron and Steel Institute) 
Megj.: Az előzetes adatok alapján 2005-ben kb. 5 %-os termelésnövekedés várható. 

Az acélpiac ciklikus változásai mindig hűen tükrözték a világgazdaságban be-

következő változásokat. Gyors volt a növekedés a II. világháború után az új-

jáépítés időszakában és a 60-as években, a világkereskedelemben meginduló 

liberalizáció nyomán, majd erőteljes visszaesést tapasztaltak a 70-es évek 

olajválságait követően. A nyolcvanas években a fejlett országokban elindított 

reorganizációs programok és a 90-es években kialakult regionális válságok 

szintén komoly csökkenést eredményeztek a növekedés ütemében. 

Tekintsünk át most egy kisebb időtávot, a II. világháborút kővető közel 60 év 

acéltermelésének változásait. A következő ábrán három egymástól jól elkülö-

níthető szakasz különböztethető meg. 
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1. ábra A világ acéltermelésének változása 
(1951-2005) 

Év 

Forrás: IISI 
Időszak A növekedés mértéke 
1950-1974 40 millió tonna/év 
1975-1999 5 millió tonna/év 
2000-2004 50 millió tonna/év 

1. szakasz 

Az első szakasz az 50-es évektől kb. 1974-ig az első olajválság kirobbanásáig 

tartott. A mennyiségi igények nagyon gyorsan emelkedtek ebben az időszak-

ban. Először a II. világháborút követő újjáépítés, majd a gyors gazdasági nö-

vekedés követelt egyre több acélt. Az acélipari vállalatok szinte a korlátlan 

növekedés bűvöletében éltek. A piaci igények folyamatos növekedését ta-

pasztalva Nyugat-Európában, az ázsiai országokban (élükön Japánnal) és a 

volt KGST országokban komoly kapacitásnövelő beruházásokba kezdtek és 

valósítottak meg. Ebben az időszakban, a világ acéltermelésében az USA 

részaránya fokozatosan csökkent, Nyugat-Európa részaránya alig változott, 

de nemzetközi versenyképességének térvesztése már ekkor is megmutatko-

zott. A Közösségnek a világ acéltermék exportjában, 1960-ban betöltött 

45 %-os részaránya 1975-re 28 %-ra csökkent (Jong, 1981). 

A fejlesztéseknek köszönhetően Japán és az ázsiai országok gyors termelés-

növekedést tudtak felmutatni, az 50-es évekhez képest majdnem megdupláz-
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ták termelésüket1. A Szovjetuniót és a közép-kelet-európai országokat ennél 

lassúbb fejlődés jellemezte, viszont így is ezek az országok képviselték 

1975-ben a világ acéltermelésében a legnagyobb, közel 30 %-os részarányt 

(lásd. 2. ábra). 

2. szakasz 

A 70-es évek közepén ezt a dinamikusan növekvő acélipart meglehetősen 

váratlanul érte az acélfelhasználás drasztikus csökkenése. Az olajár-

robbanással kezdődő világgazdasági recesszió az acélipar fejlődését is meg-

törte. Világviszonylatban átlagosan 8 %-os, az OECD országokban viszont 

ennél lényegesen nagyobb, közel 14 %-os termeléscsökkenést regisztráltak 

1974 és 1976 között (Cyert-Fruehan, 1996). 

Ennek ellenére az acéltermelő kapacitások bővítését a dekonjunktúra idején 

is tovább folytatták, és csak a 80-as évek elejére mérséklődött a beruházási 

kedv2. A termelés változatlanul növekedett, bár folyamatosan csökkenő mér-

tékben. A kihasználatlan kapacitások aránya a 80-as évtizedben elérte a 

30-40 %-os értéket. Ez viszont veszélyeztette az acélművek gazdaságos mű-

ködtetését, mivel a magas állandó költségek miatt a kapacitáskihasználtság 

mértéke nagymértékben hozzájárult a társaságok veszteségének kialakulásá-

hoz, különösen az igen tőkeigényes integrált acélművekben. 

A fejlett gazdaságú, un. TRIÁD országok közül az USA-ban és az Eu-
rópai Közösség országaiban az acélipari szerkezet-átalakítási progra-
moknak köszönhetően a kapacitásfelesleg folyamatosan csökkent. Ja-
pánnak ilyen gondokkal nem kellett szembenéznie, mivel az 1973-as 
olajválság utáni nemzetközi acéltúltermelés idején a japán gyárak vol-
tak a legkorszerűbbek a világon, a legalacsonyabb működési költsé-
gekkel3. 

1 Az 50-es években az ázsiai országok alig 10 %-ot képviseltek a világ acéltermelésében. Ez 
az arány 1975-re 18 %-ra emelkedett. 

A 70-es években modernizációs és egyúttal kapacitásbővítő beruházásokat valósítottak 
meg a British Steel-nél, a francia Usinor-Sacilor-nál, valamint a belga Cockerill és Hainaut-
Sambre társaságoknál az Európai Közösségen belül. Dél és Közép-Amerikában 1974 és 
1986 között 54 millió tonnáról 112 millió tonnára emelkedett az acéltermelő kapacitás. Külö-
nösen Mexikó, Brazília és Argentína járt élen az új beruházások megvalósításában. 

A második világháborúban szinte teljesen megsemmisült Japán acélipara. A kormányzat az 
50-es évek elejétől az ágazatot kiemelten kezelte. Az acéltermelés 1963 és 1970 között meg-
háromszorozódott, és ezzel nemcsak a belföldi igényeket tudta kielégíteni, hanem egyben a 
világ vezető exportőr országává is vált. Ez a fejlődés azért volt különösen szembeötlő, mert 
az acélgyártás szinte összes alapanyagát importálni kellett. 
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Ezért zavartalanul tovább tudtak működni egy olyan környezetben, ahol 
a többi ország acélipara számottevően összezsugorodott (USA), vagy 
csak nagy állami támogatással maradhatott életben (Európai Közösség 
országai). 
Ugyanakkor az iparosodottabb fejlődő országokban a kapacitások je-
lentősen bővültek, így összességében a 80-as évek végéig, majd az 
1992-ig tartó világgazdasági recessziót követően ismét folyamatosan, 
bár mérsékelt ütemben emelkedett a termelés. A kapacitáskihasznált-
ság mértékét viszont sikerült 20-25%-ra csökkenteni, ami már lehetővé 
tette időszakosan a gazdaságos termelés biztosítását4. 

Sokan úgy gondolták, hogy az olajválságokkal kezdődő acélpiaci dekonjunk-

túra csak időleges jellegű, ma már azonban ismert, hogy közel negyedszáza-

dig tartott. Az acéltermelés növekedési üteme a korábbi fejlődési lépcső 

- 1950-1970=> 5,8 %/év, 1970-1990=> 1,3 %/év, 1970-2000=> 1,1 %/év - ke-

vesebb, mint negyedére esett vissza. Az egyre lassúbb növekedés mellett, a 

termelés 1997-2001 között évi kb. 800-850 millió tonnás szinten állandósult. 

Ezt a szakaszt, leginkább a termelés ingadozásával és a ciklikus acélpiaci 

válságok kialakulásával lehet jellemezni, mivel a többletkapacitások fenntartá-

sa időről-időre túltermeléshez vezetett. 

Az árak emelkedésének hatására rendszeresen olyan mértékű termelésnöve-

kedés következett be, ami miatt túltelítetté vált a piac ismét lenyomva az ára-

kat, amelyek lényegében a kereslet és a kínálat arányának megfelelően vál-

toztak. 

A hagyományos nagy acéltermelő régiók (Nyugat-Európa, USA) részaránya 

tovább csökkent és az acéltermelésben az ázsiai országok váltak meghatáro-

zóvá. 

3. szakasz 

Az acéltermelés növekedése az ezredforduló táján ismét trendet váltott. A 

növekedés felgyorsult és úgy tűnik, hogy az 50-es 60-as évekre jellemző mér-

téket is meghaladja. 

Az integrált acélműveknél minimum 80-85 %-os kapacitáskihasználtság szükséges ahhoz, 
hogy a magas állandó költségeket fedezni tudják, és működőképes maradjon a vállalat A 
technológiai folyamat leállítása, majd újraindítása az energiaköltségeket jelentősen megnöve-
li- Az un. miniacélmüveknél viszont a rugalmasabb technológia lehetővé teszi a szakaszos 
üzemeltetést és a kisebb kapacitáskihasználtság melletti gazdaságos működtetést is. 
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Ennek a változásnak a hajtóereje egyértelműen a dinamikusan fejlődő kínai 

gazdaság. Kína acéltermelése 9 év alatt közel háromszorosára nőtt (1995/95 

millió tonna, 2004/270 millió tonna), és a világtermelésben részaránya 

2004-ben elérte a 26 %-ot, acélfelhasználása pedig a világ acélfogyasztásá-

nak 28 %-át. 

Ez utóbbi arány 1995-ben mindössze 14 %-os értéket mutatott! Ugyanakkor 

azt is meg kell említeni, hogy a kínai gazdaság acélfelhasználásának kb. 

80 %-át a hazai acélművek állítják elő, amelyek acélexportja 2004-ben 

150 %-al (!) nőtt az előző évhez képest, és így Kína a világ ötödik legnagyobb 

exportőr országává lépett elő 2004-ben5. A termeléshez viszonyított export 

aránya azonban még így is alig haladta meg a 7 %-ot. 

1. táblázat 

Kína és a világ acéltermelésének és acélfogyasztásának változása 

2000 2002 2003 2004 

Millió 
tonna 

Millió 
tonna 

Millió 
tonna 

2003/2002 
%-ban 

Millió 
tonna 

2004/2003 
%-ban 

Kínai acél-
termelés 

127 182 220 +21 % 270 +22 % 

A világ acél-
termelése 

847 902 963 +7% 1020 +6% 

Kína/világ 
termelés 
%-ban 

15% 20% 23% 26% 

Kínai acélfo-
gyasztás 

142 186 232 +24 % 262 +13% 

A világ acél-
fogyasztása* 

763 831 884 + 6 % 936 +6% 

Kína/világ 
fogyasztás 

%-ban 
19% 22% 26% 28% 

Forrás: Iron and Steel Statistics Bureau,(ISSB) 2005. 
'Késztermékre vonatkoztatott acélfogyasztás; 

Az acélexportőr országok rangsora 2004-ben: Japán 35 millió tonna, EU-15 országok 32 
millió tonna, Oroszország 30 millió tonna, Ukrajna 28 millió tonna, Kína 20 millió tonna; 
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A statisztikai adatok, így az acélstatisztikák is hordoznak magukban bizonyta-

lanságot. Nem mindegy többek között, hogy hány országot vonnak be az 

adatszolgál tatásba és mennyire megbízhatóak az adatok. Ez utóbbi k é r d é s 

többször is felmerült a kínai adatszolgáltatás pontosságával kapcsolatban 

(Mackrell, 2004). 

A fenti táblázat alapján a bizonytalanságok mellett is megállapítható, hogy a 

globálisan megmutatkozó acélpiaci változások kiváltó oka elsősorban Kíná-

ban keresendő. A 2004. évi termelésnövekmény közel 90 %-a, a fogyasztás 

növekedésének pedig több mint 50 %-a, a kínai gazdasági változásoknak a 

következménye. 

Mértékadó vélemények szerint, a növekedés üteme középtávon legfeljebb 

mérsékelten fog csökkeni. A 2008-as pekingi olimpia játékok és a 2010-ben 

esedékes sanghaji világkiállítás megrendezése nem valószínűsíti, hogy az 

acéltermékek iránti kereslet csökkeni fog6. Számítani lehet viszont az infrast-

rukturális beruházások robbanásszerű növekedésére, amelyek jelentős meny-

nyiségű acélt igényelnek. 

A rendkívül gyors, közel 9,5 %-os (2004) kínai gazdasági növekedés valósá-

gos mágnesként vonzza az acéltermékeket és az acélgyártáshoz használatos 

nyersanyagokat. 

A kereslet növekedése az árak növekedésével jár együtt, mind az acéltermé-

keknél, mind az alapanyagoknál és a szállítási költségekben is megmutatko-

zik a hatása. A termékek árai folyamatosan emelkednek 2001 ősze óta, meg-

szűnt a stagnálás. 

g 

Szakmai körökben egyre többet beszélnek az indiai acélipar gyors fejlődéséről is. .India az 
elmúlt 10 évben közel 70 %-kal növelte termelését messze meghaladva ezzel a világátlagot, 
de az egy főre eső acélfogyasztás ennek ellenére mindössze 30 kg volt 2004-ben. 
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1.2. Regionális átrendeződés a nemzetkőzi acélpiacon 

Az elmúlt 30 évben lényegesen átrendeződött az acéltermelés és az acélfel-

használás regionális megoszlása. A fejlődő országok import függőségük 

csökkentése érdekében új üzemeket létesítettek Ázsiában, Latin-Amerikában 

és a Közel-Keleten (Howell. 1988), ezzel szemben az Európai Közösség 

országaiban és az USA-ban az ágazat szerkezet-átalakítása jelentős acél-

gyártó-kapacitás csökkenéssel járt együtt (Scherer, 1996). Közép- és Kelet 

Európában pedig, a 90-es évek elején lezajló rendszerváltozások eredménye-

ként drasztikusan visszaesett az acéltermelés és az acélfogyasztás, amelyet 

üzembezárások, kapacitásleépítések követtek. 

Mindezen változásokat jól szemléltetik a következő ábrák: 

2/a. ábra A v i lág acéltermelésérsek vál tozása rég iók szer in t 
(1975-2005) 

Egyéb 

Nyugat-Európa 

Ázsia 

Latin Amerika 

Észak Amerika 

Közép-Kelet-Európa 

0 10 20 30 40 50 60 

Részesedés a wiiág acéltermeléséből, % 

Forrás: IISÍ 
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Forrás: IISI 

Az acéltermelés és a fogyasztás Ázsiában több mint a kétszeresére növeke-

dett 1975 és 2005 között, míg Közép és Kelet Európában a csatlakozásig a 

termelés közel a felére, a fogyasztás viszont negyedére csökkent. A szerke-

zet-átalakítás eredményét mutatja Nyugat-Európa és Észak Amerika világvi-

szonylatban stagnáló, illetve egyre kisebb termelése. A 2005. évi előrejelzé-

sek alapján látható, hogy az új európai uniós tagországok acélipara nem befo-

lyásolja jelentősen az európai régió szerepét a nemzetközi acélpiacon. Az 

EU-15 országának acéltermelése kb. 18 %-kal emelkedett a csatlakozás után, 

de az ázsiai régió térnyerése és az arány változások miatt ennek nem volt 

hatása a regionális mutatókra. 

Nyugat-Európa és Észak-Amerika az 50-es években még 75 %-os részarányt 

képviselt a világ acéltermelésében, majd fokozatosan elveszítette meghatáro-

zó szerepét. A 70-es években felgyorsult az ázsiai országok termelése és tér-

nyerésük, azóta is töretlenül tart. A világ acéltermelésében Kína és Japán ve-

zeti a rangsort 26 %, illetve 10 %-os részesedésével (2004). 
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2. táblázat 

A világ acéltermelésének régiók szerinti megoszlása, % 

1975 1985 1995 2000 2005* 

Észak Amerika** 
+ Nyugat Európa 

44 35 36 33 31 

Ázsiai országok 18 28 37 45 50 

IIS! előrejelzés 
"Kanada termelése kb.15 %-a az USA termelésének. 

A regionális szerepek felcserélődésére továbbra is számítani kell. Az európai 

országok, a FÁK országai és Észak-Amerika 2005-ben összességében már 

kevesebb acélt állít elő mint Ázsia, az alapanyag-termelő régiók (Dél-Amerika, 

Óceánia) termelése pedig továbbra is elenyésző, 10 % alatti részarányt kép-

visel. (Felvetődik a kérdés, hogy az alapanyagban gazdag országok megma-

radnak-e ebben a szerepkörben?) Ázsiában elsősorban Kína és a jövőben 

India lehet potenciálisan meghatározó a változások kialakulásában, valamint 

Oroszország és az utódállamok gazdasági fellendülése is várat még magára. 

1.2.1. A regionális válságok hatása az acélpiac működésére 

Az ágazat második növekedési szakaszának végén több regionális válság is 

megbolygatta az egyre nagyobb áringadozásokat mutató és egyre rövidebb 

ideig tartó acélpiaci ciklusokat. 

Az első nagyobb sokkhatást a szocialista blokk országainak felbomlása okoz-

ta. Az acéltermelés 1989-1992 között közel 10 %-kal csökkent a világgazda-

sági változásokat követve. Közép és Kelet-Európában az acéltermékek belső 

kereslete drasztikusan visszaesett. A hazai értékesítési lehetőségek hiányá-

ban a vállalatok exportkényszere rendkívül erős volt, ami a nemzetközi piacon 

nagy mennyiségű acéltermék megjelenését okozta, és ez természetesen az 

árakban is éreztette hatását. 
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A térségből a legnagyobb termelési kapacitással rendelkező Oroszország és 

Ukrajna - azóta is - a világ legnagyobb exportőr országai közé tartozik (Japán 

után a második és a harmadik legnagyobb exportőr), átlagosan teljes terme-

lésük 50, illetve 70 %-át (!) exportálták 1990 és 2001 között, de ezek az ará-

nyok még 2004-ben is érvényesek voltak. Az előzőekben említett regionális 

változásoknak tehát ezek az országok potenciális befolyásolói lehetnek. 

Nagy szerencse volt, hogy a termékfelesleg jelentős részét a kelet-ázsiai gaz-

dasági növekedés felszívta. Az ázsiai újonnan iparosodó országok gyors gaz-

dasági fellendülése együtt járt az acélfogyasztás erőteljes növekedésével a 

jelentős infrastruktúra fejlesztések és építkezések nyomán (Singh, 1995)7. 

Ennek következtében acéliparban a 90-es évek közepén emelkedni kezdtek 

az árak, megindult az acélpiaci konjunktúra8. A különböző termékek Metal 

Bulletinben közzétett jegyzésárainak alakulásával jól szemléltethetők a válto-

zások (3. ábra). 

3. ábra A Metal Bulletinben közzétett jegyzésárak változása 
(1991-2004) 

Év 

•— Melegen heiigewsit durva lemez — Tiizi toganyzott tekercs — Melegen hengereit fekeres ] 

Forrás: Metal Bulletin 

A világgazdaság kb. 3 %-kal, Dél-Korea, Szingapúr, Tajvan, Malajzia gazdasága kb. 6 %-kal 
növekedett éves átlagban a 90-es évek közepén. 
Az acélfogyasztás Dél-Koreában például 5 millió tonnáról közel 30 millió tonnára (!) emelke-
dett 1980-1994 kőzött, a gazdasági fellendülés eredményeként. 

Az 1995-ös mexikói válság ugyanis nem terjedt át a kontinensre, elsősorban Észak-
Amerikában éreztette hatását. 
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Az ázsiai növekedés azonban megtorpant, és az 1997 nyarán Thaiföldön ki-

alakult pénzügyi válság gyorsan átterjedt a többi ázsiai országra (Dél-Korea, 

Szingapúr, Tajvan, Malajzia) pénzügyi és gazdasági szektoraik szoros össze-

kapcsolódása miatt (Warr, 1999). Ennek a válságnak az elkövetkező két év-

ben komoly hatása volt a világ acélpiacára. Korábban az ázsiai kontinens 

számított a legnagyobb importőrnek. A válság következtében viszont, a térség 

rövid idő alatt nettó importőrből nettó exportőré vált, és ennek eredményeként 

hirtelen közel 30 millió tonna többlet acéltermék jelent meg a piacon. A tér-

ségben a konjunktúra idején az acélművek kapacitásbővítését állami támoga-

tásokkal, alacsony kamatú kölcsönökkel is segítették. így épült fel pld. a világ 

egyik legnagyobb acélműve a dél-koreai Posco9, amelynek termelése szintén 

hozzájárult a válság világméretűvé válásához. Mindez a helyi valuták leérté-

kelődésével párosult, ami az acélárak drasztikus csökkenését, az újabb acél-

ipari dekonjunktúra kezdetét eredményezte. A hazai kereslet csökkenése és a 

túlkínálat miatti exportkényszer mellett, a valutaleértékelés exportnövelő hatá-

sa is nagymértékben hozzájárult a piaci zavarok kialakulásához. 

A válság továbbterjedt Oroszországra és azokra a közép-kelet-európai orszá-

gokra, amelyek acélexportjában lényeges szerepet játszottak az ázsiai orszá-

gok (pld. Lengyelország, Románia). Az acéltermelés ebben a régióban kb. 

20 %-kal csökkent a válságot követő 1999-es évben (OECD, 2000). Az 1999. 

januárjában bekövetkező brazil, majd a 2001-es argentin pénzügyi válság pe-

dig, a latin-amerikai régióra volt jelentős hatással, ahol az acélkereslet 

14-18 %-kal csökkent. 

A 3. ábrán jól követhető, hogy az 1998-1999 között a nemzetközi acélpiacon a 

termékárak esetenként 30-40 %-kal is csökkentek. 

A közép- és dél-amerikai válságok megmaradtak regionális szinten, de a kö-

zép-kelet-európai, majd az ázsiai és az orosz válság hatása, globálissá széle-

sedett, óriási áreséseket okozva a nemzetközi acélpiacon. 

9 
A dél-koreai kormányzat 6 milliárd USD állami támogatást nyújtott a Hanbo Steel fejleszté-

seihez és alacsony kamatozású hitellel segítette a Posco beruházás megvalósítását, amely 
2004-ben á világ ötödik legnagyobb acélműve volt. 
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1.2.2. Piacvédelmi intézkedések a válságok hatásainak enyhítésére 

A három válság, a világpiaci acélárak drasztikus csökkenésével járt együtt. 

1992-ben még 50 %-os visszaesést is tapasztaltak egyes termékkategóriák-

ban. Az ennél kisebb, átlagosan 30-40 %-os árzuhanás is elegendő volt 

azonban ahhoz, hogy számos acélmű termelését ideiglenesen szüneteltes-

sék, vagy véglegesen leállítsák (American Metal, 1999). 

A hazai termelők védelme érdekében az USA-ban jelentős számú dömping 

eljárást kezdeményeztek és ez a gyakorlat rohamosan átterjedt a többi or-

szágra is. A termékfelesleg elsősorban azokra a piacokra irányult, ahol arra a 

legkevésbé volt szükség (kivéve az 1992-1995 közötti időszakot), ami termé-

szetesen a célországokban heves piacvédelmi intézkedéseket eredményezett 

(White, 1998)10. Ugyanakkor a dömpinggel vádolt vállalatok saját országuk 

kormányára igyekeztek nyomást gyakorolni a termékeik értékesítése és a 

munkaerő védelmében. 

A szerkezetváltáshoz elengedhetetlen volt az állami szerepvállalás, ami az 

USA-ban elsősorban piacvédelmi intézkedések, a Közösség országaiban pe-

dig szubvenciók formájában jelent meg. 

Az USA piacvédelmi intézkedéseinek több mint 90 %-a az ezredfordulót köve-

tően is antidömping eljárásokban nyilvánul meg az európai, ázsiai és latin-

amerikai konkurensekkel szemben11. 

10 Az USA acélimportja 1998/97 viszonylatában Oroszországból és Japánból 260 %-ra, Dél-
Koreából 220 %-ra emelkedett az „American Iron and Steel Institute" jelentése szerint. 
A Brüsszeli székhelyű Eurofer -az Unió Acélkereskedelmi Szervezete- 1998. novemberében 
antidömping eljárást kezdeményezett az Európai Bizottságnál Bulgária, India, Irán, Dél-Afrika, 
és Tajvan ellen. A bepanaszolt országok az európai árszintnél lényegesen alacsonyabb ára-
kon -esetenként 30%-kal alacsonyabban- jelentősen növelték eladásaikat az Uniós piacon. A 
nemzetkőzi és európai kereskedelmi jogszabályok lehetővé tették (közvetlenül az eljárás 
kihirdetése után, függetlenül a bizonyítás eredményétől), a 60 napig tartó ideiglenes antidöm-
ping vám kivetését. 

Az USA-ban a 2000-2001-ben kezdeményezett piacvédelmi intézkedések eredményeként 
95 %-ban antidömping vámot, 5 %-ban kiegyenlítő vámot vetettek ki az import acéltermékek-

Antidömping vámot az importőr ország valamely vállalata az importőr vállalattal szemben, 
k|egyenlítő vámot valamely ország kormánya az importőr országgal szemben érvényesíthet. 
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Ennek fő oka az, hogy az Egyesüli Államokban az ágazat szerkezet- átalakí-

tása korántsem érte el azt a mértéket, mint az európai régióban. A teljes ipar-

ági reorganizáció elmaradása, a vállalati összeolvadások késlekedése miatt 

az acélipari cégek viszonylag kicsik, nem hatékonyak és drágán termelnek12. 

Hiányzik az acélipar növekedésének a hajtóereje. Az import fokozatosan 

emelkedik, a helyettesítő termékek is egyre inkább elterjednek, az export vi-

szont a magas belső piaci költségek miatt alig változik. A fenti okok nagyon 

gyakran dömping eljárást megindításához vezetnek. 

Ezzel a gyakorlattal viszont sem a hazai gyártók, sem az exportőrök 

nem elégedettek. A gyártók panasza szerint az eljárás túl sok időt vesz 

igénybe, mivel a panasztevő vállalatnak számszerűsítve bizonyítania 

kell az import által okozott kár nagyságát a WTO előírásai szerint Az 

exporttőr országok vállalatai szerint pedig, az eljárás során alkalma-

zandó un. „korrekt piaci"ár számukra nem elfogadható13. 

A Közösség országaiban az USA-val ellentétben, az elmúlt évtizedekben vég-

rehajtották az iparág radikális konszolidációját és megteremtették a nyeresé-

ges termelés feltételeit. (Ez az alapvető oka, az USA és az EU között idősza-

kosan kirobbanó acélkereskedelmi vitáknak.) A kapacitás- és létszámcsök-

kentéssel járó szerkezetváltáshoz azonban szinte valamennyi jelentősebb 

gyártó komoly állami segítséget kapott függetlenül attól, hogy állami vagy ma-

gánkézben volt. Az 1975-1993 közötti időszakban az 1 tonna acélra vonatkoz-

tatott átlagos éves támogatás mértéke kb. 65 USD volt14. 

A nagy racionalizálási programok befejeződésével, a 90-es évek elejétől kez-

dődően az olcsóbban termelő európai exportőröknek egyre gyakrabban kellett 

szembenézniük az USA protekcionista kereskedelempolitikájával, mivel az 

12 A világ 10 legnagyobb acélipari cégének rangsorában két amerikai társaság a US Steei (B.) 
és a Nucor (10.) szerepelt 2004-ben. 

A szankció elkerülhető kétoldalú önkéntes exportkorlátozás -Voluntary Export Restrain 
(VER)- megkötéséve!, amikor a külföldi exportőr ország vállalata önmaga határoz meg kvótá-
kat. ill. minimum árakat. Az USA-ban 1984-1992 között közel 30 országra terjesztették ki az 
önkéntes Exportkorlátozás Rendszerét az acéliparban is. A VER szerepe ma már egyre in-
kább, csőkken a világ- és az acélkereskedelemben. 
Az USA-ban a 80-as évek végéig önkéntes exportkorlátozásokkal, majd a 90-es évektől kez-
dődően az egyre szaporodó antidömping eljárásokkal igyekeztek/igyekeznek a konkurenciát 
a belföldi piacoktól távol tartani. 

Átlagos áilami támogatás 1975-1983 között: Oiaszország^> 60 USD/tonna, Spanyolor-
szág^ 80 USD/tonna; 
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amerikai gyártók számos esetben dömpinggel vádolták meg európai konku-

r e n s e i k e t , és a vádakat könnyű volt igazolni az állami szubvenciók alapján. 

A s ú l y o s ázsiai és orosz válság után, 1 999 második felében az acélpiacon 

megindult a fellendülés, de a konjunktúra nem tartott sokáig. Az USA és az 

EU között, a több mint 1 évig tartó acélvita eredményeként 2002. márciusá-

ban az áru értékének 15-30%-kát is elérő védővámokat vetettek ki az Egye-

sült Államokba irányuló acélexport bizonyos termékcsoportjaira. Ez nagyon 

érzékenyen érintette az uniós gyártókat, hiszen évente teljes acélexportjuk 

20-25 %-a irányult az Egyesült Államokba. A vámpótlékot mennyiségi import-

korlátozással és egyéb adminisztratív eszközökkel kiegészítve 2003. decem-

beréig fenntartották. 

Az USA acélimportja teljes acélfogyasztásának akár 40 %-át is elérheti, 

ami a hazai gyártók szerint túlságosan magas érték15, de azért azt el-

ismerik, hogy a hazai minőségi kínálat nem mindig felel meg a felhasz-

nálók igényeinek és vannak olyan acéltermékek is, amelyek csak im-

portból szerezhetők be. A legnagyobb mennyiségű import acéláru Bra-

zíliából és az Európai Unióból érkezik. Nem véletlen tehát, hogy a szin-

te állandó acélkereskedelmi viták résztvevője az Egyesült Államok és 

az Európai Unió. 

A Világkereskedelmi Szervezet döntési mechanizmusának bonyolult-
ságát mutatja be az Európai Unió és az USA acélkereskedelmi vitájá-
nak kivizsgálása. A 2002. márciusában bevezetett, esetenként 30 %-ig 
terjedő USA védővámokkal, a WTO állásfoglalása szerint, az USA 
megsértette a nemzetközi kereskedelmi szabályokat/normákat, mivel 
külön vámot vetett ki bizonyos európai cégektől származó acélipari 
termékek importjára. A panasz bejelentését követő, több mint féléves 
vizsgálat után meghozott első döntést még több fellebbezés követte. 
Az amerikaiak az intézkedést azzal indokolták, hogy a korábbi állami 
támogatások miatt jelentős piaci előnyre tettek szert a privatizált uniós 
vállalatok és fokozatosan kiszorították a hazai piacról az amerikai cé-
geket. Az ellenérv szerint a magánbefektetők piaci áron jutottak a tár-
saságokhoz, és a korábbi támogatásokból nem származott hasznuk. 

15 Az USA teljes a céltermelésének köze! 20 %-át előállító 18 társaság ment csődbe 2000-
ben. A gyártók véleménye szerint az alacsony áru import okozta a társaságok pénzügyi prob-
lémáit. 
Az Egyesült Államok egészen 2003-ig a világ legnagyobb importőr országa volt. Ezt követően 

a u t á n a második helyre szorult vissza. 
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A WTO 2003. novemberi állásfoglalása ismételten felszólította az 
Egyesült Államokat a vámintézkedések módosítására. A vámpótlék az 
Európai Unióban és több más országban (pld. Japán, Dél-Korea, Kína, 
Svájc) heves reakciót váltott ki és átfogó kereskedelmi háború veszé-
lyét vetítette előre (Com. Reg. 1611/2003) Válaszlépésként az Európai 
Unió védővám bevezetését tervezte 2003. decemberétől az amerikai 
import bizonyos termékcsoportjaira. (Japán is hasonló lépésre készült.) 
Az Egyesült Államok végül az eredetileg 3 évre tervezett intézkedést 
16 hónappal a tervezett határidő előtt, 2003. december 5-én feloldotta. 

Az Amerikai Egyesült Acélipari Szakszervezet a kongresszustól kérve 
segítséget, azonnal megvádolta az elnököt, hogy engedett az EU „zsa-
rolásának". Arról természetesen nem beszéltek, hogy ez a protekcio-
nista lépés a felhasználó ágazatok beszerzési lehetőségeinek beszű-
külése miatt az amerikai ipart is jelentősen sújtotta. 

A világkereskedelemben lezajló kemény küzdelmek mellett, a hazai piacon az 

acélművek hatékony védelmet várnak az import mennyiségi és áringadozása-

ival szemben, az acélfelhasználók érdeke viszont a különböző beszerzési for-

rásokhoz való minél szabadabb hozzájutás biztosítása. A nagyszámú, más 

iparágak fejlődését befolyásolni képes acélipar gazdaságpolitikai védése, 

mindenütt az acélfelhasználó iparok ellenállásába ütközik, hiszen így megnő-

het az olcsóbb importforrásokra támaszkodó konkurencia versenyképessége. 

A belső piac védelme többszörös költséghatásokat válthat ki a felhasználó 

ágazatokban, ahogyan ez meg is mutatkozott 2002-ben, az Egyesült Álla-

mokban bevezetett acélkereskedelmi korlátozó intézkedések nyomán16. 

Az acélgyártóknak és az acélfelhasználóknak be kell látniuk, hogy közös ér-

dekük a protekcionista és a liberális kereskedelempolitikai közötti megfelelő 

egyensúly kialakítása. 

18 Az acélgyártók 58. Világkonferenciáján (1999. Chicago) elhangzott, hogy a nagy amerikai 
acélművek maguk is importálnak félkész- és készterméket (pld. melegen és hidegen henge-
relt szalagot) amellett, hogy a hazai hengerművek bővítik kapacitásukat. Megoldásként java-
solták az acélforgalmazók és az acélgyártők együttműködését, valamint marketing és elosz-
tási tevékenységre szakosodott vállalatok létrehozását. 
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1.3, Kapacitásfelesleg az acéliparban? 

Az acélfogyaszíás és a termelés 2001 óta soha nem látott ütemben növek-

szik. Ezért a kérdés felvetése a gyártók számára ebben a szakaszban talán 

nem tűnik időszerűnek. Várható azonban, hogy a növekedés nem tart örökké, 

és a túltermelés ismételten komoly zavarokat okozhat az acélpiacon. 

Az acélipar fejlődésének második szakaszában, a ciklikus áringadozások ide-

jén a gyártóknak állandóan szembe kellett nézniük a kapacitásfelesleg prob-

lémájával, amelynek fenntartása időről-időre túltermeléshez vezetett. Az árcik-

lusok egyre rövidebbek lettek egyre nagyobb, sokszor 30-40 %-os áringado-

zásokkal kísérve. 

Az évezred elején a kihasználatlan kapacitások nagyságát 200-300 millió ton-

nára becsülték, és a szakmai szervezetek (International Iron and Steel 

Instituted ISI, International Steel Statistics Bureau17^ISSB) véleménye meg-

egyezett abban, hogy évről-évre folyamatosan emelkedni fog, a korábbi kapa-

citáscsökkentési kísérletek ellenére. 

A becslések pontosságát az ismeretlen mennyiségű raktárkészletek is nagy-

mértékben befolyásolták. Statisztikailag ugyanis nehezen követhetők nyomon 

a készletváltozások, amelyek akár több tízmilliós nagyságrendű eltéréseket is 

okozhatnak a valósnak vélt értékekhez képest. A különböző intézmények elő-

rejelzései között megmutatkozó közel 50 %-os különbség egyik oka éppen az 

előzőekben keresendő. 
A készletváltozások reálnagysága a látszólagos acélfogyasztás (terme-
lés-export+imporí) és a reálfogyasztás (hazai acélfelhasználás) kü-
lönbsége. Kérdéses, hogy ez utóbbi mennyire pontosan követhető sta-
tisztikailag nyomon. Az importáló cégek között jelentős számban ke-
reskedő cégek is megjelennek, amelyek eladásai nehezen, ill. nem kö-
vethetők nyomon. 
Az előrejelzéseket az is megzavarhatja, hogy a sokszor Jelentős raktár-
készletekkel rendelkező gyártó, kereskedő vagy felhasználó cégek az 
acélpiaci ciklusokhoz igazíthatják a készletek felhasználását (pld. a ke-
reslet növekedése ellenére csökken a termelés). 

17 A londoni székhelyű Steei Statistics Bureau 2001-es becslése szerint Közép-Kelet-
Európában kb. 100 millió tonna, Ázsiában kb. 70 millió tonna, az Unióban kb.. 50 millió tonna 
volt a kapacitástöbblet. 
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A következő, 4, ábrán, nyomon követhető az acéltermelés és fogyasztás regi-

onális válságokat követő hullámzása. A tendenciák azonosak, kivéve az 

1993-1994 és az 1997-1998 közötti időszakot. Az eltérések kialakulásában, a 

raktárkészletekben bekövetkező változások is fontos szerepet játszhattak. 

Feltételezhető, hogy a tőkeerős kereskedők alacsony piaci árak mellett jelen-

tős készleteket halmoztak fel, amelyeket az árak emelkedésekor értékesítet-

tek, így csökkentve a gyártók megrendeléseit, azaz a termelés mennyiségét. 

Az 1990-2001 közötti időszakban átlagosan 75 %-os volt a kapacitáskihasz-

náltság18 értéke, amely ha nem is folyamatosan, de lehetővé tette az acélmű-

vek gazdaságos üzemeltetését. Általában az elfogadható érték a 80-85 %-os 

szintnél, alsó határa 70-75 %-nál van. Az acélműben alkalmazott technológiá-

tól függően az integrált technológia magasabb, az elektroacélmű alacsonyabb 

kapacitáskihasználtság mellett is működtethető gazdaságosan. 

4. ábra A világ acéltermelésének, aeétfogyasztásának és kapacitás-
kihasználtságának változása 

(1989-2005) 

Év 
MyersacéB termelés, Sflt — • Látszólagos aeélfogyasztás, Mt — - Kapacitáskihasználtságé 

Forrás: íIS 
"Látszólagos acélfogyasztás: termelés-(export-import); 

18 Kapacitáskihasználtság: 1990 .=>81 %, 1992 =>70 %, 1995 =>75 %, 2000 =>77 %, 
2004 =>94 % (!); 
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A kapacitásfelesleg miatti túltermelés közel harminc évig jelen volt az iparág 

történetében és várhatóan a jövőben is számolni kell vele. Az OECD Acélipari 

Bizottságában -az egyetlen nemzetközi fórumon, ahol elvileg lehetőség van 

többoldalú egyezmények megkötésére- már több magas szintű megbeszélé-

sen foglalkoztak azzal, hogy hogyan csökkenthetők az acélpiaci ciklusok árin-

gadozásai (OECD, 2005). 

A megbeszélések eredményeként, a Bizottság, döntést hozott a gazdaságta-

lan acélipari kapacitások leépítéséről. A 2010-ig előremutató terv a következő 

ütemezést írja elő: 

1998-2002 78,6-82,6 millió tonna 

2003-2005 24,9-34,9 millió tonna 

2006-2010 18,8-20,8 millió tonna 

A Bizottság külön felhívta a figyelmet, a főként exportra termelő országok, 

Oroszország és Ukrajna acélműveinek korszerűsítésére. 

Japán ugyanis a világ első számú exportőr országaként a legmodernebb 

acélművekkel rendelkezik, de nem mondható el ugyanez a sorban utána kö-

vetkező Oroszországról és Ukrajnáról. Az acéltermelés közel 30 %, illetve 

50 %-át a Nyugat-Európában már 20 éve nem alkalmazott Siemens-Martin 

eljárással állítják elő. A rugalmasabban működtethető elektroacélgyártás 

részaránya pedig mindössze 15 % és 3 %19 A belső acélfogyasztás alacsony 

szintje miatt a kapacitások fenntartása magas exportaránnyal párosul, Orosz-

ország termelésének 50 %-át, Ukrajna 70 %-át (!) exportálta 2004-ben (Ja-

pánban ez arány a 80-as évek óta közel 30 %-os értéket képvisel). 

A technológia korszerűsítésével az acélpiaci ciklusok kialakulásának egy po-

tenciális veszélyforrása valóban megszüntethető lenne, hiszen az új eljárások 

alacsonyabb kapacitáskihasználtság mellett is gazdaságosabban és rugalma-

sabban működtethetők, mint a hagyományos technológiák. (Ez történt japán-

ban a 70-es évek olajválságait követően, ahol a korszerű acélművek az acél-

ipari dekonjunktúra idején is zavartalanul működtek tovább, köszönhetően az 

alacsony működési költségeknek.) 

19 Folyamatos öntéssel Oroszországban a teljes termelés kb. 50 %-át, Ukrajnában kb. 
20 %-át dolgozták fel 2004-ben, szemben a világátlag kb. 87 %-os részarányával. 
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Kérdéses azonban, hogy a nem OECD tagországokban a Bizottság hogyan 

tud majd érvényt szerezni elképzeléseinek. 

A 120-140 millió tonna drasztikus kapacitáscsökkentés terén eddig nem tör-

tént előrelépés, bár kétségtelen, hogy a korábbi acélpiaci trendek is megvál-

toztak. Az OECD Bizottságának tárgyalási, döntési mechanizmusa, hasonlóan 

a WTO-hoz, nagyon hosszadalmas, és nincs semmilyen eszköze a megegye-

zés be nem tartásakor a döntések végrehajtásának kikényszerítésére. Egy-

előre a folyamat leállt, nem erőltetik a végrehajtást, legalábbis az OECD or-

szágokban20. Oroszország és Ukrajna acéliparának korszerűsítését azonban 

továbbra is szorgalmazzák. 

A 4. ábrán az is jól látható, hogy a 2001. utáni időszakban már nincsenek hul-

lámzások, mind a termelés, mind a fogyasztás gyors ütemben emelkedik. A 

hirtelen megnőtt keresletet viszont a beruházás bővítések nem tudták követni, 

aminek az lett a következménye, hogy 2004-ben a kapacitáskihasználtság -az 

acélipar történetében először- elérte a 94 %-os értéket. Az ágazat javuló 

pénzügyi eredménye ösztönzőleg hatott a termelőkapacitások bővítésére. 

Ezért a leépítés helyett, 2004 és 2008 között közel 240 millió tonna új kapaci-

tás üzembeállítását tervezik, amelynek kb. 60 %-a Kínában fog megépülni21. 

Ez a dinamikus növekedése, azonban nagyon sérülékeny. Mi történik, ha a 

kínai gazdasági növekedés lelassul és a világ legnagyobb acélimportőr or-

szága a világ legnagyobb acélexportőr országává válik? (A kínai acélexport 

importhoz viszonyított aránya 2003-ban nem érte el a 20 %-ot, 2004-ben vi-

szont már meghaladta a 60 %-os értéket. Az export mindössze egy év aiatt 

két és félszeresére nőtt!) A forgatókönyv nagyon is elképzelhető, hiszen a 

kínai kapacitásbővítések egy gazdasági visszaesés idején világviszonylatban 

is jelentős túltermelést eredményezhetnek, és kialakulhatnak a 90-es évekhez 

hasonló regionális válságok. 

20 Az OECD Acélipari bizottsága 2002-ig öt megbeszélést tartott a témakörben, majd érezhe-
tően lelassult a folyamat. A 6. tárgyalást 20Q4-ben, a 7. ülést 2005. januárjában tartották. 
21 Az európai cégek óvatosabbak a kapacitásbővítésben, jelentősebb beruházást csak a né-
met Thyssen-Krupp (4,4 millió tonna) és az olasz Riva (1 millió tonna) cég tervez Brazíliában. 
A többségében ázsiai acélművek (pld. Posco=>Dél Korea, JFE=>Japán, Baosteel^Kína) új, 
zöldmezős beruházásai elsősorban Kínában, Tajvanon és Indiában fognak megvalósulni. 
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A jelentősebb beruházások, a tervek szerint 2009-2010 körű! fognak megva-

lósulni. A pekingi olimpia (2008) és a sanghaji világkiállítás (2010) infrastruk-

turális fejlesztései is befejeződnek erre az időszakra. A kínai gazdaság 

8-9 %-os évenkénti növekedése nagy valószínűséggel le fog lassulni, ami az 

acéligény csökkenésével járhat együtt. Az éppen működni kezdő új acélmű-

vek kapacitástöbblete pedig, óriási zavarokat okozhat a nemzetközi acélpia-

con. 

A Kínai Vas- és Acélipari Intézet (China Iron & Steel Association) 

2003-as előrejelzése szerint 2010-ben a világ teljes acéltermelésének 

több mint 40 %-át állíthatják elő Kínában, ha megvalósulnak a fejlesz-

tési elképzelések. 

Látszólagos acélfogyasztás, 
millió tonna 

Acéltermelő-kapacitás, 
millió tonna 

2005 240-250 366 

2010 280-340 445 

o Kapacitástöbblet 

A kínai egy főre jutó acélfogyasztás (200 kg/fő 2004-ben) megközelítőleg a 

fele az Európai Unió és az USA, valamint a harmada Japán acélfogyasztásá-

nak. A fejlettebb főváros közeli és a tengerparti területeken viszont a robba-

násszerű infrastrukturális beruházások miatt ez az érték rohamosan emelke-

dik, és 2008-ban már elérheti a fejlett országok szintjét (OECD, 2005/8). Minél 

fejlettebb azonban az adott ország, esetünkben egy adott terület gazdasága, 

az acélfelhasználás annál kisebb ütemben fog növekedni, mivel az acéligé-

nyes felhasználó ágazatok (elsősorban az építőipar) fejlődése lelassulhat. 
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A következő válság kialakulásának a feltételei tehát elvileg, az évtized végére 

már adottak lehetnek. Ezért az acélpiaci túlkínálat továbbra is fenyegető ve-

szély a gyártók számára, ugyanis a legnagyobb problémát nem az esetleg 

csökkenő kereslet, hanem a kihasználatlan kapacitások miatti túlkínálat je-

lentheti. Számolni kell azzal is, hogy acélipar ciklikus változásai ismételten 

felerősödhetnek a következő válságot követően. 

Az acélgyártóknak tanulniuk kell a múltból, hogy a korábbi hibák ne ismétlőd-

hessenek meg. 

1.4. Műszaki fejlődés 

1 .4.1. ÚJ technológiák a világ acélgyártásában 

A világ acéltermelésének közel 97 %-át alapvetően két fajta eljárással, oxigé-

nes konverteres (integrált acélgyártás) és elektroacélgyártással állítják elő. Az 

integrált acélműben a vasérc és a koksz, az elektroacélmüben22 az acélhulla-

dék a fő alapanyag. 

A két eljárás közötti különbséget a következő, 5. folyamatábra mutatja: 

22 Az elektroacélműveket (Electric Arc Furnace=>EAF) gyakran miniacélműnek (minimis) 
hívják. 
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5. ábra Az acélgyártási eljárások folyamatábrái 

Integrált acélmű 

Az oxigénes acélgyártásnál a folyékony nyersvas mellett 10-30 %-ban acél-
hulladékot is felhasználnak. A nagyolvasztóba lehet direktredukciós vasat* 
(DRI) is adagolni, de ez néni gazdaságos. 

Az integrált acélmű főleg lemeztermékeket (un. lapos-termékeket) gyárt. 

Elektroaeélmű 

Az elektroacélgyártás betétanyaga szilárd vashordozó (acélhulladék, DRI, 
esetleg szilárd nyersvas). Megoldható a folyékony nyersvas adagolása is, de 
ezt gazdaságosabb konverterben feldolgozni. Az elektroacélművekben átlag-
ban 85 %-ban hulladékot és 15 %-ban direktredukciós vasat* dolgoznak fel. A 
szilárd nyersvasat elsősorban a hulladékkal bevitt szennyező anyagok hígítá-
sára használják, mennyisége nem számottevő. 

Az elektroacélmű alapvetően un. hosszú-termékeket gyárt. 

*A direktredukciós vas előállítása ipari méretekben még nenn terjedt el, ezért az acél-
gyártási technológiákhoz felhasznált mennyisége egyelőre nem jelentős. 
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A világ acéltermelésében a meghatározó, közel kétharmados részarányt 

(2004-ben 64 %) az integrált acélgyártási technológia képviseli. Az eljárás 

ipari bevezetésére 1952-ben került sor és 25 év elteltével, már az acéltermé-

kek 50 %-át ezzel a módszerrel állították elő. A korábban szinte egyeduralko-

dó Siemens-Martin acélgyártáshoz képest jóval termelékenyebb eljárás al-

kalmasabb volt, a második világháború után gyorsan növekvő acélkereslet 

kielégítésére23. A technológiát olyan mértékben sikerült tökéletesíteni, hogy 

megközelítették az elméletileg elérhető optimum értékeket és az előállított 

termékek gyakorlatilag mindenfajta minőségi igénynek meg tudnak felelni. 

A berendezések optimális méretének kialakításakor a magas beruházási és 

ebből következően magas állandó költségek miatt, a méretgazdaságossági 

szempontok meghatározó szerepet játszottak. 

A következő rövid áttekintés a nyersvas előállítására szolgáló nagyol-
vasztó (kohó) méretének (térfogatának) növekedését szemlélteti. 
Közel két évszázada -a XIX. század elején- már felismerték, hogy a 
nyersvas előállításának költségei a nagyolvasztó méretének a növelé-
sével drasztikusan csökkenthetők. Költségelemzéseket végeztek és 
kimutatták, hogy több nagyolvasztó egyidejű működtetésével a méret-
gazdaságosságból eredő költségelőny lényegesen elmarad attól, amit 
egy nagyméretű kohó üzemeltetésével el lehet érni. 
A 6. ábra jól szemlélteti, hogy 1 kemence üzemeltetése 3,5 méteres 
kohó-medence átmérőnél kb. 43 USD/tonna beruházási költséggel járt, 
míg a 10 méteres átmérőnél (éves kapacitás: 1 miSlió tonna) az egy-
ségnyi beruházási költség kb. 18 USD-re csökkent. Az azonos átmérő-
jű kemencék számának növelésével nem tapasztaltak számottevő költ-
ségcsőkkenést. 

23 Az oxigén befúvásos acélgyártás bevezetésében élenjáró volt Ausztria (az állami tulajdonú 
Voest 1949-ben sikeresen tesztelte a technológiát), Hollandia, Kanada, Japán és az USA. Az 
új technológia adaptációja azoknál a gyártóknál volt a leggyorsabb, akik számítottak a keres-
let dinamikus növekedésére. Sokan addig vártak a módszer bevezetésével, amíg az új eljá-
rást már optimális paraméterek mellett lehetett alkalmazni. 
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6. ábra A beruházási költség változása a nagyolvasztó 
méretének függvényében (1962) 

millió tonna nyersvas/év 

Forrás: Schenck, H.- Kilppersbusch, H. (1S86): Baukosten und Leistungsfahigheit von Hochofenanlagen. Düsseldorf: Verlag 
Stahleisen, p.42 

* Az egységre eső beruházási költségnél figyelembe vették az adott évre vonatkozó értékcsökkenés és kamatszint értéket 

A 60-as évek elején a fejlett országokban a legkorszerűbb nagyolvasztók 
évente 1 millió tonna nyersvasat tudtak előállítani 10 méteres átmérőjű 
kohókban. Mindössze tíz év alatt az éves kapacitást közel négyszeresére 
emelték (3,8 millió tonna). Ennél nagyobb termelési volumennél azonban, 
már komoly belső áramlási problémák jelentkeztek, ami a kémiai reakciók 
tökéletlen lejátszódását eredményezte. A kohó térfogat növelése a tech-
nológiai korlátok miatt lelassult, és az évezred elején a méretgazdaságos-
sági előnyöket is figyelembe véve, az évente legalább 3-5 millió tonna 
acélt előállító berendezések tekinthetők optimális kapacitásúnak24. 

Az integrált acélgyártási technológia fajlagos költségeit különösen a nyersvas 

előállító fázisban, mint az előző példa is mutatja, nagymértékben befolyásolja 

a nagyolvasztó mérete, amelyet a technológiai modernizáció egyik mérőszá-

maként használnak. A többi technológiai fázis kisebb beruházási igényű és 

rugalmasabban üzemeltethető. (Ezeket a kapacitásokat, a kohó teljesítmé-

nyéhez mérten alakítják ki.) A technológiai kötöttségek miatt ez az eljárás fo-

lyamatos üzemmódban, kb. 80 % feletti kapacitáskihasználtság mellett mű-

ködtethető gazdaságosan. 

24 Forrás: German Steel Association 
A nagyolvasztók téri Foaatának növekedése a Thyssen-Krupp Stahl-nál 1861-1993 között 

1861 1910 1960 1993 
65 m J 610 m'3 1400 4770 m 3 " 

25 tonna/24 óra 400 tonna/24 óra 2.000 tonna 124 óra 12.000 tonna/24 óra 
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A hatékonyság és a rugalmasság növelésének kényszere viszont a másik 

legelterjedtebb eljárás, az elektromos ívkemencében történő acélgyártás fej-

lesztését segítette. Részaránya, a világ acéltermelésében 2004-ben 33 %-ot 

képviselt, de a fejlett ipari országokban ennél magasabb 40-50 %-os az érté-

ke. 

Az elektromos Ivkemencét, mint acélgyártó berendezést először 
Wilhelm Siemens mutatta be 1878-ban, majd néhány évvel később 
1899-ben Herault próbálta ki az ipari alkalmazását Franciaországban. 
Ez a technológia azonban fél évszázadon keresztül nem tudta felvenni 
a versenyt a Siemens-Martin kemencés acélgyártással. Az 50-es évek-
ben a villamos energia kedvező nagyfogyasztói ára és a helyenként 
könnyen beszerezhető acélhulladék olyan lehetőséget teremtett az 
elektroacélgyártás számára, ami elősegítette eleinte lassú, de folyama-
tos elterjedését. Az igazi áttörés a 70-es évek második felétől az első 
olajválság után kezdődött, amikor az un. miniacélművek száma (a nagy 
és ultranagy transzformátor-teljesítményű villamos kemencék megépí-
tésével), és ehhez igazodva az acéltermelés hulladék fogyasztása je-
lentősen növekedni kezdett. 

Az elektroacélművek számos olyan előnnyel rendelkeztek (rendelkeznek) a 

hagyományos integrált acélművekkel összehasonlítva, amelyek az acélgyár-

tók olajválság utáni költségcsökkentési és energia-megtakarítási törekvéseivel 

összhangban elősegítették gyors elterjedésüket. 

Nézzük a legfontosabb előnyöket az integrált acélművel szemben: 

- az elektroacélműnek kisebb a beruházási költsége => gyorsabb a 
megtérülési ideje; 

- az üzemeltetéskor kevesebb a felhasznált energia => alacsonyabb a 
környezetterhelése; 

- kisebb a munkaerőigénye és a méretgazdaságossági előnyöket ki-
használó optimális kemence mérete => rugalmasabban működtet-
hető; 

- jól illeszthető a ciklikus folyamatokhoz, mivel a leállítás és újraindí-
tás közel sem okoz olyan technológiai és költségproblémát, mint az 
integrált acélműveknél; 

Hátránya viszont, hogy az elektroacél minősége nem éri el a konverterben 

előállított acél minőségét, ugyanis a két eljárás nem teljesen csereszabatos a 

termékválasztékot tekintve25. Azoknál a termékeknél viszont, ahol versenyben 

állnak egymással, a miniacélműveknek 15-20 %-os költségelőnyük van 

(Barnes, 1990). 
25 Számos integrált acélmű ezért rendelkezik elektrokemencével is, a miniacélművekben pe-
dig visszafelé integrálódva próbálnak a vevői igényeknek megfelelni. Napjainkban egyre in-
kább tapasztalható tendencia a két technológia közötti távolság csökkenése. 
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A kevés szennyezőt tartalmazó, jól alakítható és feldolgozható lemez-

termékek előállítására az integrált eljárás alkalmasabb. Ezért az igé-

nyes I apos-termékek gyártására az esetek döntő többségében az in-

tegrált eljárást alkalmazzák. Ez a hátrány a vasszivacs megfelelő ará-

nyú felhasználásával kiküszöbölhető, így a miniacélművek (főképpen 

az USA-ban) a lemeztermékek gyártásában is egyre inkább teret nyer-

nek. 

Az elektrokemencék részben, vagy teljesen hulladék betétanyaggal üzemel-

nek. A jó minőségű hulladék ára viszont, a kereslet függvényében, jelentősen 

ingadozhat és gyakran hiány van belőle, amiben szerepet játszhat a begyűjtés 

koordinálatlansága is. Ezek a korábban csak lehetőségként felvetett problé-

mák az acélipar 2004. évi alapanyag ellátásában ténylegesen megjelentek. A 

világ egyes régióiban hulladékhiány alakult ki és az árak soha nem látott ma-

gasságokba emelkedtek, a többi alapanyag árához hasonlóan26. 

A hulladékellátás biztonságának növelésére és a jobb minőségű acél előállí-

tására való törekvés egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy az ágazat más alterna-

tív betétanyagok iránti igénye fokozatosan növekszik. Az évezred elején meg-

indult hirtelen acélkereslet növekedés, nagyban hozzájárulhat ezen fejleszté-

sek felgyorsításához. 

26 Az acélhulladék 2001 »es tonnánkénti 70 $-os ára, 2004 végére elérte a 210 $-t tonnánként. 
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1.4,2. A direkfredukciós technológia 

A hulladék alapanyag helyettesítése már évtizedek óta foglalkoztatta az acél-

gyártókat, ami az elektrokemencék elterjedésével a 70-es években, a direkt-

redukciós technológia ipari méretű kidolgozását eredményezte27. 

A direktredukció a legrégebbi vaskohászati eljárás, több mint 3000 
éves múltra tekinthet vissza. (Az olvadék redukciós technológia mind-
össze 700 éves.) A ma ismert legrégibb vastárgyak egyike, egy vas-
gyöngy készlet Egyiptomból (Kr.e. 4000) és egy vaskocka Kréta szige-
téről (Kr.e. 1800), amelyek feltehetően meteorit vasból készültek. 
A vasérc redukciójával készült legnagyobb tárgy, amely napjainkig 
fennmaradt, talán a Delhiben lévő 7,5 méter magas, 7 tonnás vasosz-
lop a Kr. utáni IV. századból, melyet az indiai acélipar jelképeként tisz-
telnek (a damaszkuszi kard mellett). Ilyen minőségű acélt Nyugat-
Európában csak közel ezer évvel később tudtak előállítani28. 

7. ábra Vasoszlop a kr. utáni IV. századból (India) 

Forrás: Indian Steei Association 

27 A direktredukciós (DR) vasszivacs gyártás legelterjedtebb ipari berendezései a gáz alapú 
Midrex (direct reduced iron:oDRI, vasszivacs) és a HyL (hot briquetted iron=>HBI, melegen 
brikettált vasszivacs) üzemek. Mindkét eljárásnál 1000 C° alatti hőmérsékleten, szilárd álla-
potban végzik az oxidtartalmú ércek redukcióját. A világtermelés kb. 66 %-át a Midrex és kb. 
20 %-át a HYL eljárással állították elő 2004-ben. 
2íi A világ első nagyolvasztóját Kínában az 5. században építették, ezzel szemben Európában 
csak jóval később a 12-13. században jelentek meg az első kohók. 
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A modern korban több mint 100 direktredukciós eljárást dolgoztak ki, legtöbb-

jük azonban csak „kohászati különlegesség" maradt. A 70-es évekig a direkt-

redukció képtelen volt komolyabb szerepet betölteni a világ acélgyártó techno-

lógiái között (Midrex, 2004). 

A direktredukciós módszerrel előállított vasszivacs, vagy nyersvas tökéletesen 

helyettesítheti a hulladék betétanyagot. 

A direktredukció során a jő minőségű, alacsony meddőtartalmú vasér-
cek és a vasoxid-tartalmú anyagok redukciója szilárd állapotban, gáz-
zá/történik és a redukált anyag is szilárd állapotú. A hideg vasszivacsot 
adagolják ezután az elektrokemencébe. Ma már ismertek olyan új eljá-
rások is (hot DRI), amelynek során a redukció után melegen (nem ol-
vadt állapotban) történik a további feldolgozás. A gázalapú direktreduk-
ciós eljárással a világtermelés több mint 80%-át állítják elő. 

A hulladék-helyettesítésére ismertek még az un. szénalapú technológi-
ák (kb. 8-10 %-ot képviselnek a világ alternatív vashordozó termelésé-
ben), ahol olvadékredukciós eljárással nagyolvasztói minőségű folyé-
kony nyersvasat állítanak elő. Ott alkalmazzák elsősorban, ahol nincs 
jó minőségű kokszolható szén. A redukciót közvetlenül szénnel végzik. 
Alapanyagként használhatók a konverter és nagyolvasztói füstgáztisztí-
tó iszapok, szállóporok és a hengerművi reve. Ezeket brikettálják, majd 
redukálás után melegen adagolják az olvasztókemencébe. Az eljárás 
végterméke kiváló minőségű folyékony nyersvas, amelynek további fel-
dolgozása történhet folyékony állapotban (hot metal), vagy szobahő-
mérsékletre lehűtött granulált nyersvas (pigs) formájában. A technoló-
gia hátránya, hogy az előállított acél minősége nem egyenletes29. 

A direktredukciós technológiát, ipari méretekben a 70-as években kezdték el 

alkalmazni és a 90-es évek elején már kb. 20 millió tonna vasszivacsot, 

2004-ben pedig 55 millió tonnát állítottak elő, a világtermelés közel 5 %-át. Az 

előrejelzések szerint 2005-re a 60 milliót, 2010-re pedig a 75 millió tonnát is 

elérheti a termelés, ami azonban továbbra is igen alacsony részarány a meg-

határozó technológiákhoz viszonyítva. 

29 A gyakorlatban alkalmazott egyik ilyen eljárás „Corex" néven vált ismertté. A legnagyobb 
„Corex" eljárással dolgozó üzemek Dél-Afrikában (0,15 és 0,18 millió tonna/év) és Dél-
Koreában (0,8 millió tonna/év) találhatók. 
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8. ábra A világ direktredukciós vastermelése 
(1970-2004) 

Év 

Forrás: Midrex Technologies (2005): World Direct Reduction Statistics. 

A legnagyobb üzemek Latin-Amerikában, a Közel-Keleten, valamint Ázsiában 

találhatók, elsősorban azokban az országokban, ahol jelentősek a földgáz-

készletek (és rendelkezésre áll jóminőségű, meddőben nagyon szegény vas-

érc), mivel a technológia gazdaságosságát a gázárak változása nagymérték-

ben befolyásolhatja30. 
A 8. ábrán látható közel 10 %-os termeléscsökkenés 2001-ben részben 
ennek volt a következménye. A világtermelés kb. 15 %-át előállító 
NAFTA országokban a gázárak átmenetileg megemelkedtek 2000-
2001 telén, aminek eredményeként a régióban a termelés 40 %-kal 
csökkent. Az általános acélpiac! recesszióval együtt ennek hatásaként, 
a folyamatosan emelkedő termelés hirtelen visszaesett. 

A világ DRI termelésének kb. 90 %-át alapvetően a fejlődő országokban állít-

ják elő, a fejlett ipari országok (Nyugat-Európa, Észak-Amerika) részaránya 

mindössze 3 % (9. ábra). 

30 A legnagyobb gyártókapacitások (2004): India: £ 9,4 millió tonna/év, Venezuela: £ 7 millió 
tonna/év, Mexikó: E 6,5 millió tonna/év, Irán E 6,5 millió tonna/év, Szaúd Arábia: E 3,5 millió 
tonna/év, 
A teljes mennyiség előállítása több gyártóberendezésben történik. A ma ismert legnagyobb 
termelőkapacitás kb. 1,5 millió tonna/év/berendezés. 
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Forrás: Midrex Technologies (2005): Worid Direct Reduction Statistics. 

A fejlődő országokban a Iegtöbb d irektredukciós üzemet azért é pííetíék fel, 

hogy biztosítani tudják az elektroacélgyártáshoz szükséges alapanyagot, mi-

vel ezekben az országokban, gyakran nem áll rendelkezésre a szükséges 

mennyiségű acélhulladék. Ezért az olcsó természetes gázzal, vagy szénnel 

előállított DRI komparatív előnyt jelenthet számukra az acélgyártásban. 

A legnagyobb direktredukciós vasat exportáló ország Venezuela, a 
legnagyobb importőr az Amerikai Egyesült Államok annak ellenére, 
hogy a legtöbb direktredukciós üzem az USA-ban épült és épül. Ezek 
azonban többnyire kiskapacitású, nem ipari méretű próbaüzemek. 
A különleges acélminőségek, a magasabb hozzáadott érték tartamú 
termékek gyártásához az acélhulladék betétanyag minősége nem min-
den esetben megfelelő, ezért a direkíredukciós vas iránti kereslet egyre 
növekszik az ilyen termékeket előállító országok részéről. 

A valóságban, az 1970-es években, a prognosztizált direktredukciós vas ter-

melésének a fele sem teljesült. Ennek legfontosabb oka, az ipari termelő be-

rendezések kis kapacitása, amely miatt az acéliparban nagyon lényeges mé-

retgazdaságossági előnyöket nem tudják kellőképpen kihasználni. 

Az egyik legújabb D R-vasat előállító eljárást a japán Kawasaki Steel 
Corporation-ban fejlesztik. A finomszemcsés vasércet finomszemcsés 
karbonnal redukálják. 
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Az eredmény kiváló minőségű vasszivacs (high guality iron pebble) né-
ven ismert. A nagyon tiszta direktredukciós vasat 15 perc alatt nyerik ki 
adagonként. A demonstrációs üzem kapacitása azonban évente mind-
össze 10.000 tonna nyersvas. A gazdaságos működtetéshez minimum 
500.000 tonna éves kapacitású berendezés építésére lenne szükség 
(Iron and Steel Maker, 2005). 

Ugyanakkor a technológia optimalizálása, elvileg lehetőséget teremthet a be-

ruházóknak a piacra való belépésre, a nagy integrált acélműveknél kisebb, 

rugalmasabban működtethető kapacitásokkal. 

A 2001 óta tartó acélfelhasználás felgyorsulása következtében a világ egyes 

régióiban hulladékhiány alakult ki, amihez hozzájárult a begyűjtés szervezet-

lensége és az, hogy az acélhulladék nem ál! korlátlanul rendelkezésre, hiszen 

egy korábbi termelés eredménye31. 

Amennyiben feltételezzük (a konjunktúra és a technológiaváltás együttes ha-

tásának eredményeként), hogy a középtávon tartós (3-5 év) hulladékkereslet 

miatt megnövekedett hulladékárak megközelítik a direktredukciós vas előállí-

tásának önköltségét, akkor az új helyzethez való alkalmazkodás nagymérték-

ben gyorsíthatja a direktredukciós vas felhasználásának az elterjedését. Ter-

mészetesen ehhez jelentős fejlesztésekre is szükség van. 

Jelenleg még a direktredukciós vas ára magasabb a hulladék áránál, de az 

elhúzódó hulladékhiány és a hiány miatt kialakuló magasabb árak hatására 

megindulhatnak a kapacitásnövelő beruházások a jövőben32. 

Elképzelhető, hogy a 2001-ben kezdődött acélipari konjunktúra olyan áttörést 

hozhat a technológia ipari alkalmazásának elterjedésében, mint az 

elektroacélműveknél az olajválságokat követő dekonjunktúra33. 

31 A következő hulladékfajták ismertek: visszajáró hulladék=>az acélipari technológiák alkal-
mazása során keletkező hulladék a nyersacéltermelés 8-10 %-a, feldolgozói hulladék=>az 
acélfelhasználó vállalatoknál keletkezik a feldolgozás során, az acélkésztermék felhasználás 
12-14 %-a, amortizációs hulladék=>forrása a 15-35 éwel korábbi acélkésztermék felhaszná-
lás, a gépekbe, berendezésekbe beépített acél mennyisége; 
32 A nagy acélművek ugyanakkor törekednek arra, hogy kialakítsák saját hulladékgyűjtő és 
feldolgozó kapacitásaikat és így részben függetlenítsék magukat a hulladék nemzetközi ár-
alakulásától. 
33 Az American Iron Reduction (AIR) 1998-ban kezdett el direktredukciós vasat előállítani a 
földgáz alapú Midrex eljárással. A gyártást alig egy év után kénytelenek voltak leállítani a 
magas Észak-Amerikai földgázárak miatt. A kényszerpihenőnek 2005. áprilisában szakadt 
vége, amikor a szintén amerikai NUCOR cég megvette az AIR-t. A technológiát Trinidadba 
kívánják áttelepíteni, ahol egy 1,8 millió tonna/év kapacitású üzemet hoznak létre - alig félév 
alatt - a tervek szerint 2006. elejére. 
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Egy új acélgyártó eljárás bevezetésénél a gazdaságosság mellett már egyre 

fontosabb szerepet kapnak az ágazat környezetvédelmi kérdései is, össz-

hangban a Kyoto! Egyezményben foglalt országvállalások teljesítésével34. 

Miután Oroszország aláírta az Egyezményt, 2005. februárjában hatály-

ba léphetett. Ennek az volt a feltétele, hogy a világ C02 kibocsátásának 

55 %-ért felelős országok ratifikálják a jegyzőkönyvet. (A jegyzőkönyvet 

a hatályba lépésig 140 ország ratifikálta.) 

Az Európai Unióban ezen felül, még külön direktívák is szabályozzák 

az üvegházhatású gázokat kibocsátó ágazatok, így az acélipar műkö-

dését (Directive 2003/87/EC, Directive 2004/101/EC). Az Amerikai 

Egyesült Államok, a világ legnagyobb C02 kibocsátója (36%) viszont, 

engedve az érdekelt gyártók lobbi nyomásának, nem kis nemzetközi 

bonyodalmat okozva hivatalosan bejelentette már 2001. márciusában, 

hogy nem szándékozik aláírni az egyezményt35. A Szerződést nem rati-

fikáló országok közé sorolható a jelentősebb acélgyártó-kapacitással 

rendelkező Kína és India is. 

A földgáz alapú direktredukciós vasszivacs és a szénalapú olvadékredukciós 

nyersvasgyártás hátránya az ipari technológiák ma még magas beruházási és 

előállítási költségei mellett, a nagy C02 kibocsátás okozta környezetszennye-

zés. 

Nem véletlen tehát, hogy az Európai Unió területén belül m indössze 
Németországban (Ispat HSW, Hamburg) található egy kisebb kapacitá-
sú üzem (0,4 millió tonna/év), Olaszországban és Svédországban csak 
próbagyártás folyik36. 

A Kyoto-i környezetvédelmi vállalások szellemében, az aláíró országok acél-
ipari vállalatainak feladata, hogy folyamatosan tökéletesítsék és fejlesszék az 
acélgyártó berendezéseket és az alkalmazott eljárásokat. 

34 1997-ben Kyoto-ban az ENSZ Éghajlat-változási Egyezménye keretében, több mint 160 
ország részvételével megállapodás született az üvegházhatású gázok (szén-dioxid=>C02, 
metán=>CH4, dinitrogén-oxid=>N20, fluorozott-szénhidrogének=>HFC-k, perfluorkarbonok^> 
RFC-k, kén-hexafluorid=>SF6) kibocsátásának csökkentéséről. Az éghajlatváltozás szempont-
jából a szén-dioxid kibocsátás a legfontosabb tényező. Az emisszió korlátozás nagysága 
országonként változó, külön kezelve a fejlett és az átmeneti gazdaságokat. 
35 Megkerülve a Kyoto-i Egyezményt, a világ két legnagyobb C0 2 kibocsátója az USA és Kína 
(Ausztrália, Japán, India és Dél-Korea részvételével), 2005. júliusában megkötötte az "ázsiai 
és csendes-óceáni partnerségi megállapodást a tiszta fejlődésről és a klímáról". A hivatalos 
változat szerint, a megújuló energiaforrások hasznosításával és a technológia fejlesztésével, 
nem pedig az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozásával kívánják megóvni a föld 
légkörét a felmelegedéstől. 
36 Az Európai Unió 2004. évi DRl termelése 0,61 millió tonna volt, a világtermelés kb. 1 %-ka. 
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Az ágazai szárnára környezetvédelmi szempontból a legnagyobb kihívást a 

karbon és a vasoxidok közötti kémiai reakciók hatékonyságának növelése, 

optimalizálása jelenti. A törekvés eredményességét bizonyítja, hogy az ipari-

lag fejlett régiók közül az Európai Közösségben az elmúlt 30 évben közel 50 

%-os fajlagos energiafelhasználás csökkenést és közel 50 %-os C02 kibocsá-

tást sikerült elérni37. Ilyen eredménnyel a FÁK országai már nem büszkélked-

hetnek, és az acélipar környezetvédelemi kérdéseinek megoldása a kevésbé 

fejlett és a fejlődő országokban sem tartozik a legfontosabb területek közé. 

Az Európai Unióban az egyik új nemzetközi együttműködésre példa, az 
alacsony C02 kibocsátású acélgyártó technológiák fejlesztésére alakult 
48 tagú európai konzorcium. A projekt vezetője a világ második legna-
gyobb acélgyártója (2005-ben) az Arcelor. Az ULCOS (Ultra Low C02 
Steel Making Solutions) projekt első ipari bevezetésére a mai ismere-
tek szerint legkorábban, 2012-ben kerülhet sor. A közel 10 évre terve-
zett kutatási programot egyaránt támogatja az Európai Unió VI. Keret-
programja és az Európai Szén- és Acélkutatási Alap (lásd részletesen 
4.3. fejezet). Olyan technológiákat akarnak kidolgozni, amelyek a C02 
kibocsátást további 30-70 %-kai fogja csökkenteni. A környezetkímé-
lőbb eljárások kidolgozásában a H2-vel végzett direktredukciónak, a 
biomassza alkalmazásának is egyre nagyobb szerepe lehet (Arcelor 
éves jelentés, 2005). 

A következő ábrán összehasonlítás látható arról, hogy az egyes acélgyártó 

eljárások mekkora fajlagos C02 kibocsátással termelik az acélt. 

37 A vasoxidok redukciójához szükséges karbon mennyisége szíöehiornetrilag meghatározott, 
amelynek elméleti határértékét az európai uniós integrált acélművekben 2005-re már megkö-
zelítették. Ezért további energia-megtakarítás a jövőben elsősorban a redukálószer megvál-
toztatásával (pld. carbon helyett hidrogén) érhető el. 
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10. ábra A különböző acélgyártó eljárások CO, kibocsátásának 
összehasonlítása* 

0 100 200 300 400 500 600 

kgC**/millió tonna acél 

Forrás: Stahl und Eisen (2001), No. 11 

"Az adatok az USA-ban működő acélművekre vonatkoznak (2000); 
"Egy tonna carbon kibocsátás kb. 3,67 tonna (44/12-ed) C02 kibocsátással egyenértékű; 

A hagyományos integrált acélművek (nagyolvasztó-konverter) technológiai 

optimalizációja során már megközelítették az elméletileg elérhető mértéket, 

így számottevő C02 kibocsátás csökkentés a továbbiakban nem várható. 

Ezek az acélművek a főként hulladékkal üzemelő elektrokemencék szennye-

zésének többszörösét bocsátják ki, és jelentős a különbség attól függően is, 

hogy fémes betétjükben mennyi hulladékot használnak fel. 

A C02 kibocsátás szempontjából a legkedvezőbb a hulladékot feldolgozó 

elektroacélgyártás, hiszen itt nincs szükség újabb redukáló folyamatra. Ennél 

az eljárásnál a kedvezőbb környezetvédelmi paraméterek mellett, a hulladék 

minősége (más típusú emissziós forrásokkal pld. S02) és a mennyisége vi-

szont gyakran okozhat problémát. 

A hulladék helyett direktredukciós vasat használó elektroacélművek C02 ki-

bocsátása a két alaptechnológia között helyezkedik el. A direktredukciós 

technológia további tökéletesítése lehetőséget jelenthet az acélgyártók szá-

mára a versenyképességük megőrzésére. Az új, különleges minőségű acél-

termékek sikerrel vehetik fel a versenyt, az acélt helyettesítő anyagokkal 

szemben. 
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1.5. Nemzetközi együttműködések 

A vevői igényekhez egyre jobban illeszkedő termékválaszték kialakítása és a 

kapacitások megfelelő szabályozhatósága érdekében elkerülhetetlen, hogy a 

vállalatok, vállalatcsoportok korszerűsítsék termelésüket és különböző típusú 

együttműködéseket alakítsanak ki egymással, A nagy acéltermelők, a többi 

iparághoz hasonlóan ma már szintén egyre inkább a globális méretű koope-

rációra törekednek, de ez a folyamat csak a 90-es évek közepén indult meg, 

jóval később, mint a feldolgozóipar más ágazataiban. 

A legnagyobb felhasználók -személyautó gyártás, háztartási gépek 
előállítása, csomagoló ipar, építőipar- globális stratégiája az acélipart is 
az erőforrások összevonására ösztönzi. Ennek egyik jeleként az acél-
termelés koncentrációja és ezzel összefüggésben a konszolidációja az 
elmúlt 10-15 évben felgyorsult. A 10 legnagyobb acélmű a világterme-
lés kb. 29 %-át állította elő 2004-ben, szemben az 5 évvel korábbi kb. 
20%-os értékkel. A koncentrációs folyamat lassú terjedését mutatja, 
hogy 1997-ben a világ első 10 gyártója közül mindössze egynek volt a 
működési helyén kívül leányvállalata, de 2004-ben már 6-ra növekedett 
a számuk. 

Az együttműködésre számos példát lehet bemutatni: 

Az American Iron and Steel Institute kezdeményezésére az un. ULSAB 
(Ultra Light Steel Auto Body) projekt keretében 1994-98 kőzött 18 or-
szág 35 acéltermelője a német Porsche Engineering Service-el közö-
sen kifejlesztett egy olyan könnyűszerkezetes acél autó-karosszériát, 
amely 25 %-kal volt könnyebb, mint a hagyományos38. Az új technoló-
gia kidolgozását a könnyűfém (alumínium ötvözetek) autókarosszériák 
fokozatos elterjedése is sürgette (Stahl und Eisen, 1998, No. 10). 
Az amerikai autógyárak kedvezően fogadták a fejlesztés során elért 
eredményeket és megkezdték az új karosszériával készülő járművek 
tervezését (Iron and Steelmaker, 2001, No. 7). 

30 Az ULSAB karosszéria teljes tömege 203 kg, amely 68 kilogrammal könnyebb, mint a pro-
jekt indításakor kiválasztott referencia karosszéria. A projektben Közép-Kelet-Európából 
egyedül a Kassai Acélmű vett részt. 
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Az ULSAB-AVC (Ultra Light Steel Auto Body Advanced Vehicle 
Concepts39) program keretében, amelyet egy nemzetközi acélgyártó 
konzorcium alapított, már több prototípust is előállítottak -pld. GM 
Chevrolet Malibu, Crysler Pacifica- az ütközésálló és csökkentett tö-
megű autökarosszériával. A Ford, a Volvo a Honda és a Porsche még 
a tervezés fázisában tart, a nagyszilárdságú acél karosszériával ké-
szült Opel Vectra már kereskedelmi forgalomban is kapható. A legfon-
tosabb cél, a személyautó tömegének csökkentésével elérhető ener-
giafogyasztás, és CO2 kibocsátás mérséklése volt amellett, hogy a fel-
használt anyagok szilárdságának növelésével sikerült a biztonságot is 
javítani. 

A pittsburgi U.S. Steel csoport egyik részlege és a japán Kobe Steel 
együttműködést kezdtek az autógyártáshoz szükséges lemezacélok 
gyártási technológiájának kutatásában és fejlesztésében (Iron and 
Steelmaker, 200,. No. 3, p. 36). 

Az olasz Lucchini és a japán Kobe Steel a különleges acélok fejleszté-
se területén stratégiai és operatív együttműködésben állapodott meg. 
Az utóbbi terület magában foglalja a gyártástechnológia, a marketing 
és a minőségbiztosítás közös kialakítását is (Iron and Steelmaker, 
2001, No. 3, p. 5). 

A japán Nippon Steel Corporation és a francia Usinor (az Arcelor cso-
port tagjaként) stratégiai egyezményt kötött szintén a személygépkocsi 
gyártás acéllemez ellátására, szoros kooperációt kialakítva a gépkocsi 
gyártókkal. A Toyota franciaországi gyárának és a Renault gyárnak az 
acéllemez ellátását közösen kívánják biztosítani a jövőben, szorgal-
mazva a Tovota-Renault együttműködés erősítését (Stahl und Eisen, 
2003, No. 5) . 

Az NKK és a Kawasaki (Japán 2. és 3. acélgyártója) 2002-ben bejelen-
tette, hogy összevonja működését. Költség-megtakarítást kívántak el-
érni az együttműködési programok bővítésével, a termelési folyamatok 
optimalizálásával és a tőkebefektetések össze-hangolásával. Távlati 
terveik kőzött szerepelt egy stratégiai szövetség kialakítása a német 
Thyssen-Krupp acélművel az autóipari acélgyártás területén abban a 
reményben, hogy így majd jobban tudnak alkalmazkodni a felhasználó 
iparágak globális konszolidációs folyamataihoz és beszerzési stratégiá-
jához (New Steel, 2001). 
Ez az elképzelés 2003-ban megvalósult, a japán JFE Steel, az NKK és 
a Kawasaki Steel összeolvadásából született újabb vállalat, valamint a 
német Thyssen-Krupp a járműipari acélok kutatás-fejlesztésére megál-
lapodást kötött (Steel Times International, 2003, No. 4-5). 

39 Az 1999-ben indított 10 millió USD kutatási program mellett, az ULSAS (Ultra Ligh Autó 
Suspension) és az ULSAC (Ultra Ligh Auto Closures) programok is hozzájárulnak az új típusú 
személyautók fejlesztéséhez. 
40 A Renault teljes acéllemez igényének 70 %-át a 90-es években az Usinor szállította. 
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A japán Nippon Steel vegyes vállalatok létrehozását tervezi Kínában és 
Indiában autóipari acéltemezek gyártására, mivel az előrejelzések sze-
rint a személyautó gyártás jelentős növekedése várható a régióban. A 
világ legnagyobb acélgyártója az Arcelor is érdeklődik a kínai tervek 
iránt (Steel Times International, 2003, No. 4-5). 

A német Salzgitter Flachstahl GmbH és a dél koreai Pohang Iron and 
Steel Co. technológiai együttműködési megállapodást kötött az autó-
ipari acélok gyártására és megmunkálására. A kooperáció kiterjed az új 
termékminőségek fejlesztésére, a költséghatékonyságra, a minőség-
ügyi szabványok kidolgozására és a kölcsönös tapasztalatcserére egy-
aránt (Stahl u. Eisen, 2003, No. 4). 

A fenti felsorolás természetesen nem teljes körű, hiszen az együttműködési 

területek és az együttműködők kőre folyamatosan bővül, változik. A példákat 

tekintve az mindenesetre látható, hogy az acélgyártók a feidolgozóipar egyik 

legdinamikusabban fejlődő ágazatát, a személyautó gyártást kiemelt figye-

lemmel kezelik. A lemezacélok közül az autó-karosszériához használatosak 

állandó fejlesztést igényelnek, hasonlóan a folyamatosan változó személyautó 

típusokhoz. 

A személyautó gyártás növekvő minőségi igényei meghatározóak az acélipar 

fejlődési irányait tekintve és rákényszerítik a gyártókat az egymással és a fel-

használókkal való minél szorosabb együttműködésre. 

2. ACÉLIPARI FEJLŐDÉS ÉS PIACI VERSENY AZ EURÓPA! INTEGRÁ-
CIÓBAN 

Az Európai Unió a korszerű technológiák ipari alkalmazásának és az ezzel 

szorosan összefüggő hatékony termelésnek köszönhetően, ma a világ egyik 

legversenyképesebb acéliparával rendelkezik. Ennek eléréséhez azonban 

hosszú, több évtizedes szerkezet-átalakítás!, konszolidációs folyamatokra volt 

szükség üzembezárásokkal, létszámleépítésekkel, termelési korlátozásokkal 

és gyakran súlyos társadalmi és szociális feszültségekkel kísérve. 

A nyugat-európai acélipar válságból való kilábalása, az ágazat szerkezet-

átalakítása sok hasznos tanulságot szolgáltathat az új fejlődési trendben kö-

vetendő stratégia kialakításakor. Ebben a fejezetben, ezeknek a tapasztala-

toknak a rendszerezésére és értékelésére kerül sor. 
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2.1. Az acélipar első növekedési szakaszának Jellemzői (1950-1974) 

Az európai integrációban az ágazat az 1950-es évektől kezdődően kiemelt 

szerepet játszott a világháborút követő gyors gazdasági növekedésben. Fej-

lődése eleve érdekes volt egy történelmi ok miatt. Köztudott, hogy az 1951-es 

Párizsi Szerződéssel jött létre az egyesült Európa első kezdeményezéseként 

a Montánunió (más néven az Európai Szén és Acélközösség=>ESZAK), a 

történelmi lotaringiai régió kohászatának összekapcsolására, amely az Egye-

sült Gazdasági Közösséget (EGK) megelőzően már létrehozott egy közös 

piacot az aláíró országok között41. 

Az ÉSZAK keretében rögzítették az acélpiac! versenyszabályokat ós létrehoz-

tak egy kutatást-fejlesztést támogató alapot kizárólag az ágazatok (bányászat, 

kohászat) vállalatai számára. 

Az újjáépítés időszakában (1960-ig) elsősorban a tömegtermelésre és a költ-

ségcsökkentésre törekedtek, majd később a 70-es évek közepéig a termelé-

kenység és a minőség javítása került a középpontba. A gyors igénynöveke-

dést erőteljes kapacitásnövelő beruházásokkal próbálták követni, de még így 

is nehezen tudtak megfelelni a felhasználás rohamos emelkedésének. A fej-

lődés szinte töretlen volt, az acélpiac szereplőit csak kisebb termelési ingado-

zások zavarták meg, amelyek mértéke és időtartama azonban nem volt jelen-

tős. Válságról ebben az időszakban nem beszélhetünk. 

Az állami beavatkozás a problémák jellegének megfelelően a termékek elosz-

tására és a kapacitásfejlesztések összehangolására összpontosult az ÉSZAK 

vezetésével. 

A technológia fejlesztési koncepciókat pedig az egyes országok kormányai 

dolgozták ki, mivel ekkor az acélipari vállalatok nagy része még állami tulaj-

donban volt. 

41 Az Európai Szén és Acélközösség (ÉSZAK vagy Montánunió) az 1951-es Párizsi Szerző-
déssel, az Európai Gazdasági Közösség (EGK) az 1957-es Római Szerződéssel jött létre. 
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2.2. Válságkezelés a növekedés második szakaszában 

2.2.1. A válságkezelés első szakasza, a Davignon-lerv (1974-1990) 

A Közösség acélipari válsága a világtendenciát követve, a 70-es évek gazda-

sági változásainak következtében alakult ki. A kereslet drámaian csökkent a 

kiemelkedő acélipari konjunktúrájú 1973-as és 1974-es év után (iásd. 1. áb-

ra), amelynek következtében tartóssá vált a strukturális túlkínálat. A helyzetet 

még tovább súlyosbították az acélpiacon megjelenő új kínálati források (pld. 

Japán, Dél-Korea, fejlődő országok). Ehhez nagymértékben hozzájárult az, 

hogy az Európai Közösség az acélipari berendezések exportjában élvezett 

komparatív előnyeinek kihasználásával hosszabb távon csökkentette az acél-

export hagyományos komparatív előnyeit, mivel segítséget nyújtott a harma-

dik országokban az EK-országokénál versenyképesebb acélipari kapacitások 

kiépítéséhez (Török, 1987). 

A tagállamok a 70-es években a külső gazdasági körülményeket figyelmen 

kívül hagyva folytatták a kapacitásbővítő beruházásokat. Számos új, jelentős 

kapacitású acélművet létesítettek pld. Nagy Britanniában (British Steel), 

Olaszországban (llva) és Franciaországban (Usinor). Továbbra is a korábbi 

növekedési trend folytatásából indultak ki a beruházások tervezésénél és a 

régi elavult technológiával működő acélműveket is tovább üzemelték. 

A Közösség acélipara közel 30 %-kal (40 millió tonnával) növelte kapa-

citásait 1970-1980 között42, miközben az USA-ban ezen időszakban 

nem volt kapacitásbővítés, a termelés csaknem stagnált (Ballance-

SincSar, 1983). 

A magas fix költségek mellett fenntartott felesleges kapacitásoka termelés 

növelésére ösztönözték a gyártókat, ami az árak eséséhez vezetett. A dekon-

junktúra miatti drasztikus acélkereslet csökkenés, a túlkínálat okozta alacsony 

árak mellett, a Közösség tagállamaiban komoly problémát okozott és szüksé-

gessé vált a Közösségi szintű beavatkozás a válságkezelésére. 

42 A nagy integrált acéltermelő vállalatok jelentős fejlesztésekbe kezdtek a 70-es évek köze-
pétől a folyamatos acélművek elterjedése nyomán. A folyamatos öntés 1974-es mindössze 
10 %-os részaránya, 1984-re 65 %-ra növekedett. 
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Ugyanakkor tudomásul kellett venni, hogy az acélipar, mint válságágazat 

gazdaságpolitikai kezelésére a liberális piackonform megoldások várható sú-

lyos társadalmi következményeik miatt nem jelentettek járható utat. Viszont a 

korábbi hatékonysági kényszert enyhítő, illetve helyettesítő szubvenciós gya-

korlatot sem lehetett tovább fenntartani. 

Az uniós válságmenedzselés első, az 1970-es évek végéig tartó sza-

kasza lényegében azon a feltevésen alapult, hogy az ágazat nehézsé-

gei ciklikus jellegűek és egy újabb konjunkturális szakasz idején ismét 

szükség lesz a meglévő kapacitásokra. A kialakult kapacitások szintje 

megfelelő, a keresleté viszont nem, ezért a közösségi szintű beavatko-

zásnak, a kereslet bővítéséhez és a kapacitások idő előtti leépítéséből 

eredő veszteségek megelőzéséhez kell hozzájárulniuk. Ez a magyará-

zat azonban nem bizonyult helytállónak. A 70-es évek olajválságai után 

egyértelműen bebizonyosodott, hogy a fejlett országokban az energia-

és anyagigényesség csökkenése tartós folyamat és az ágazat kapaci-

tásainak sorsa legalábbis részben a felszámolás lesz. 

A nyersacél termelése az Európai Gazdasági Közösség kilenc országában, 

1979-ben lényegesen nagyobb volt, mint 1970-ben. Az olajválságok utáni 

dekonjunktúrális időszakban az alacsonyabb költséggel üzemelő elsősorban 

ázsiai versenytársak mind az európai, mind a külföldi piacokon komoly ve-

szélyt jelentettek az európai acélgyártókra. A régióban ezért a kapacitáski-

használtság a 70-es évek végén (80-as évek elején) mindössze 60 % körül 

alakult. 

Ennek ellenére, a Közösség halogatta a válság meghirdetését, ami lehetősé-

get biztosított volna a kötelező termelési kvóták bevezetésére43. Helyette, 

1977-ben bevezették az „önkéntes minimál árak" rendszerét, amelyet a leg-

több acéltermékre kiterjesztettek. Ez az intézkedés az import szigorú korláto-

zásával párosult. 

43 Erre a Párizsi Szerződésben foglaltak nyújtottak lehetőséget. Az 50-es évek elején Nyugat-
Európában a legfontosabb kérdés a német-francia megbékélés tető alá hozása volt. Az 
együttműködésben Olaszország és a Benelux Államok is részt kívántak venni. így került sor 
1951-ben a Szerződés aláírására a 6 alapító EGK tagállam részvételével (Benelux Államok, 
Németország, Franciaország, Olaszország). 
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A kialakult válsághelyzetet tehát elsősorban protekcionista és nem piaci esz-

közökkel próbálták kezelni. Az Európai Közösségen kívüli országokból szár-

mazó importot kvótákkal, behozatali tilalmakkal korlátozták és mellette alkal-

mazták, a különböző mértékű nemzeti szubvenciós gyakorlatot is. 

Ez a közösségi program az un. Davignon-terv néven vált ismerté. A terv sike-

rétől függött, hogy hogyan sikerül megőrizni rövid-távon a foglalkoztatottságot. 

Több 100 ezer acélipari dolgozó félt attól, hogy elveszítheti állását az elkövet-

kező évtizedben. 

Ebben az időszakban, 1978-ban hozták létre az Európai Unió legnagyobb 

acélgyártói az Európai Acélkereskedelmi Szervezetet, Eurofer néven. Az 

Eurofer legfontosabb feladatai között szerepelt az önkéntes árfegyelem betar-

tásának ellenőrzése. 

Alig két év alatt világossá vált, hogy ez a rendszer, a válság megoldására 

nem alkalmas. Ekkor a Davignon-terv rövid távú elemei mellett - minimum 

árak, import kvóták - előtérbe kerültek a hosszabb távú elgondolások, meg-

kezdődött a szerkezetváltás időszaka. 

A 70-es évek két energiaár robbanását követő mély recesszió és tartós 

szerkezeti válság időszakában, az Európai Közösség struktúrapolitiká-

jában, az un. válságágazatok - köztük a vas- és acélipar - közösségi 

támogatása került előtérbe, ami a veszteségek finanszírozásával 

- negatív struktúrapolitika - nem a versenyképesség javítását segítette 

elő, hanem konzerválta a kialakult szerkezetet. A 80-as években he-

lyeződött át a hangsúly a piackonform eszközökre a pozitív struktúra-

politika jegyében, amikor a szerkezetváltás és az innováció44 támoga-

tása került előtérbe (Palánkai, 2004). 

A Közösség, miután az USA-hoz hasonlóan évekig nem vett tudomást a nem-

zetközi acélpiacon bekövetkezett változásokról, végül a 80-as évek elején 

deklarálta a válságot. Ezzel lehetővé vált a tagországok számára az Európai 

Szén és Acélközösség (ÉSZAK) általános normáitól eltérő, különleges intéz-

kedések megtétele. 

44 A Közösség I. Kutatás-Fejlesztési Keretprogramját is ebben az időszakban, 1984-ben indí-
tották el. (A VII. K+F Keretprogram 2007-2013 között lesz érvényben.) 
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A szerkezet-átalakítási intézkedések meghozatalához 1 980-ban kiadtak egy 

ÉSZAK határozatot, amelyben részletes információk adására kötelezték az 

acélgyártókat a géppark állapotáról és a rendelkezésre álló kapacitásokról 

(Com. Dec., 3316/80). Az Eurofer feladatköre is módosult, kiterjedt a javasolt 

kapacitáscsökkentések összehangolására és a végrehajtás ellenőrzésére. 

A tagországoknak be kellett látniuk, hogy tartósan megváltozott az Európai 

Közösség nemzetkőzi munkamegosztásban elfoglalt szerepe és ez megköve-

teli a kapacitások számottevő csökkentését. 

Az intézkedések országonként eltérő reakciót váltottak ki (Moore, 1998). A 

tradicionálisan jelentős befolyással rendelkező Acélipari Dolgozók Szakszer-

vezete a tagországok egy részében (pld. Nagy Britannia, Franciaország, 

Olaszország, Belgium) ellenállt a kapacitáscsökkentési és ebből következően 

a foglalkoztatás csökkentési kísérleteknek. Az állami tulajdonban lévő cégek 

pedig továbbra is jelentős állami támogatásban részesültek (pld. Nagy Britan-

nia, Olaszország)45. 

A legerősebb volt az ellenállás Angliában, ahol a 70-es évek üzem ra-
cionalizálási kísérletei sorra megbuktak a szakszervezetek miatt46. A 
válságot követően 1980-ig mindössze 3 %-os foglalkoztatás csökke-
nést sikerült végrehajtani. A 80-as évek elején a kormányzat végül rá-
szánta magát egy radikális visszafejlesztés! program elindítására, 
amelynek keretében 3 év alatt 50 %-os létszámcsökkentést és 25 %-os 
kapacitáscsökkentést valósítottak meg az iparágban (Howell.., 1988.). 

A tagországok másik csoportjában (pld. Németország, Hollandia), az acél-

iparban a magántulajdon volt a meghatározó. Ezek a társaságok nem része-

sültek közvetlen állami szubvenciókban, illetve a támogatást valamilyen felté-

telhez kötötték. 

45 Franciaország és Belgium, pedig államosította csaknem teljes acélágazatát és szintén köz-
vetlen állami támogatással segítette. 
Az acélipari támogatások nagyságát nagymértékben befolyásolta a regionális koncentráció és 
az acéliparnak az ország gazdaságában b©töltött szerepe. A támogatások túlnyomó részét 
1985-ben például Belgiumban a Cockerill-Sambre (93 %), Franciaországban az Usinor 
(100%) és Angliában a British Steel (99 %) kapta meg. 

Az USA-ban is hasonló volt a helyzet, Az acéliparban a többi iparághoz viszonyítva maga-
sabbak voltak az órabérek. Amikor a bérmegállapodás miatt sztrájk helyzet alakult ki, a hazai 
termelők óvatosságból raktárakat építettek és tengerentúli import áruval feltöltötték. A helyzet 
annyira súlyossá vált, hogy a kormányzat 1973-ban korlátozta a szakszervezetek sztrájkhoz 
való jogát. 
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Németországban például, hazai szenet kellett vásárolniuk a termelőknek a 

piaci árnál kedvezőtlenebb kondíciók mellett (Houseman, 1994.). A Közösség 

egyik legnagyobb acéltermelő országa, Németország a támogatott termékek 

kereskedelmi korlátozásával fenyegetőzött. A helyzet súlyos volt, hiszen egy 

ilyen megszorító intézkedés meghozatala az integráció gazdasági alapjait ve-

szélyeztette volna. 

Nagy nyomás nehezedett az Európai Közösség Bizottságára a tagországok 

kormányai és az acélgyártó vállalatok részéről. Intézkedéseket követeltek az 

acéltermék árak további csökkenésének és a tömeges üzembezárásoknak a 

megakadályozására. A Bizottság folyamatosan hangsúlyozta a kapacitás-

csökkentések, valamint a specializáltabb, különleges acélminőségű termékek 

irányába történő elmozdulás szükségességét. Ennek érdekében magára vál-

lalta a kapacitásleépítések és a kormányzati támogatások elosztásának ösz-

szehangolását, és kidolgozta a támogatások igénybevételének feltételrend-

szerét (Resolution, 1983). 

A kritérium rendszer rögzítése un. Acéltámogatási Kódexekben történt. Az 

első 1980-ban létrehozott Kódexei még öt követte egyre szigorodó korlátozá-

sok mellett (Report Com., 1986). A magántulajdonban lévő cégek állami tá-

mogatását az ÉSZAK Szerződés nem tiltotta, ezért határozottan felléptek a 

megkülönböztető gyakorlat ellen. A tiltakozás eredményes volt, hiszen elérték, 

hogy az állami és a magán társaságok azonos elbírálás alá kerültek a támo-

gatások odaítélésekor az Acélkódexekben foglaltak szerint. 

Rögtön az első kísérletnél, két különböző álláspont között kellett a Bi-
zottságnak állást foglalnia. Az 1980-ban közösen elfogadott acéltámo-
gatási kódex ellen ugyanis 1984-ben Belgium támadást intézett. Az 
acélipar nemzeti szubvencionálásának további fenntartását javasolta 
az eredetileg meghatározott 1984. decemberi határidő után is, amit a 
konjunktúra előre nem látható kedvezőtlen alakulásával indokolt. Ezzel 
szemben a németek és a hollandok azzal érveltek, hogy ők éppen az 
előre nem látható konjunkturális nehézségekre felkészülve építették Se 
acélipari kapacitásaikat. A belga javaslat végül megbukott, de a szer-
kezet-átalakítási program eróziója megindult. 
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Végül a német kormány nyomására 1984-ben egy új Steel Aid Code 
megfogalmazására került sor (1985. január 1-én már hatályba is lé-
pett), amelynek értelmében a működési támogatásokat meg kellett 
szüntetni. Előírták, hogy az állami szubvenciót kizárólag a szerkezet-
átalakításra és a modernizációra lehet felhasználni. 

A változatlanul fennálló kapacitásfelesleg miatt, a Bizottság, kötelező termelé-

si kvótákat írt elő termékekre és vállalatokra lebontva. A kvóták az integráció 

350 legfontosabb acélipari vállalatára vonatkoztak. A rendszert csak átmeneti 

időre tervezték, de ennek ellenére nyolc évig érvényben maradt. 

A kapacitásfelesleg kiigazítása ugyanis évről-évre elmaradt a tervezettől, mi-

vel az egyes tagállamok az ágazaton belüli speciális problémáik kezelésére 

hivatkozva nem hajtották végre az előzetesen meghatározott leépítéseket. 

A Közösség tehát szankciót alkalmazhatott, ha az előírt kapacitáscsökkentést 

nem hajtották végre időben, vagy ha túllépték az előírt kvótákat és ellenőriz-

hette a tagországok acéliparának nyújtott nemzeti szubvenciókat. Az admi-

nisztratív szabályozás miatt a termelők a piaci viselkedés helyett a szabályo-

zókon próbáltak módosítani. Az elvben egységesen szigorú kezelési mód a 

gyakorlatban kétfelé vált, különböző alkupozíciójú kivételezett és kevésbé ki-

vételezett vállalatok csoportjára. 

Változatos ágazati kép alakult ki a régió országaiban. A tagországok egyaránt 

folytattak expanzív termelésbővítő és visszafejlesztő politikát47. A válság- ke-

zelési megoldások az egyes kormányok politikai mozgástere, az érdekkonflik-

tusok egyeztetési lehetőségei alapján változtak. Mindez azt eredményezte, 

hogy a 80-as évek végéig tartó első szerkezet-átalakítás! szakaszban a lét-

számot több mint 50 %-kal (400 ezerre) csökkentették, de a kötelezően előírt 

közel 20 %-os kapacitásleépítéssel (45 millió fonna) már csak jóval szeré-

nyebb eredményt sikerült elérni. 

Ebben az időszakban a túltelített piac jellegzetes problémáival kellett folyama-

tosan megküzdeniük a váSSalatoknak. 

47 Olaszország és Belgium acéliparára az intenzív termelésbővítő gazdaságpolitika volt a 
jellemző a 80-as évek végéig. 
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Az ismétlődő ciklusok miatt erősen ingadozó árak, és a rendkívül kemény pia-

ci verseny elindította a termelés rugalmas változtatásának igényét mind a 

mennyiség, mind a minőség szempontjából. 

2.2.2. A válságkezelés második szakasza (1990-2003) 

A 90-es évek elejére többé-kevésbé stabilizált acélipari vállalatok, a kelet-

közép-európai olcsó import miatt kerültek ismét kritikus helyzetbe. A láncreak-

ciószerűen létrejött rendszerváltást követően, a volt szocialista országok 

GDP-je 30-60 %-kal csökkent, acélfelhasználásuk pedig esetenként ennél is 

nagyobb mértékben (Nilles, 1999). Ezzel a felesleges kapacitások keletkezé-

sének újabb hulláma alakult ki, erősödtek és sűrűsödtek az acélpiaci ciklusok. 

A gazdasági körülmények megváltozásáról eleinte a Bizottság nem vett tudo-

mást. Mindössze annyi történt, hogy az engedélyezhető támogatásokról hoz-

tak egy ÉSZAK határozatot, az acélipari kutatás-fejlesztés és a környezetvé-

delem támogatására. A szabályok engedélyezték a szociális támogatást is 

akkor, ha azt a kevésbé versenyképes vállalkozások ÉSZAK tevékenységé-

nek végleges, vagy részleges megszüntetésére használták fel (Com. Dec. 

3855/91). (A határozat öt évig volt érvényben.) 

Az acélárak 1992-ben történelmi mélypontra süllyedtek, ezért a Bizottság 

drasztikusabb lépéshez folyamodott, piacvédelmi intézkedéseket vezetett be 

elsősorban a kelet-közép-európai acéltermékek exportőrei ellen. Ez a korláto-

zás nem bizonyult eredményesnek, a többletkapacitások miatt kialakult hely-

zetet csak időlegesen tudta mérsékelni. A Bizottság ezért kénytelen volt 1993-

ban meghirdetni a szerkezet-átalakítási program második szakaszát. Ez a 

program azonban lényegesen különbözött az előzőtől, a kapacitáscsökkentés 

végrehajtása ugyanis önkéntes alapon történt. Összességében újabb, közel 

10 %-os termelőkapacitás (20 millió tonna) és további 30 %-os létszámcsök-

kentést (120 ezer fő) hajtottak végre. 
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A 90-es évek közepére a reorganizáció, a szerkezet-átalakítás lezárult, de az 

ágazat viszonylag rövid ideig működhetett versenyt zavaró állami beavatko-

zástól mentesen, szabadpiaci viszonyok között. A hirtelen keresletváltozások, 

a viszonylag merev kínálati struktúra és a jelentős többletkapacitások gyakran 

kikényszeríttették az állam közbelépését. 

Az Európai Unió teljes importjának több mint 60 %-a a közép-kelet eu-
rópai országokból származott 1995-ben, ugyanakkor a térségbe irányu-
ló közösségi export alig haladta meg a teljes export 5 %-át. Gyakori 
volt továbbra is, a kvótarendszeren alapuló importszabályozás, különö-
sen az Oroszországból és a FÁK országaiból származó acéltermékek 
mennyiségének mérséklésére. A közép-európai tagjelölt országoknál 
pedig a kifinomultabb, minőségi előírásoknak való megfelelést alkal-
mazták az importkorlátozás eszközeként. 
A 90-es évek recessziós időszakaiban gyakran előtérbe kerültek a pro-
tekcionista intézkedések, és csak az évezred elején felélénkült acélke-
reslet miatt nem kellett ismét ilyen eszközökhöz nyúlni. 

Az acélgyártóknak be kellett látniuk, hogy a védett nemzeti piacok termék-

szerkezetének a fenntartásával nem tudják megőrizni nemzetközi versenyké-

pességüket. A korábbi termelés központú szemléletnek el kell mozdulnia a 

vevő központú gondolkodás felé. Ez a változás lassan indult meg. 

A 11. ábra a közösségi acélfogyasztás változását és a GDP változását együt-

tesen mutatja 20 év távlatában. A 80-as évek végén mind a gazdaság, mind 

az acélfelhasználás jelentősen növekedett, az 1991-1993-as időszakra vi-

szont a folyamatos csökkenés volt a jellemző és 1993-ban a GDP növekedé-

se negatívvá vált, az acélfelhasználás pedig negatív rekordot döntött. 
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11. ábra Az Európai Közösség GDP és acélfelhasználás változása 
(1983-2003) 

Forrás: Eurofer, IISI 

Az acélkereslet 1995-ben ismét erős növekedést mutatott (1995/1993 => 

23 %), közel 3 %-os GDP emelkedés mellett. Az acélfelhasználás és a piaci 

ciklusok közötti összefüggés látható, de a keresletváltozás fluktuációja jóval 

nagyobb, mint a GDP változásé, ami az acélipar szerkezeti hátterével van 

összefüggésben. 

Az acélfelhasználás egy viszonylag merev kínálati struktúrával találkozott a 

konjunkturális, dekonjunktúrális gazdasági fejlődési szakaszokban, ami hirte-

len fluktuációhoz vezetett. 

A termelés központú szemléletváltást elősegítette a Közösség még állami tu-

lajdonban lévő vállalatainak felgyorsult privatizációja, aminek következtében 

az 1985-ben még 50 %-os állami tulajdon részaránya 1995-re 10 %-ra, 1998-

ra 5 %-ra csökkent48. Ezzel egy időben megindult az acélipar koncentrációja 

és konszolidációja is. 

48 Néhány acélipari vállalat privatizációjának időpontja=>British Steel: 1988, Usinor, llva, 
Voest Alpine, Sidenor: 1995, Böhier, Uddeholm, Siderurgica: 1996, Raahe Steel, 
CSI/Aceralia: 1997, Cockerill-Sambre, EKO, Salzgitter: 1998, Outokumpu: 2000; 
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A globalizációs versenyben számos válSaSaí összeolvadásokkal, felvásárlá-

sokkal, szövetségek létrehozásával és a termelési folyamatok racionalizálá-

sával próbálta/próbálja megőrizni piaci pozícióját49. 

Az acélipari támogatások közösségi szabályait ismételten áttekintette a Bi-

zottság, és az ÉSZAK Szerződés hatályáig fennmaradó időszak átmeneti ke-

zelésére újabb határozatot hozott. 

A környezetvédelmi támogatások maximális mértékét csökkentették arra való 

hivatkozással, hogy ezeket a beruházásokat közel 20 évig kiemelten kezelték. 

A vállalkozások megszüntetésekor adható bezárási támogatásokat viszont 

kiterjesztették az összes acélipari vállalkozásra függetlenül attól, hogy termé-

kei beletartoztak-e az ÉSZAK termékkategóriákba, vagy nem (Com. Dec., 

2496/96). 

Közvetlen szubvenciókat az évezred elején már nem alkalmaztak, de piacvé-

delmi intézkedésekre többször is sor került, részben az USA acélkereskedel-

mi korlátozásaira válaszlépésként, részben a közép-kelet-európai (Com. Dec. 

602/2002) és a távol-keleti olcsó import beáramlásának megakadályozására, 

saját termelőik védelme érdekében. 

Az Európai Unió Közép-Kelet-Európába irányuló acélexportja a teljes 
export 5 %-ról (1995) 50 %-ra emelkedett 2003-ra, de a közép-kelet-
európai import változatlanul magas, közel 80 %-os értéket mutatott 
(1995/60%). 

Az acélpiacon 2001-ben néhány termék ára ismét történelmi mélypontra süly-

lyedt. A világméretű globálisan jelentkező kapacitástöbblet és a szerkezeti 

problémák miatt, az iparágnak újra szembe kellett néznie a nemzetközi keres-

kedelemben egyre inkább terjedő protekcionizmussal. 

Az uniós termelőket a legsúlyosabban a 2002. márciusától érvényben lévő, az 

Amerikai Egyesült Államokba irányuló acéltermékekre kivetett pótvámok érin-

tették. Az acélipari lobbi nyomására az USA egyoldalúan (figyelmen kívül 

hagyva a W TO szabályokat) 30 %-ig terjedő vámokat vezetett be, amellyel 

gyakorlatilag megakadályozta az országban irányuló acélexportot (Com. Reg., 

1611/2003). 
49 Az acélpiac globalizációja ugyanakkor nemcsak a méretgazdaságossági előnyök jobb ki-
használásának kedvez, hanem egyben a jól meghatározott piaci szegmensekre történő 
specializációnak is. 
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A kereskedelmi korlátozás a nagy acélipari társaságoknál is komoly 
veszteséget okozott. A 2003-ban, még a világ első számú acéltermelő-
jeként ismert Arcelor (a luxemburgi Arbed, a francia Usinor és spanyol 
Aceralia egyesülésével 2002-ben létrejött vállalat) 2003 elején bejelen-
tette, hogy az összes melegen hengerelt terméket előállító európai 
üzemét be kívánja zárni, mivel azok életképessége már nem biztosít-
ható az emelkedő betétanyag és az élőmunka költségek mellett. A vál-
lalatcsoport termelését pedig, közel 10 %-kal kívánják csökkenti, a jö-
vőben. Tervei szerint hat európai acélmű bezárására 2010-ig kerülne 
sor, megszüntetve ezzel több ezer munkahelyet (kb.10.000 fő a beszál-
lítói kapcsolatokat is beleértve). 

Az Európai Parlament ennek a bejelentésnek a hatására 2003. februárjában 

kiadott egy állásfoglalást, amelyben megállapította, hogy az Európai Unió 

acélipara ismételten válságban van és felkérte a Bizottságot az uniós terme-

lők védelmére az egyoldalú USA intézkedéssel szemben. 

Ez az új helyzet azonban nem hasonlított a 80-as évtized problémái-

hoz, sokkal inkább szociális válságnak nevezhető. A 80-as években a 

vállalatok reorganizációjáért elsősorban a vállalatvezetők voltak a fele-

lősek, akik a konkrét lépések megtételekor igyekezték megkerülni a sú-

lyos szociális kérdéseket, a lehető legkevésbé veszélyes megoldásokat 

kiválasztva. Ezek a problémák kerültek ismételten felszínre. 

A Parlament közleményében, a válságból kivezető utat az ágazat innováció-

jának, a különleges minőségű acéltermékek fejlesztésének a kiemelt támoga-

tásában jelölte meg. Erre vonatkozóan viszont az általános és meglehetősen 

homályos parlamenti megfogalmazás semmilyen konkrétumot nem tartalma-

zott. 

A Bizottság első lépésben előírt egy szigorú éves statisztikai adatszolgáltatási 

kötelezettséget a vállalatok részére, amelynek célja a kapacitások pontos fel-

mérését szolgálta (Reg. 1840/2002, 48/2004). 

A korábbi, az ÉSZAK keretein belül működő statisztikai rendszer 2002. 

július 22-én megszűnt. Ezt követően az acéltermelő kapacitások moni-

toringát egyedül az OECD Acélipari Bizottsága végezte. Ezzel az adat-

bázissal kívánják a jövőben összhangba hozni az kibővült Európai Unió 

új acélstatisztikai rendszerét, amelynek első, az EU25 országára kiter-

jedő adatbázisa a 2005. évet fogja bemutatni. 
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A Bizottság második lépésében pedig kilátásba helyezte, hogy az Európai 

Unió 2003. decemberétől (kissé megkésve) az amerikai intézkedésre válasz-

ként, szintén bevezeti az acéltermékekre a pótvámok rendszerét. 

A fenyegetés hatására végül az USA pótvámok decemberi felfüggesz-
tésével elmaradt az USA-EU közötti kereskedelmi háború, de több 
cégnek, köztük az előzőekben említett Arcelor-nak is komoly vesztesé-
gei voltak. 
Az Európai Unió Amerikába irányuló exportja kb. 60 %-kal csökkent a 
védővámok miatt. A piac visszaszerzését nagyban hátráltatta az euró 
erősödése a dollárral (USD) szemben, ami miatt a tengerentúli export 
újbóli felfutáshoz szükség volt az amerikai belső piaci acélárak emel-
kedésére. 

Az euró erősödése az Euró-zóna országaiban kétszeresen is gondot 

okozott. Az acélművek és vevőik exporttermékei veszítettek verseny-

képességükből és a belföldi piacon is sebezhetővé váltak az import 

termékekkel szemben, mivel az euró emelkedése vonzóvá tette a régi-

ót az acélexportőrök számára. Emiatt az Európai Unió acélpiacát 

2003-ban a z i mport n övekedése, a z e xport c sökkenése é s a b elföldi 

felhasználás stagnálása jellemezte. Az EU hagyományosan pozitív 

acélkereskedelmi mérlege deficitessé vált és csak a csatlakozást köve-

tően váltott ismét tendenciát. 

Más érdemi intézkedést a Bizottságnak nem kellett tennie, mivel az acélipari 

termékeknek az ázsiai piacokon 2001-től felgyorsult keresletnövekedése, ek-

kor már a világ többi régióiban is éreztette hatását. Az acéltermelő kapacitá-

sok nem bizonyultak elegendőnek az igények kielégítésére. így a 2003-ban 

bejelentett u niós a célipari válságot a kereskedelempolitikai fenyegetés és a 

konjunktúra együttesen, ha időlegesen is, de megoldotta. 

Az acélipar harmadik fejlődési szakaszának uniós jellemzőit már az új tagál-

lamokkal együtt, az 5. fejezetben kerülnek ismertetésre. Addig is az Európai 

Közösség közel 30 évig tartó válságkezelési tapasztalatai a következőkben 

foglalhatók össze: 
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1. A két olajválságot követően (1973-74, 1978-79) az acéliparnak új piaci 

struktúrára kellett áttérnie. Meg kellett kezdeni a korábbi kínálat orien-

tált piac, kereslet (vevő) orientált piacra való átalakítását. 

2. A válságkezelés, de különösen a Davignon-terv idején, az egyes kor-

mányzatok érdekei gyakran szembekerültek a Közösség érdekeivel. A 

tagállamok arra törekedtek, hogy a tulajdonukban lévő vállalatokat a 

drasztikusan megváltozott feltételek ellenére is életben tartsák. 

Ennek érdekében a közvetlen támogatástól a közvetett támogatások 

széles tárházáig -vámpolitika, piacvédelem, exporttámogatás- mindent 

felhasználtak a vállalatok stabilizálására. 

3. Az acélgyártási folyamatok racionalizálása és a korszerűbb technoló-

giák alkalmazása súlyos társadalmi feszültségeket kiváltó munkanélkü-

liséghez vezetett a területileg erősen koncentrált acéliparban50. A Kö-

zösség nehéziparra (kohászat, szénbányászat) koncentrálódó területe-

in (pld. Ruhr-vidék, Saar-vidék) a munkanélküliségi ráta jóval maga-

sabb volt az átlagosnál. A kialakult helyzet kezelésére a kormányzatok 

olyan megoldásokat kerestek, amelyek lehetővé tették rövidebb időtáv-

ra az állami segítség igénybevételét. 

4. Közösségi szinten speciális, ágazati állami támogatási szabályokat fo-

galmaztak meg, amelyeket un. Acéltámogatási Kódexekben rögzítet-

tek. Az ÉSZAK Szerződés hatályáig (2002. július 22.) a szabályrend-

szer érvényben volt, így az acélipari vállalatok 50 évig kivételezett 

helyzetben voltak a többi feldolgozóipari ágazathoz képest. Az állami 

támogatásokat az állami és a magánkézben lévő vállalatok egyaránt 

igényelhették egyre szigorodó, bár a közösségi szabályokhoz képest 

még mindig jóval enyhébb feltételek mellett. 

5. Az állami beavatkozások csökkentése mellett, a termelőkapacitásokat 

jelentősen (a Davignon-terv idején 20 %-kal, majd további 10 %-kal), a 

foglalkoztatottak számát viszont drasztikusan (70-es évek létszámának 

közel 30 %-ra) leépítették. 

50 A Németországban 1973 és 1990 között a foglalkoztattak száma 46 %-kal, a termelés 24 
%-kal csökkent az acéliparban, miközben az ipari termelés 30 %-kal növekedett. 
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6. Az állami tulajdonban lévő vállalatokat fokozatosan privatizálták61, és a 

90-es években megindult a nagy acélfelhasználó vállalatokhoz hason-

lóan az acélipari cégek konszolidációs és koncentrációs folyamata is. 

7. Annak ellenére, hogy a gazdaságtalan acélműveket bezárták és csök-

kentették a felesleges kapacitásokat, nem sikerült megállítani az acél-

termékek árának fokozatos csökkenését (1985-2002 között évente át-

lagosan 3 %), és az acélipari ciklusok áringadozásait sem tudták ér-

demben mérsékelni. A német piac ártrendjei jól mutatják, hogy a nagy 

acélfelhasználó ágazatokhoz képest az alapanyag előállító acélipar 

árai messze elmaradtak (12. ábra). 

12. ábra A német piac néhány acélfelhasználó szektorának termékár 
trendje (1985=100%) 

E % ] 

Forrás: AV Stah! (2003) 
Megj: Németország az Európai Unió legnagyobb acélgyártó országaként, 2003-ban 

28 %-os részarányt képviselt az acéltermelésen belül. 

51 Az ezredfordulóra az acélipart szinte teljesen privatizálták, csak néhány tagállamban ma-
radt minimális tulajdonrész az állam birtokában. Ilyen a Voest Alpine AG, amelynek 15 %-os 
részvénycsomagja várhatóan az osztrák vagyonügység tulajdonában marad 2006-ig, miután 
egy kirobbant privatizációs botrány miatt elhalasztották az eladását. 
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A válságkezelés eredményeként, az Európai Unió modernizált acélipara már 

a 90-es évek elején fel tudta venni a versenyt a legkorszerűbb ázsiai acélmű-

vekkel, de regionális szerepének csökkenése miatt a nemzetközi acélpiaci 

folyamatokra érdemi befolyása nem volt. A 90-es évektől 2003-ig a piaci alapú 

szabályozók helyett ismét a protekcionista kereskedelempolitikai eszközök 

kerültek előtérbe, a nemzetközi acélpiacon megjelenő jelentős mennyiségű 

túlkínálat távoltartására. Ezek az időleges beavatkozások viszont éles tiltako-

zást váltottak ki a felhasználó ágazatokban, mivel 2003-ig minden fajta acél-

terméket könnyen be lehetett szerezni importból, gyakran kedvezőbb áron 

mint az Európai Unióban. 

Az uniós termelők szerencséjére a kibontakozó vitának véget vetett az acél-

ipari konjunktúra. Igy elvileg van idejük jövőbeni stratégiájuk átgondolására. 

Az ÉSZAK fennhatósága alatt megkülönböztetett szerepet betöltő ágazat ko-

rábbi merev termelés központú gondolkodásának átalakulása lassan, de meg-

indult, ami együtt jár a vállalati szerkezet változásával is. 

A dekonjunktúrális szakasz végén (mai ismeretek szerint 2010 körül várható) 

derülhet ki, hogy mennyire voltak előrelátóak, tanultak-e korábbi hibáikból. 

2.3. Alkalmazkodás a globalizációs kihíváshoz 

2.3.1 Vállalati szerkezet 

A reorganizáció befejeződésével az Európai Unió acéltermelése 1997 és 

2003 között 160 millió tonna körül állandósult. Ezt a mennyiséget kb. 

60 %-ban integrált acélművekben és kb. 40 %-ban az un. miniacélművekben 

állították elő52. 

52 A hagyományos miniacélművekben az elektrokemencében előállított acélból nyersacél 
bugákat öntenek, majd lehűtés után melegen (újra felhevítve), majd hidegen hengerelve fel-
dolgozzák. Ma már egyre elterjedtebbek az un. compact miniacélművek, ahol az 
elektrokemencét vékonybramma szalagöntő géppel kapcsolják össze, így csökkentve a 
hőveszteséget. 
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A meghatározó technológiát képviselő, vertikálisan integrált acélműveket el-

sősorban a nyersanyaglelőhelyek közelében építették fel, így főleg az Európai 

Unió tradicionálisan ipari területein (pld. Lotaringia, Rurh vidék) találhatók. A 

válságkezelés időszakában a nagyolvasztók és a technológiához kapcsolódó 

oxigénes konverterek számát drasztikusan csökkentették, de a n agyolvasz-

tó^konverter technológiával gyártott acél mennyiségében alig volt változás. 

3. táblázat 

Az Európai Közösség nyersvastermelésének változása és a nagyolvasz-
tók számának csökkenése 1975 és 2002 között 

1975 1990 2000 2002 

Nyersvastermelés, millió tonna 89 92 95 89 

Nagyolvasztók száma, db 333 87 64 58 

Forrás: IISI 

Mindez azt mutatja, hogy a termelést a leghatékonyabban működő integrált 

acélművekbe koncentrálták amellett, hogy komoly fejlesztéseket is megvalósí-

tottak53. 

A termelés korszerűsítése a Thyssen-Krupp Stahí példáján is jól követ-
hető, ahol 1996-ban 12 millió tonna nyersvasat 31 kohóban állítottak 
elő, majd ugyanezt a mennyiséget 2000-ben már mindössze 5 kohó 
termelte (Grega, 2003). 

A nagyolvasztók térfogatának növelése a fajlagos költségekben, a munkaerő-

szükségletben és a környezetterhelésben javulást eredményezett ugyan, de 

ez együtt járt a termelés rugalmasságának csökkenésével. 

53 Az acéliparban (különösen az integrált technológiánál), a méretgazdaságosság jelentősen 
befolyásolja az acélipari cégek versenyképességét. Ezért a technológiai modernizáció jól 
jellemezhető az acélművek nagyságával. Az átlagos japán integrált acélművek 1975-ben (az 
uniós szerkezet-átalakítás kezdetén) 12,8 millió tonna acélt gyártottak évente, ezzel szemben 
az USA-ban 5,3 millió tonnát, a Szovjetunóban 5,2 millió tonnát, a Közösség országaiban 
pedig mindössze 3,4 millió tonnát, közel 25 %-át az átlagos japán kibocsátásnak és kb. 60 %-
át az USA kibocsátásának. 
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A Közösség országaiban a szerkezet-átalakítás idején új kohóépítések helyett 

inkább a meglévők korszerűsítését végezték el, alapvetően az alábbi okok 

miatt: 

- Az acéliparban a többi iparághoz viszonyítva alacsony a tőkemegté-

rülési mutató értéke, az integrált acélművekben kevesebb mint 2 % 

évente, az elektroacélmüvekben ennek majdnem kétszerese (3,5 

%/év)54. 

- A technológiai fejlődés következtében az ágazat korábban sem el-

hanyagolható tőkeigényessége még tovább növekedett és a jövő-

ben a környezetvédelemnek is egyre nagyobb lesz a hatása az 

iparági fejlesztésekre. A környezetvédelmi beruházások pedig ter-

mészetesen újabb költségtényezőként jelennek meg. 

A pénzügyi befektetők számára ez az iparág nem vonzó a lassú megtérülés 

és az acélipar ciklikus, ingadozó piaci jellege miatt. Megfelelő profitot csak a 

rövid távú beruházások biztosíthatnak az áringadozások kihasználásával, mi-

vel az ágazat magas tőkeigénye igen erős konjunktúra érzékenységgel páro-

sul. 

A 90-es években ráadásul rövidültek ciklusidők (80-as évek=>6-7 éves, 90-es 

évek=>3-4 éves periódusok), így egyre kevesebb idejük volt a gyártóknak tar-

talékok felhalmozására, amelyek segítségévei könnyebben átvészelhették a 

következő dekonjunktúrális időszakot. 

A 13. ábra a termelés ciklikusságát mutatja. Egy adott éven belül akár 

30 %-os termeíésváltozás is elképzelhető, amelyet a termékárak kis késéssel, 

esetenként a termelésnél nagyobb kilengésekkel követnek. 

54 összehasonlításképpen két másik ágazat tőkemegtérülési mutatója: 1989-2003=> olajfino-
mítás: 18 %/év, vegyipar: 12 %/év; 



13. ábra Az acéltermelés cik l ikus változása 
Adott harmadév acéltermelésének vátozása az előző év azonos időszakához visonyitva. 

(1995-2001) 

Forrás: Eurofer 

Mindez nem segítette az új integrált acélmű-beruházások elindítását a világ 

más régióihoz hasonlóan Európában sem 55. 

Az ÉSZAK 1998-as felmérése szerint 1995 és 1998 között, az un. me-
tallurgia fázison belül a nagyolvasztóra fordított beruházások 13 %-kaI 
(1995/53 %, 1998/40 %) csökkentek, mindössze 3 év alatt. 
Ezen a területen a kapacitások -ellentétben az elektroacélgyártással-
nem nőttek, hanem csökkentek. A beruházások fő célja a berendezé-
sek felújítása volt és emellett, minden bizonnyal az anyag- és energia-
megtakarítást elősegítő fejlesztések is jelentős szerepet játszottak. 
A hengersorok beruházásainál viszont a termelőkapacitások bővítése 
és a feidolgozottsági fok növelése is fontos célkitűzésként szerepelt 
(European Coal, 1998)56. 

55 Az acélkereslet gyors változásai és a világméretű többletkapacitások számos esetben 
eredményezték még a nettó-importőr országokban/régiókban (Észak-Amerika, Ázsia) is az új 
kapacitások, kapacitásbővítő beruházások elhalasztását, leállítását. 
56 Az Unióban a teljes acélipari beruházások százalékos megoszlása az ÉSZAK 1998-as 
felmérése szerint a következő képet mutatta: 

1998 2000* Kapaeitásválto-
2ÉS, % 

Metallurgiai fázis 19,4% 12% - 8 millió tonna 
Elektroacélgyártás 4,5 % 5,2 % + 2 millió tonna 
Folyamatos öntés 5,6 % 4,3 % n.a. 

Hengerlés 40,6 % 45,5 % +14 millió tonna 
Kokszolómű 8,4 % 11,1 % n.a 

Energiaszolgáltatás 17,9% 19,7% n.a 
"becsült érték 
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A magas tőkeigény és a magas pénzügyi kockázatok mellett, nem elhanya-

golható az alapanyagellátás kérdése sem. Az Európai Unióban az alapanya-

got biztosító bányák (vasérc, kokszolható szén) lényegében kimerültek. Fon-

tos tehát, hogy mennyire megbízhatóak a tengeren túli alapanyagpiacok (vas-

érc, koksz), mennyire biztonságos az alapanyag szállítása és hogyan változ-

nak a szállítási költségek57. 

Az alapanyagellátás szempontjából az Európai Unió földrajzi elhelyez-

kedése nem kedvező, jelentős a hátránya az ázsiai és a dél-amerikai 

versenytársakkal szemben, ahol az új üzemeket a nagy tengeri kikötők 

vagy a bányák közelében építették fel az alapanyag-forrásokhoz, vagy 

a szállítási útvonalakhoz közel58. 

Az acélipar az alapanyag és a termékkereskedelem oldaláról nézve is 

rendkívül szállítás igényes ágazat. A szállítási költségek (beleértve az 

alapanyag-beszerzést is) az acéltermék minőségétől és a távolságtól 

függően az eladási ár 5-15 %-át is elérhetik. Az integrált technológiánál 

ez az érték a felső határ felé közelít. 

Annak ellenére, hogy új integrált acélmű beruházást a jövőben nem tervez-

nek, a gyártott acél mennyiségét tekintve az Európai Unióban továbbra is a 

nagyolvasztó-konverter technológia tekinthető meghatározónak rövid- és kö-

zéptávon egyaránt, különösen a hagyományos ipari területeken (pld. a fran-

cia-német-belga-luxemburgi határövezetben). 

Ezekben az országokban, az acéltermelés alapanyageliátásában a 

nyersvasgyártás tradicionálisan magas, kb. 70 %-os részarányt képvi-

sel az acéltermelésen belül, szemben a 60 %-os uniós átlagértékkel59. 

Az integrált acélgyártás szerepének megőrzéséhez az Európai Unión belül, a 

jelentős személyautó gyártással rendelkező régiók felvevő piaca nagymérték-

ben hozzájárulhat. 

57 Az Unió teljes vasércigényének több mint 80 %-át importálja, kb. 60 %-át Brazíliából, kb. 
20 %-át Ausztráliából. Az alapanyagok szállítása elsősorban hajón történik. (A tengeri keres-
kedelemben a legnagyobb tételű áru a nyersolaj után a vasérc és a kokszolható szén.) 
58 A nagyolvasztóban előállított nyersvas aránya (2003): DélAmerika 65 %, Ázsia 72 %; 
59 IS! agyolvasztói nyersvastermeiés (2003): Németország: 71%, Franciaország: 61 %, Belgi-
um: 74 %, Hollandia: 98 %; 
Megj.: Jelentős még Nagy Britannia: 77 %-os és Finnország 78 %-os részaránya; 
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Az autógyárak közötti éles versenyben egyre nő az igény a különleges minő-

ségű autókarosszéria lemezek iránt, amelyek előállítására az ipari méretek-

ben alkalmazott módszerek közül jelenleg az integrált acélmű alaptechnológi-

ája a legmegfelelőbb. 

A vevői igényekhez gyorsabban alkalmazkodó, rugalmasabb technológiák 

irányába történő elmozdulás viszont az elektroacélgyártás elterjedésének 

kedvez. Az Európai Unióban 1975 óta ellentétben az integrált acélművekkel, 

jelentősen megszaporodott a miniacélművek száma60. 

Az elektroacélgyártás fő alapanyagának, az acélhulladéknak az össze-

gyűjtése a régión belül jól szervezett. Elvileg nem lenne szükség beho-

zatalra, de a gyakorlatban a kereskedők ott értékesítik árujukat, ahol 

jobbak az eladás feltételei (a hulladék import 1993-2003 között átlag-

ban 10 %-kal haladta meg az exportot). 

A technológia fokozatos térhódításában a környezetvédelmi szempont-

ok -elsősorban a C02 kibocsátás csökkentése- mellett, az energia-

megtakarításnak is jelentős szerepe van. 

Figyelembe véve az integrált acélműfejlesztések korlátait (pld. rugalmatlan 

termelés, alapanyagellátás) több előrejelzés is azt mutatja, hogy a technológia 

néhány éven belül már átveheti a vezető szerepet az Európai Unióban 

(14. ábra). 

30 Ezek az acélművek válogatott acélhulladék és direkíredukciós vas alapanyag felhasználá-
sával az iníegrált vertikumhoz képest minőségben is versenyképessé tehetők. 
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14, ábra Az acéltermelés technológiai megoszlása az Európai Unióban 
(1995-2020) 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Százalék, % 
• • Elektroacélgyártás • Integrált acélgyártás1] 

Forrás: European Union Energy Outlook to 2020. Chapter 5, 2002 

Az elekíroacéigyártás 40 %-os (2005) részaránya fokozatosan emelkedik, és 

2020-ra elérheti az 56 %-os szintet, ami több mint 10 %-os C02 kibocsátás 

csökkenéshez járulhat hozzá. Az Európai Unióban 2005. január 1-től beveze-

tett C02 kereskedelmi rendszer ismeretében a fejlesztések jövője szempont-

jából ez nem elhanyagolható kérdés. 

2.3.2 Foglalkoztatás/Termelékenység 

Az acéliparról kialakult sok embert foglalkoztató hagyományos kép lényege-

sen megváltozott az Európai Közösség országaiban az ezredfordulóra. A fog-

lalkoztatottak létszáma több mint 70 %-kal csökkent alig 30 év alatt61. 

A folyamatos létszámcsökkentéssel együtt járó termelékenység növekedése 

kisebb hullámzásokkal látványosan emelkedett, ahogyan ez három jelentős, 

az uniós acéltermelés közel 28 %-át (Németország), 12 %-át (Franciaország) 

és 8 %-át (Nagy Britannia) reprezentáló ország példáján jól látható (15. áb-

ra)62. 

61 Az USA-ban szintén kb. 70 %-os, Japánban kb. 45 %-os volt a létszámcsökkenés. 
62 Az acélipar erősen koncentrált az Európai Unió 15 országában, hat tagállamban a teljes 
termelés több 80 %-át állították elő 2000-2003 között (Olaszország: 17 %, Spanyolország: 10 
%, Belgium: 7 %). Ezek az arányok a 80-as évek óta gyakorlatilag változatlanok. 
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15. ábra Az acélipar termelékenységének változása néhány európai 
uniós országban és az ágazat létszámának csökkenése 

(1979-2000) 

Forrás: Eurofer 
Megj.: Az 1988-1992 közötti időszak termelékenységének mérsékelt növekedése, illetve 
stagnálása a reorganizáció elemként végrehajtott kapacitáscsökkentésekkel és a kelet-közép-
európai acélimport drasztikus növekedésével magyarázható. A termelés visszaesése mellett, 
a foglalkoztatott létszám csökkenése folyamatos volt. 

A termelékenység az Európai Unió 15 országában is kisebb nagyobb eltéré-

seket mutatott63, de a 2001-ben még tagjelölt közép-kelet-európai országok 

értékeivel összehasonlítva a különbség már nagyon jelentős volt. Az egy főre 

jutó acéltermelés 100 tonnás mennyisége nem érte el az uniós átlag 15 szá-

zalékát sem (I). 

Az alig 30 millió tonna nyersacél előállításához 300 ezer főt foglalkoztattak, 

szemben az Európai Unió 160 millió tonnás acéltermeléséhez tartozó 260 

ezer fővel64. 

Az ÉSZAK Szerződés hatályának lejártával (2002) gyakorlatilag az uniós 

szerkezet-átalakítás is befejeződött. Ekkorra sikerült olyan termelékenységi 

szintet elérni a régióban, ami már összemérhető volt a legnagyobb verseny-

társakkal., 

63 A termelékenység másik mérőszáma szerint az 1 tonna nyersacélra jutó munkaórával jel-
lemzett teljesítmény 2001-ben Franciaországban megközelítette, Nagy Britanniában elérte a 
3 órát, Németországban viszont már kevesebb volt mint 2,5 óra. 
64 Az adatok (2001) Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Szlovénia acél-
termelésére és az acéliparban foglalkoztatottak létszámára vonatkoznak. 
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A világ vezető acélgyártó országai/régiói közül, az un. TR1ÁD országaiban. 

Japánban 550 tonna, az USA-ban 570 tonna, az Európai Unióban pedig át-

lagban 610 tonna volt 2002-ben az egy főre jutó acéltermelés65. 

A versenyképesség megőrzéséhez szükséges egyik feltétel tehát teljesült. A 

válságkezelés eredményeként a működési költségek is jelentősen mérséklőd-

tek köszönhetően az iparilag bevezetett új, korszerűbb technológiáknak, a 

termelési folyamatok racionalizálásának, a hatékonyság növelésének, vala-

mint a foglalkoztatott! létszámcsökkentésének. 

Ez utóbb! jelentősége egyáltalán nem elhanyagolható, két fontos szempontot 

érdemes kiemelni. Egyrészt, az új technológiák csökkentik az iparág munka-

erő igényességét, így szükséges lett a létszám hozzáigazítása az alkalmazott 

eljárásokhoz. Másrészt, az uniós országok acéliparának csökkenő verseny-

képességéhez - az USA-hoz hasonlóan - a fajlagos bérköltségek fokozatos 

emelkedése is nagymértékben hozzájárult (Kádár, 1984)66. 

A szakszervezetek erőteljes politikai befolyásának köszönhetően az acélipari 

órabérek a nemzetgazdasági átlagot fölülmúló mértékben nőttek, aminek kö-

vetkeztében az acélipar bérigényes ágazattá vált67. 

A munkaerő-költségei a legnagyobb versenytárs ázsiai országokkal összeha-

sonlítva ma is lényegesen magasabbak. Ezért a versenypiaci pozíciók megőr-

zése érdekében, az unós acélgyártóknak (EU-15) elsősorban az innovatí-

vabb, komoly szakértelmet igénylő termékek előállítására kell törekedniük, 

aminek munkaerő igénye, a tömegacélokhoz képest jóval alacsonyabb. 

65 Ezen országok termelékenységének fejlődését mutatja, hogy 2002-ben a z i ntegrált a cél-
művekben kb. 4 munkaóra, az elektroacélművekben kb. 2 munkaóra és az un. compact 
acélművekben (elektroacélmű+szalagöntő berendezés) kevesebb, mint 0,5 munkaórára volt 
szükség 1 tonna acél előállításához. A hatvanas években még 26 illetve 13 munkarórát fordí-
tottak 1 tonna előállítására. (A compact aclművek csak később, a 70-es években kezdtek el 
működni.) 
23 A teljes termelési költségen belül a bérköltségek 38 %-os arányt képviseltek az USA-ban 
(14 % japánban) 1980-ban. 

Az USA egyik kiemelkedően sikeres miniacélműve a Nucor, 1985-ben nemzetközi össze-
hasonlításban a második helyre került a munkatermelékenységet tekintve. Tartós kompetitív 
előnyre tette szert a versenytársaihoz képest többek között azzal, hogy a Nucor dolgozóinak 
bére -akik nem voltak szakszervezeti tagok- fele volt az integrált acélművek szakszerveze-
tekbe tömörült dolgozói bérének és teljesítmény alapú jövedelem-differenciálást vezetett be. 
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A folyamat már megindult, hiszen a kereskedelmi acéltermékek gyártása egy-

re inkább háttérbe szorul az EU-15 országokban. 

Az új tagországokra viszont a fentiekkel ellentétben az alacsony órabérek, az 

alacsony hozzáadott érték tartalmú termékek g yártása, a kevésbé korszerű 

technológia és az alacsony termelékenység a jellemző. Mindez előre vetíti a 

bővítés utáni uniós acélipar újabb kezelendő problémáit. 

2.3.3= Vállalati fúziók, felvásárlások 

A 90-es évek közepétől minőségileg új helyzet alakult ki az Európai Unió acél-

iparában. Az állami tulajdon részaránya, amely 1975-ben még meghatározó 

volt, az évtized végére, néhány százalékra csökkent. Ez a folyamat ugyanak-

kor elindította a cégek nemzeti jellegének fokozatos elvesztését, hiszen a 

nemzeti szabályok alkalmazhatóságának mozgástere jelentősen beszűkült. 

A tulajdonosváltással egyidejűleg megindult a tulajdonosi koncentráció is, 

amely a vállalaton belüli reorganizáció mellett szintén a jövedelmezőség nö-

velésére irányuló folyamat, mivel elősegítheti a méretgazdaságossági előnyök 

jobb kihasználását és a működési költségek hatékony csökkentését. 

A 2000-2003 közötti időszak fontosabb európai uniós vállalategyesítési folya-

matai a következők voltak: 
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A francia Usinor, a luxemburgi Arbed és a spanyol Aceralia fúziójával 
alakult meg a világ legnagyobb (2004. végéig) acélipari vállalata 
Arcelor néven 2002-ben. A földrajzilag igen nagy területen szétszóródó 
több mint 40 tagvállalata (Európa, Észak- és Dél-Amerika, Thaiföld) az 
acéltermékek széles választékával a világ acéltermeléséből közel 5 %-
kai (45 millió) részesedett 2003-ban. Kereskedelmének közel 80 %-át 
az uniós országokkal bonyolította 2003-ban. 
Az Arcelorban 50 % feletti tulajdoni részt birtokló Usinor az orosz 
Severstallal közösen galvanizáló üzemet építését kezdte el Oroszor-
szágban. Az Európai Unió legnagyobb acélgyártója pedig tervbe vette 
a brazíliai terjeszkedést és egy autókarosszéria gyár létesítését az 
USA-ban (Stahl und Eisen, 2003, No. 5). 

A British Steel és a holland Hoogovens 2000-től együtt folytatja műkö-
dését Corus néven. A 2003. évi rangsorban a világ 6. legnagyobb 
acélműve évente kb. 18 millió tonna acélt gyártott. 

A német Hoesch, a Krupp és a Thyssen, Thyssen-Krupp Stahl néven 
szintén jelentős mennyiségű kb. 16 millió tonna acélt termelt 2003-ban 
a világ 8. legnagyobb gyártójaként. 

Az olasz Riva 2002-ben felvásárolva az llva-t és Riva csoportként foly-
tatja tovább működését (2003-ban kb. 15 millió tonna acéltermelés). 

Az uniós acélművek koncentrációra való törekvése a közép-kelet-
európai régióban is megjelent 

Magyarországon az olasz Cogne-csoport megvásárolta (2002) a Diós-
győri Acélművet, de alig egy éves működtetés után felszámolás alá ke-
rült a társaság. Egy korábbi (1997) privatizáció eredményeként pedig, 
az Ózdi Acélmű került a német Max Aicher Gmbh tulajdonába. 

A brit-indiai LNM holding, amely a világ 2. legnagyobb acélműve volt 
2003-ban (35 millió tonna acél/év, 120 ezer fő), 2003-ban megszerezte 
a legnagyobb lengyel acélmű, a (PHS Huta Cedler, Huta Katowice, Hu-
ta Flórian és a Huta Sedzimira összeolvadásából létrehozott) Polsky 
Huty Stale S.A. részvényeinek 70 %-át. A társaságnak már korábban is 
voltak vásárlásai a térségben, így 1995-ben a kazahsztáni Karmet 
acélművet, 2001-ben a román Sidex-et, 2003-ban a cseh Nova Huta 
többségi részesedését és a román Siderurgica 81 %-át szerezte meg 
(LNM Holding, 2003). 

Ez a folyamat csak az évezred elején gyorsult fel, mivel a közép-kelet-
európai cég felvásárlásokat különösen az elmúlt évtizedben, nem első-
sorban a vevők elképzelései, hanem az eladó kormányok privatizációs 
politikája határozta meg, ami sokszor ellentmondásos privatizációk 
megvalósulását eredményezte. 
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A 90-es évek elején megindult vállalat-felvásárlási és vállalat-egyesítési ten-

dencia a kínálati források erőteljes koncentrációjával járt együtt. 

Tekintsünk át ehhez kapcsolódóan néhány példát: 

Az Európai Unió 2000. évi acéltermelésének több mint 60 %-át előállító 
5 társaság (az olasz Ríva, a német Thyssen-Krupp, a luxemburgi 
Arbed, az angol Corus, a francia Usinor), a 90-es évek elején még 
mindössze kb. 20 %-os részarányt képviselt. 

A világ 10 legnagyobb gyártója között 1999-ben 6 uniós vállalat szere-
pelt kb. 90 millió tonnás termeléssel. A rangsorban 2002-ben szintén 6 
vállalat szerepelt, de már 140 millió tonna acélt állítottak elő (a világ-
termelés 6 %-át). 
Miután ebben az időszakban számottevő kapacitásbővítés nem történt 
az európai régióban, így ez a változás egyértelműen vállalati koncent-
rációra utal. 

Az Európai Unió 5 legnagyobb gyártója állította elő 2000-ben a rozsda-
álló hengerelt acéltermékek több mint 70 %-át és a bevonatos lemezek 
közel 80 %-át a régióban. 

A vállalat-felvásárlási és vállalat-egyesítési trend erősödése ellenére, az acél-

ipar - ma még - a legkevésbé koncentrált szektorok közé tartozik a világon. A 

meghatározó piaci szereplők számának a csökkenése 2003-ban messze el-

maradt például az egyik legnagyobb felhasználó, a járműipar koncentrációjá-

tól (16. ábra). 

16. ábra A különböző ágazatok termelésében a világrangsor első 10 
gyártójának koncentrációja (2003) 

Forrás: Arcelor, 2004 
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A világ legnagyobb acélgyártójaként (2003-ban), a 2002-ben alakult Arcelor 

termelése sem volt több 2003-ban a világ acéltermelésének 5 %-nál, és a 10 

legnagyobb gyártó is mindössze 28 %-os részarányt képviselt (17. ábra). 

17. ábra A világ legnagyobb acélgyártóinak részesedés© a világtermelésből 
(1993-2003) 

Forrás: Iron and Steel Statistics Bureau, 2004 

Ez egyelőre kizárja azt a lehetőséget, hogy a piacot uraló kis számú szereplő 

regionálisan vagy globálisan a piaci feltételek befolyásolásában meghatározó 

szerephez jusson. 

Ez a gondolat fogalmazódott meg az Európai Bizottságnak a következő pana-

szos ügyben kinyilvánított véleményében. 

A négy társaság egyesüléséből létrejött Arcelor, az európai autógyárak 
egyik legnagyobb beszállítójaként, 2003-ban b ejelentette a z a utóipari 
lemezacélok árának az emelését. Minden harmadik, Európában gyár-
tott személyautóhoz a vállalat szállította a karosszéria lemezeket. Ez a 
lépés természetesen a felhasználók (pld. Peugeot-Citroen, Renault) 
nem tetszését váltotta ki, akik már a társaság megalakuláskor jelezték 
a Bizottság felé, hogy túlzott koncentráció alakulhat ki az acélpiacon, 
ami káros lehet a piaci verseny kialakulására. 

A Bizottsági állásfoglalás szerint, a vevői panaszok túlzottak voltak. Vé-
leménye szerint, az Acelor csak növekvő költségeit kívánta kompen-
zálni az áremeléssel és nem volt meghatározó piaci pozícióban a regi-
onális piacon (Arcelor, 2004)__ 
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Az Európai Bizottság - a közösségi érdekek megfogalmazója és a közösségi 

döntések előkészítőjeként - többször hangsúlyozta, hogy támogatja az Euró-

pai Unión belül az acélipari cégfelvásárlásokat, ha azok elősegítik a világpiaci 

versenyképesség megtartását Ügyelni kell azonban a folyamatokat ellenőr-

zött keretek között tartására. 

Várhatóan, a jövőben egyre gyakrabban lesznek hasonló jellegű panaszok, 

amelyeket a Bizottságnak meg kell vizsgálnia. Annak ellenére, hogy csak kor-

látozottan rendelkezik végrehajtói és jogalkotói hatáskörrel a közösségi érde-

keket így is tudja érvényesíteni, mivel a Tanács és az Európai Parlament az 

esetek többségében kizárólag egy bizottsági előterjesztés alapján hozhat kö-

zösségi „törvényeket". Ezért nem hagyhatók figyelmen kívül az egyes ügyek-

ben hozott bizottsági állásfoglalások, döntések. 

Már a 90-es évektől kezdődően, de az ezredfordulót követően markánsabban 

is egyértelművé vált, hogy az Európai Unióra még jellemző regionális keres-

kedelem nem elegendő a nemzetközi versenyképesség fenntartásához. A 

vevőkkel való közvetlen kapcsolatok kiépítéséhez az acélgyártóknak más ré-

giókba is terjeszkedniük kell, a globális jelenléttel növelve a hatékonyságot. 

Erre a kihívásra válaszként, a tulajdonosi struktúra átalakítása, a vállalat-

felvásárlások és fúziók tovább folytatódnak, hasonlóan a nagy acélfelhasználó 

ágazatokhoz. 

2.3.4. Termékszerkezet váltás 

Az uniós acélipari válságkezelés második szakaszában (a 90-es években) 

egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a versenyképesség a védett nemzeti piacok 

termékszerkezetével nem tartható fenn. A társaságok vállalat-

felvásárlásokkal, a vállalatok konszolidációjával, szövetségek létrehozásával 

próbálták bővíteni termékskálájukat. A korábbi merev kínálat orientált szemlé-

let fokozatosan elmozdult az un. „downstream'-orientáció felé. 
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A gyártók a vevői igények minél jobb kielégítése érdekében arra törekednek, 

hogy a magas hozzáadott érték tartamú termékek értékesítését összekapcsol-

ják valamilyen speciális szolgáltatással (Richard, 1999). 

Ez a szemléletváltás a helyettesítő anyagokkal való versenyben rövid idő alatt 

komoly pozícióerősödést eredményezett az építőiparban és a személyautó 

gyártásban. 

A cinkbevonatos-lemezek kiváló korrózióállósága például, lehetővé te-
szi, hogy a gyártók a változatlan szilárdsági paramétereket 10 évig ga-
rantálják. Az építőiparban használatos un. acélszendvics szerkezetek 
jó zajcsökkentő paraméterük miatt nyújtanak plusz értéket a felhaszná-
lóknak. 

A legnagyobb acélfelhasználó ágazatban a személyautó-gyártásban 
egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a személyi biztonság növelésére 
(az Európai Unióban 1000 főre átlagban 500 személygépkocsi jut) és a 
C02 kibocsátás csökkentésére (az Európai Unió üvegházhatású gázki-
bocsátásának 20 %-ért a szállítási szektor a felelős). 

Az acélgyártók egymással és a felhasználókkal együttműködve sikere-
sen fejlesztettek ki olyan nagyszilárdságú autókarosszéria lemezeket, 
amelyek a jelentős tömegcsökkentés mellett (20-30 %) jó korrózióálló-
sággal és ez által hosszabb élettartammal rendelkeznek, ami egyúttal 
hozzájárul a természeti erőforrásokkal való takarékoskodáshoz is. Az 
egyre könnyebb karosszériával készült autók kevesebb üzemanyagot 
fogyasztanak, ezért kisebb a C02 kibocsátásuk. 
A szintén fejlesztés alatt álló alumínium karosszériával szemben 
(amely lényegesen kisebb tömegű és jobb korrózióállóságú, mint az 
acél) az acélkarosszéria mégis előnyben van, mivel nagyobb szilárd-
sága miatt ezek az autók nagyobb biztonságot nyújthatnak egy esetle-
ges ütközés során. 
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18. ábra A vezető nyugat-európai acelgyartok stratégiai 
pozíciója (2000) 

68 Természetesen egy acélipari alapanyaggyártó termékstruktúrájának alakulása sok specifi-
kus tényezőtől függ, általános gazdasági tendenciákkal relevánsán nem jellemezhetők. 

A vezető uniós acélgyártók stratégia pozícióját 2000-ben a következő, 

18. ábra mutatja (Ackerlauer, 2000). 

Hozzáadott érték: Goldmann Sachs becslés 

A kisebb termeiőkapacitású, magasabb hozzáadott érték tartamú termékeket 

előállító vállalatok szinte kizárólag a magas minőségi követelményeknek meg-

felelő ultra vékony lemezek és huzalok, szerkezeti profilok előállításával fog-

lalkoznak, míg a többi termelő termékszerkezetében megtalálhatóak a keres-

kedelmi minőségek is68. A svédországi SSAB gyár például, az egyik legbiz-

tonságosabbnak tartott Saab gépkocsik számára szállítja az autókarosszéria 

lemezeket. 

Az egyes „downstream" termékekre való koncentrálás során speciális tudásra 

és ezen alapuló kompetitív előnyre tehet szert a vállalat. Ez a törekvés a vál-

ságkezelés befejező szakaszában egyre inkább megjelent az európai acél-

gyártók stratégiájában. 
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2.3.5. Az egységes belső piac hatása 

A vállalatok külső gazdasági környezetének megváltozása, az egységes belső 

piac kialakításával és a kereskedelmi akadályok fokozatos lebontásával az 

összes ágazat, nemcsak az acélipar versenyképességének megőrzéséhez 

járulhat hozzá. 

Az iparág szempontjából néhány fontos területet érdemes mégis kiemelni: 

1. Az egységes piac egyik fontos vívmánya lehet, hogy megkönnyíti az 

uniós acélipari társaságok vállalat-egyesítési törekvéseit az Európai 

Unión belül és kívül egyaránt, és ezzel erősítheti a külső felvásárlá-

sokkal szembeni védekező képességüket. 

2. A pénzügyi szektor liberalizációjával és az euró bevezetésével ki-

bővült a tőkepiac. A pénzügyi szolgáltatók között élesebb lett a ver-

seny -ami kedvező lehet a vállalatok számára- és eltűntek a valuta 

átváltási kockázatából eredő többletköltségek69. Az egységes valuta 

bevezetése hasonlóan a többi ágazathoz, átláthatóbbá tette az 

acélkereskedelmi ügyleteket is, és hozzájárult az acélkereskedelem 

liberalizációjához a n emzeti s pecifikációk, a tanúsítványok kölcsö-

nős elismerése és a szabványok harmonizációja mellett. 

3. Az acélipar az egyik leginkább energiaigényes feldolgozóipari ága-

zat. Az acéltermelés teljes költségében jelentős, 15-30 %-os há-

nyadot képviselnek a villamos energia és a földgáz költségei. 

A szabályozási és az adórendszerbeli különbségek miatt az Európai 

Unión belül az energiaárakban jelentősek az eltérések, ami eltérő 

versenyhelyzetet teremthet az egyes társaságok között. A 

villamosenergia- és a gázpiac liberalizációjának elindításával felté-

telezték, hogy az egyes országok árszintjei fokozatosan közelíteni 

fognak egymáshoz és ezzel lehetővé válik az ipari fogyasztók szá-

mára az alternatív energiabeszerzési források kőzött a legkedve-

zőbbek kiválasztása (2003/54/EC, 2003/55/EC). 

69 Ezzel szemben például, az Európai Unió egyik legjelentősebb acélipari versenytársánál 
Japánban, változatlanul magasak maradtak a tőkeköltségek. 
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A 2003 óta eltelt időszak tapasztalatai azonban eddig nem feleltek 

meg a várakozásoknak. Az árak továbbra is jelentős eltéréseket 

mutatnak és 2004-2005-ben egyértelműen a növekvő tendencia volt 

a jellemző az ipari fogyasztók kategóriájában. Ennek ellenére vár-

ható, hogy hosszabb időtávon a lassan meginduló energiapiaci libe-

ralizációnak kedvező hatása lehet az acélipari vállalatok gazdálko-

dására is, amennyiben kialakul egy kellően likvid energiapiac. 

A liberalizáció előmozdította a belső piac korlátainak lebontását és ez a fo-

lyamat még közel sem fejeződött be. A különböző nemzeti politikák -pld. kör-

nyezetvédelem, energiaellátás- egyelőre még eltérő hatást gyakorolhatnak az 

acéltermékek áraira, de hosszabb távon elképzelhető, hogy az egységes piac 

hozzá tud majd járulni az európai acélipar versenyképességének növekedé-

séhez (Opinion....sing. markel 2003). 

2.3.6. Acélkereskedelem az Európai Unióban 

A világ acélexport kereskedelmében a Közösség országainak 1960-ban még 

45 %-os részesedése fokozatosan veszített részarányából és 1975-ben 

28 %-ra, majd 2003-ban 15 %-ra csökkent. 

Ez a változás akkor következett be, a mikor az acéltermeléshez viszonyított 

export aránya több mint a négyszeresére növekedett 2003-ra. 
4. táblázat 

Év Export/Acéltermelés, % Import/Látszólagos acél-
fogyasztás*, % 

1960 14,7 2,6 

1975 19 7 

2003 65,5 76,8 

•"Látszólagos acélfogyasztás nyersacélra vonatkoztatva 
Az alapadatok forrása az llSl; 
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A termelés 1975 és 2003 között csak közel 20 százalékkal, az importnak az 

acélfelhasználáshoz viszonyított aránya viszont közel tízszeresére növekedett 

ebben az időszakban. 

(Az import a 90-es évek elején kezdett el jelentősen emelkedni, származását 

tekintve elsősorban a közép-kelet-európai országokból.) 

A folyamatosan növekvő import acéltermék felesleget eredményezett a kö-

zösségi gyártóknál, amelyet az export piacokon próbáltak értékesíteni. Az Eu-

rópai Unió nemzetközi szerepének térvesztését azonban az acélpiac regioná-

lis átrendeződése miatt már nem lehetett megállítani. 

Az acélipar számos feldolgozóipari ágazat/alágazat legfontosabb nyersanyag 

ellátója70. Az uniós acélpiac négy meghatározó acélfelhasználó ágazata (fém-

tömegcikk gyártás, járműgyártás, építőipar, gépgyártás) közötti arányok kü-

lönböznek egymástól, de ezek az eltérések a 90-es évek közepétől nem vál-

toztak számottevően. (A legjelentősebb acélfelhasználó ágazatok 2003-ban a 

következő arányokat képviselték a teljes acélfelhasználáson belül: fémtömeg-

cikk gyártás=>17%, autógyártásul4 %, építőiparul2 %, gépgyártásul 0 %) 

Az acéltermékek tehát mind a fogyasztási cikkek piacán, mind a befektetési 

piacon egyaránt fontos szerepet játszanak. 

Az acélgyártók évtizedekig -a hagyományokat követve- a hazai fogyasztókat 

részesítették előnyben, ma már azonban a kínálat alakulásának egyre inkább 

meghatározó eleme az ágazat fokozódó globalizációja, hasonlóan a keresleti 

oldali változásokhoz. 

A nagy acélfelhasználó nemzetközi társaságok külföldi terjeszkedéseikkel 

közelebb kerülhetnek a fogyasztóikhoz, és így rugalmasabban tudnak reagál-

ni a piaci változásokra, a jelentős költség-megtakarítás és az esetleges ke-

reskedelmi akadályok megkerülése mellett. 

Ezek a vállalatok azonos minőségű termékeket igényelnek a különböző or-

szágokban lévő telephelyeinken. Ezért az acélipari társaságok hosszabb távú 

működőképességének fenntartását lényegesen befolyásolhatja, a felhaszná-

70 Az Unió öt legnagyobb exportszektora közül három a nagy acélfelhasznáió ágazatok közül 
került ki 2003-ban (járműgyártás, gépgyártás, fémtömegcikk gyártás); 
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lók beszerzési stratégiája (import vagy hazai beszerzés) és beszállítói kap-

csolat rendszerének kialakítása71. 

Általános tendencia, hogy a kulcsfontosságú partnerekkel (pld. autóipar, fém-

tömegcikk gyártás) a gyártók közvetlen kapcsolatokat próbálnak kialakítani, 

legtöbbször éves szerződések keretében. (A kereskedő vállalatokon keresztül 

zajló nem közvetlen eladások és a rövid távú szerződések, az acélkereskede-

lem kb. 40 %-át érintették 2003-ban az Európai Unióban.) 

A beszállítói kapcsolatrendszer kiépítésében élen járó lehet, az osztrák Voest-

Alpine Stahl példája: 

Ausztria legnagyobb acéltermelöje a Voest-Alpine Stahl, az európai 
személygépkocsi ipar beszállítójaként több mint 10 %-os piaci része-
sedéssel rendelkezett 2003-ban72. Az autóipari beszállításokat az un. 
Linz 2010 nevű projekt indításával kívánják tovább erősíteni, amelyre 
2006-ig kb. 1 milliárd eurót fordítanak. 
A társaság legfontosabb partnerei a BMW, az Audi, a Skoda, a Fiat, 
valamint a „2000. év beszállítója"-ként a General Motors és a Merce-
des. 

Az un. fehéráru gyártásban (fémtömegcikk) fő szállítója a 
Zanussi/Elektrolux, a Siemens/Bosch és a Philips/Whirpooi cégeknek. 
Az európai piacon a társaság részesedése igen magas, kb. 20 %-os 
volt 2001-ben (Berg, 2001) 
A félgyártmányok helyett kész alkatrészegységek szállításával próbál-
ják tartóssá tenni mindkét területen az együttműködést. 

A keresleti oldalról is indulnak kezdeményezések. A Volkswagen AG a 
jövőben saját maga kívánja lebonyolítani acélbeszerzéseit, amelyet 
azután továbbértékesítene alkatrész beszállítói felé. 

Az ilyen típusú, közvetlen vevőkapcsolatok kiépítéséhez próbál segítséget 

nyújtani, az Eurofer-en belül 1991-ben megalakult Edifer Bizottság. 

A Bizottság legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy elősegítse az uniós 

acélgyártók bekapcsolódását a nemzetkőzi elektronikus kereskedelmi 

(Electronic Commerce, EC) és elektronikus adatcsere rendszerbe (Electronic 

Data Interchange, EDI), ezzel is hozzájárulva a gyorsan változó vevői igé-

nyekhez való minél rugalmasabb alkalmazkodáshoz. 

71 Az évezred elejére jellemzővé vált, hogy a multinacionális vállalatok fokozatosan csökken-
tik beszállítóik számát. A személyautó gyártásban például a legnagyobb társaságok, a köz-
pontosított beszerzési stratégiának köszönhetően, ma összesen kb. 40 acélipari beszállítóval 
vannak közvetlen kapcsolatban. 
72 A Voest-Alpine Stahl a metallurgiától, a tovább feldolgozott termékekig az acéltermékek 
szinte teljes választékát gyártja, így az unió egyik „legintegráltabb" vállalatai közé tartozik. 
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A világosan megfogalmazott és ésszerű célok ellenére, 2003-ig mindössze 

kilencen csatlakoztak a kezdeményezéshez, amelyek közül egy társaság 

acélkereskedelemmel foglalkozott, egy pedig acélipari szövetségként műkö-

dött73. Ez is mutatja, hogy ebben a tradicionális iparágban a hagyományostól 

eltérő szemlélet elfogadása hosszú időt vesz igénybe. 

A következő táblázat az un. TRIÁD országai (USA, EU, Japán), az Európai 

Unió acélimportjában betöltött jelentős szerepe miatt Oroszország, és Ukraj-

na, valamint a világ acélkereskedelmét meghatározóan alakító Kína fogyasz-

tási és termelési adatait hasonlítja össze. 
5. táblázat 

A látszólagos acélfogyasztás és az acéltermelés összehasonlítása 
néhány országban 

Ország Acéltermelés 
millió tonna 

Acélfogyasztás* 
millió tonna 

Termelés a fo-
gyasztás %-ban 

1994 2003 1994 2003 1994 2003 

USA 91 94 149 145 61 65 

Európai 
Unió 

152 161 130 154 117 105 

Japán 98 111 79 77 124 144 

Oroszország 49 62 21 27 232 232 

Ukrajna 24 37 9 17 259 224 

Kína 93 220 122 236 76 93 

*Nyersacélra vonatkoztatott látszólagos acélfogyasztás 
Forrás:llSI 

73 Az elektronikus kereskedelemben részt vevő társaságok (2003): Arcelor, Corus, Voest 
Alpine, Thyssen-Krupp Stahl, Outo Kumptu, Rautaruukki, SSAB, Duferco (kereskedő társa-
ság), UK Steel Association; 
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Az USA a világ második és Kína és a világ első számú importőr országa be-

hozatalra szorult, míg Japán jelentős 20-40 %-os termelési többlettel rendel-

kezett a világ legnagyobb exportőr országaként 1994-ben és 2003-ban. 

Az Európai Unióban a termelés és a fogyasztás 2003-ra egyensúlyba került a 

közel 30 évig tartó szerkezet-átalakítás eredményeként. Nem mondható el 

ugyanez az Európai Unióba irányuló acélimport két legfontosabb származási 

országáról. Mind Oroszországban, mind Ukrajnában a belső fogyasztás ala-

csony szintje igen erős exportkényszerrel párosult (2003-ban Japán után 

Oroszország a világ második, Ukrajna a világ harmadik legnagyobb exportőre 

volt), alacsony kb. 60 %-os kapacitáskihasználtság mellett, ami gyakran a 

termékárakban is megmutatkozott. Az Európai Unió ezen országokkal szem-

ben az importkorlátozás egyik legszigorúbb formáját, a kvótarendszert bizo-

nyos termékköre még 2004-ben is alkalmazta. 

A 2003-ig terjedő időszakban Kína domináns, acélkereskedelmet alakító sze-

repe még nem látható, de komoly gondokat okozhat, ha bekerül a legnagyobb 

nettó exportőr országok közé (Japán, Oroszország, Ukrajna). Ennek jelei már 

2004-ben megmutatkoztak, amikor acélexportja 150 %-kal növekedett az elő-

ző évhez képest, és mennyisége elérte az import közel 60 %-át. 

Az 5. táblázatban szereplő országokat vizsgálva (19. ábra), az USA, mint je-

lentős export cél ország, a FÁK országai - elsősorban Oroszország és Ukraj-

na -, mint a legfontosabb importőr országok vettek részt az Európai Unió 

extern acélkereskedelmében. Az ázsiai olcsó acéltermékekkel főként az ame-

rikai és nem a hazai piacon kellett versenyezniük az uniós termelőknek. 

A legnagyobb kereskedelmi forgalmat -a teljes export és import mennyiség 

közel 80 %-át- 1994 és 2003 között az uniós országok egymással bonyolítot-

ták, regionális keretek között. Ezen a téren a közeljövőben sem várható válto-

zás, hiszen az export és az import szempontjából egyaránt jelentős közép-

kelet-európai országok egy része 2004 óta már az Európai Unió tagja, illetve 

hamarosan azzá válik, így az extern kereskedelmi kapcsolatok intern kapcso-

latokként működhetnek tovább. 
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19. ábra Az Európai Unió acélkereskedelme 
(2000-2003) 

Forrás: IISI 
Megj.: Az export és az import arányok az Európai Unión kívüli extern kereskedelemre vonat-
koznak. 

Az acéí külkereskedelemben a régió 2001-ig hagyományosan többletet reali-

zált, bár mértéke az elmúlt 10 évben rendkívül erősen ingadozott, alapvetően 

csökkenő tendenciával. 

Az import 1996 és 2000 között közel kétszer gyorsabban (46 %) emelkedett, 

mint az export (19 %) aminek az lett a következménye, hogy 2001-ben a ten-

dencia megfordult (20. ábra). Ennek ellenére értékben számolva az Európai 

Unió továbbra is megtartotta nettó exportőr pozícióját, mivel az EU import leg-

nagyobb része tömegtermékekből, az export viszont magas hozzáadott érték 

tartalmú termékekből áll74. 

74 Az uniós export egyik legfontosabb célországa az USA volt 2003-ban, 17 %-os részará-
nyával, de az EU acélexportjából Közép és Kelet Európa is jelentős, 45 %-os mértékben ré-
szesedett. 
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20. ábra Az acéltermékek exportjának és importjának változása az Európai 
Unióban (1994-2003) 

Forrás: liSI 

Ugyanez a változás látható a 21. ábrán, ahol az Import felhasználáshoz vi-

szonyított aránya szintén 2001-ben előzi meg az export acéltermelésen belüli 

arányát. 

21. ábra Az Európai Unió acélexportjának és acélimportjának változása a 
termeléshez és a felhasználáshoz viszonyítva 

(1994-2003) 

Forrás. IIS! 
*Nyersacéfra vonatkoztatott látszólagos acélfogyasztás 
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Összességében 1994 és 2003 között a termelés mindössze 6 %-kal, a fo-

gyasztás és az export mérsékelten közei 20 %-kal, az import viszont közel 

50 %-kal emelkedett. Az import növekedést az ésszerű ágazaton belüli keres-

kedelem jeleként értelmezve, az ágazat jövedelmezőségi viszonyai is javul-

hatnak. Az export és az import áruszerkezetének részletes elemzése nélkül 

azonban ennél konkrétabb megállapítások nem tehetők. 

3. A C É L I P A R I F E J L Ő D É S ÉS INTEGRÁCIÓS L E H E T Ő S É G E K MA-
G Y A R O R S Z Á G O N 

3.1. Az ágazat fejlődéstörténetének eSemzése 

A vas- és acélipar meghatározó szerepet játszott számos nyugat-európai és 

szocialista ország - közöttük Magyarország - gazdaságában a II. világháborút 

követően. 

Magyarországra egészen a 90-es évek elejéig a nehézipar túlsúlya volt a jel-

lemző. Az iparon belül 1989-ben 9,2 %-os részarányt képviselt. Az egy főre 

jutó acélfelhasználás 1985-ben (240 kg/fő) megközelítette a Közösség tagor-

szágainak átlagát (300 kg/fő), ami a gazdaság akkori fejlettségi szintjéhez 

képest nem volt indokolt, hiszen a nyugat-európai GDP sokszorosa volt a ha-

zainak. A nehézipar magas részaránya és az ipar pazarló anyagfelhasználása 

ellenére, a hazai acélipari kapacitások nemzetközi összehasonlításban nem 

voltak számottevőek. Ebben komoly szerepe volt annak, hogy az acélgyártás-

hoz szükséges alapanyagokat -pld. vasércet, kokszolható szenet- gyakorlati-

lag teljes egészében importból kellett beszerezni a hazai szűkös források mi-

Az 50-es években, hasonlóan a többi közép-kelet-európai országhoz a gaz-

daságstratégia a nehézipar erőltetett fejlesztését tűzte ki célul. Ennek egyik 

fontos eleme volt, egy szovjet technológiával felépített új integrált acélmű be-

ruházás megvalósítása Dunapentelén. 

A Dunaújvárosi Acélmű létrehozásával kialakult az a vállalati lista, amely lé-

nyegében ma is a magyar acélipart jellemzi. A 80-as évek végéig az elsődle-

ges (primer) kohászati technológiákat (acélgyártás, hengerlés) a következő 

vállalatoknál alkalmazták: 



82 

- Dunaújváros, Diósgyőr, Ózd (nagyságrendileg hasonló kapacitá-

sokkal); 

- Csepel (az előzőeknél lényegesen kisebb kapacitással és termelés-

sel)75; 

Mellettük néhány olyan vállalat is működött, amely kizárólag a primer termé-

kek továbbfeldolgozásával foglalkozott. Közülük a legfontosabbak már a II. 

világháború előtt is és ma is üzemelnek (pld. Salgótarjáni Acélárugyár, a Mis-

kolci Dróthúzómű)76. 

Az iparfejlesztés extenzív szakaszában az acélgyártás termelési volumene 

erőteljesen növekedett és 1979-ben elérte a 3,85 millió tonnás maximális 

mennyiséget. A további tervek között szerepeit az 5 millió tonnás termelési 

szint elérése, de ennek realizálására szerencsére már nem került sor. 

A 22. ábra a termelés változásait mutatja, amely az 1989 és 1992 közötti me-

redek csökkenés után és a 90-es évek végére 2 millió tonna körül állandósult. 

22. ábra A hazai nyersacéltermelés termelési volumenindex váitozása 
(1965=100) 

Év 

Megj.: 1965-ben 2,5 millió tonna volt az acéltermelés, a 2005. évi adat becsült érték 
Forrás: Vaskohászati ipargazdasági Adattárak, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés (MVAE) 

75 A 80-as évek átlagos éves 3,6 millió tonnás acéltermeléséből a Csepeli Acélmű kevesebb 
mint 10 %-os mértékben részesült. A Siemens-Martin technológiával üzemelő acélmű a 80-as 
évek végén szüntette be véglegesen termelését. 
76 A Salgótarjáni Acélárugyár Rt. fő tulajdonosa a Csavar és Húzottáru Rt., a Drótáru és Drót-
kötél Rt. a Metalltrade Hungaria Kft. tulajdonában van. 
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A 80-as évek viszonylag egyenletes termelésének időszakában, amikor már a 

közösség országaihoz hasonlóan a termelés karcsúsítása volt a cél, az acél-

gyártás jelentősen korszerűsödött. A termelőkapacitások növelése érdekében 

olyan fejlesztéseket valósítottak meg a vállalatoknál, amelyek javították a ter-

melés gazdaságosságát, a termékek minőségét és a környezetvédelmet77. A 

folyamatosan öntött acél részaránya 1989-ben, már 60 % fölé emelkedett, a 

Siemens-Martin acélé pedig kb. 40 %-ra csökkent, szemben az 1980-as év 

36 % illetve, 80 %-os részarányával. 

6. táblázat 

Technikai fejlődés a világ és Magyarország acéliparában (1989-2004) 

Világ átlag, % Magyarország, % 

1980 1989 2004 1980 1989 2004 

Folyamatos öntés 30 56 90 36 60 100 

Siemens-Martin acél-
gyártás 

22 17 4 80 4078 
-

Forrás: IISI, MVAE 

A Siemens-Martin acélgyártó technológia 40 %-os aránya 1989-ben még je-

lentős technikai elmaradtságot tükrözött nemzetközi összehasonlításban. A 

folyamatos öntőművek fokozatos fejlesztése nyomán viszont, ezen a területen 

Magyarország nem volt hátrányban. Az ágazat kiemelt stratégiai kezelése 

lehetővé tette a kohászati kutatási munkák jelentős anyagi támogatását első-

sorban a volt Szovjetunóban, ahol számos innovatív technológia alapjait, töb-

bek között a folyamatos öntés technológiáját dolgozták ki, amelyet azután a 

Magyarországon és a keleti blokk többi országában is bevezettek az ipari al-

kalmazásba. 

77 A Dunai Vasműben új kokszoló blokkot építettek, korszerűsítették a meleghengerművet, 
megépítették a Diósgyőri nagyolvasztót kiszolgáló Borsodi Érc-előkészltőművet és Ózdon az 
üstkemencét. A folyamatos öntőműveket mindhárom acélműben fejlesztették. 
Pontosabb további technológiafejlesztések: Dunaújvárosa két vertikális folyamatos öntőgép, 
LD oxigén befúvatású konverter, D iósgyő r Siemens-Martin acélgyártás helyett kombinált 
acélmű (konverteres acélgyártás és elektroacélgyártás párhuzamos alkalmazása), Ózd=> 
Siemens-Martin acélgyártás korszerűsítése (a konverteres acélgyártás bevezetése helyett) 

ez később döntő stratégiai hibának bizonyult (!); 
78 A 70-es évek végéig az acél legnagyobb részét Siemens-Martin eljárással állították elő 
Magyarországon. Ez a technológia teljesen megszűnt 1992-ben az Ózdi Acélmű leállításával. 
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A hazai ambiciózus fejlesztési programok közül azonban csak néhány valósult 

meg vagy részeredményeket hozott, így összességében a nemzetközi szín-

vonalhoz képest nem csökkent a lemaradás. 

A fejlesztések és a beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi for-

rásokat kisebb részben az állam, nagyobb részben a vállalatok biztosították 

jelentős hitelek felvételével. Ezeknek a hiteleknek a kamatterhei később, a 

90-es években, fontos szerepet játszottak az acélipari vállalatok súlyos pénz-

ügyi helyzetének kialakulásában. 

3.1.1 „ A magyar vaskohászati vállalatok tulajdonviszonyainak alakulása 

A magyar acélipar termelői oldala kevés számú szereplőből álló piac, amelyet 

döntően befolyásol, ha valamelyik vállalat technológiaváltásra, ideiglenes 

vagy végleges leállásra kényszerül. Éppen ezért a legfontosabb társaságok 

bemutatása szorosan kapcsolódik az ágazat helyzetének ismertetéséhez és 

jövőképének felépítéséhez. 

A Dunai Vasmű 1991-ig működött állami vállalatként, majd 1992-ben átalakult 

részvénytársasággá Dunaferr Dunai Vasmű Rt. néven. Az új szervezetben a 

termelő és a szolgáltató egységek önálló korlátolt felelősségű társaságokká 

alakultak a vállalati központ stratégiai irányítása alatt, amelyek közül később 

néhányat részben vagy teljesen privatizáltak79. Fő tulajdonosa az Állami Va-

gyonkezelő Rt. (később ÁPV Rt.) lett, a többi részvény az Állami Fejlesztési 

Intézet és az önkormányzatok tulajdonába került80. 

A szervezet korszerűsítés eredményeként a Dunaferr 2003-ban kb. 50 válla-

latból álló konszernként működött81. 

79 pld. DWA D unaferr-Voest Alpine Hideghengermű Kft. (1991), Dunaferr-DBK (DBK-WIEN 
GmbH.) Kokszoló Kft. (1996); 
S0A tulajdonosi struktúra 2003. december 31-én a következő volt: 59,7 % ÁPV Rt., 23,6 % KVI 
(Kincstári Vagyon Igazgatóság), különböző önkormányzatok (dunaújvárosi (15,2 %), siófoki, 
soproni stb.) 
81 A kisebbségi részesedésű körrel együtt kb. 80 cég tartozott a konszernbe, a meghatározó 
társaságok száma ennél jóval kisebb, kb. 25-30 volt. 
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A Dunaferr vállalatcsoport integrált acélművel (nagyolvasz-

tó+konverter), meleg- és hideghengerművel, valamint az általa gyártott 

termékeket feldolgozó üzemekből áll. Az acélmű befétanyagait, az 

acélhulladék kivételével, importból szerzik be82. 

A vállalatcsoport, 1994 és 2000 között, az 1999-es évet kivéve83, nyeresége-

sen tevékenykedett, majd a menedzsment teljes lecserélését követően 

2001-ben és 2002-ben már összesen közel 20 milliárd forintos veszteséget 

termelt. A kormányzat úgy gondolta, hogy a társaság a több 10 milliárd forin-

tos hitelek törlesztését és a fejlesztésekhez szükséges forrásokat nem tudja 

kigazdálkodni, ezért az eladása mellett döntöttek. 

A privatizáció előzményei a következőkben foglalhatók össze: 

A 90-es években nem látszott lehetségesnek a vállalat racionális érté-

kesítése, tanulva a borsodi régió vállalatainak korábbi negatív tapasz-

talataiból (lásd Diósgyőr, Ózd). Ezért a fő tulajdonos (ÁPV Rt.) a válla-

latot irányító menedzsmentből alakult Acél XXI. Kft-t bízta meg (1996) 

a vagyonkezeléssel, amely a sikeres működtetés mellett a vagyon gya-

rapításáért is felelős volt. A szerződést 2001-ben felbontották, majd 

többszöri vezető váltás történt. 

Az acélpiaci dekonjunktúra idején a szervezeti kérdések megoldatlan-

sága, a megfelelő stratégia hiánya a társaság működtetésében egyre 

inkább éreztette hatását, és alig két év alatt 20 milliárd forintos veszte-

ség halmozódott fel. A 2002-2003 közötti időszakban a rövid távú vál-

ságkezelési feladatok mellett -hitelek átütemezése, cég átszervezés-

elsősorban a privatizáció előkészítésére koncentráltak. Mindez egy 

olyan időszakban történt, amikor az acélpiaci konjunktúra emelkedő 

acélárainak hatására, már a 2003-as évet is szerény (240 millió forint) 

eredménnyel tudták zárni. 

82 A vasércet döntően Ukrajnából, Oroszországból és Dél-Afrikából, a kokszot és a kokszol-
ható szenet Lengyelországból és a FÁK országaiból importálják. 
83 A NATO hadműveletek miatti dunai hajózás leállítása 1999-ben jelentős, 1,3 milliárd forin-
tos veszteséget (mérleg szerinti eredmény) okozott a társaságnak. 
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A 2003. decemberébon sikerrel zárult privatizációs tendert a Donbass Ipari 

Szövetség84 nyerte meg, a világ egyik legnagyobb acélipari vállalata, az indi-

ai-brit LNM konzorcium előtt. A tulajdonosváltással kapcsolatos egyik várako-

zás azonban, az új technológia megjelenése, a technológiaváltás megvalósí-

tása (áttérés az elektroacélgyártásra) a magánosítással lekerült a napirendről, 

ezt ugyanis nem vállalta az új tulajdonos. így maradt az integrált acélgyártás 

korszerűsítése, új termékek, gyártósorok és eljárások kifejlesztése az ígéretek 

szerint. 

Az integrált acélművekben a méretgazdaságosságból eredő előnyök 

minél jobb kihasználása nagymértékben befolyásolhatja a gazdaságos 

üzemeltetést (lásd. 1.4.1. és 2.3.1. fejezet). A világ legkorszerűbb 

acélműveinek átlagos üzemmérete közel háromszorosa a Dunaferr ka-

pacitásának, de az uniós és a közép-kelet-európai cégekkel szemben 

is jelentős a lemaradása85. 

A méretgazdaságossági hátrányt a technológia korszerűsítésével lehet 

valamennyire kompenzálni, ezért a társaság hosszabb távú fennmara-

dása érdekében a biztosabb megoldás a technológiaváltás lenne 

(Scherer, 1996, Grega, 1999). A gyártóbb területen (pld. kokszolómű, 

zsugorítómű) sürgős rekonstrukcióra és termékszerkezet-átalakításra 

szorul. Ehhez viszont több tízmilliárd forintos nagyságrendű összeg 

szükséges, amelyet az új tulajdonosoknak kell befektetniük. 

Az acélipari konjunktúrának köszönhetően 2004-ben a társaság 17 milliárd 

forintos mérleg szerinti eredményt (!) ért el minden különösebb erőfeszítés 

nélkül. így a fejlesztések elkezdéséhez megteremtődött a pénzügyi háttér. 

84 A Donbasz Ipari Szövetség tevékenysége kiterjed a vas- és acélipar mellett, a gépiparra, a 
szénbányászatra és a földgázkitermelésre is. Tagjai: az ukrán Alcsevszki Vasmű, a svájci 
Duferco International Trading Holding és a liechtensteini Kundax AG. A vállalatcsoport az 
Ukrajnában gyártott nyersacél és acéltermékek közel harmadát állította elő 2003-ban. A nyer-
tes a Dunaferr állami tulajdonú 80 %-os részvénycsomagját 440 millió forintért vásárolta meg, 
a 270 millió eurós fejlesztés ígérete és a közel 60 milliárd forintos adósságállomány átvállalá-
sa mellett, 
85 Néhány közép-európai acélmű kapacitása: Dunaferr Rt.=>1,4 millió tonna/év, a lengyel 
Huta Sendzimiria és Nova Huta Katowice ö s s z e s e n ^ 5 millió tonna/év, a cseh osztravai No-
va Huta=> 3 millió tonna/év, a román Sidex Galati ~t> 10 millió tonna/év; 
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A következő öt év stratégiájában 200 millió euró szerepel kapacitásbővítések-

re és termékfejlesztésekre, de a megvalósításra csak akkor lehet reálisan 

számítani, ha a konjunktúra még néhány évig tart és a tulajdonosok profit el-

várásai teljesülnek. 

Előrelátóbb értékesítési politikával a középtávon várható bevételek biztosít-

hatták volna a társaság önerőből történő rendbetételét, ami egy kedvezőbb 

helyzetből való későbbi magánosítást tett volna lehetővé. 

A privatizációt tovább árnyalja az a kép, hogy Ukrajna teljes acéltermelésének 

alig 50 %-a a belső acélfogyasztás (2003), ezért termelésének nagy részét 

kénytelen exportálni. Az acélgyártási technológiában pedig a ma már korsze-

rűtlennek tekintett Siemens-Martin eljárás 47 %-os részaránya a világon a 

legmagasabb az ukrán acélművekben. 

Csak remélni lehet, hogy a Dunaferr privatizációja nem csak az ukrán acél-

termékek uniós piacra való bejutását fogja elősegíteni a jövőben, hanem a 

hazai kohászat korszerűsítéséhez is hozzájárulhat. Az új tulajdonos ugyanis 

már nyilatkozott arról, hogy a jövőben növelni kívánja a Dunaferr Rt. hengerelt 

acéltermelését (három év alatt 1,5 millió tonnáról, 2,5 miSlió tonnára), amely-

hez az alapanyag (acélbuga) egy részét (2006: 400 ezer tonna, 2006: 

600 ezer tonna, 2008: 1 millió tonna) a Donbass ukrajnai gyárából fogják biz-

tosítani86. 

A Diósgyőri Acélművek (DAM) jelenlegi telephelyén több mint 100 éve folyik 

acélgyártás, a gazdag hagyományok látszólagos előnyei azonban nem tudták 

ellensúlyozni a régi, elavult kiszolgáló (pld. energiaellátás, levegőelllátás) inf-

rastruktúra hátrányait. 

A szervezeti és tulajdonviszonyokban 1989 óta sok ellentmondásos változás 

zajlott le87. 

33 A hengerlési kapacitás a Dunaferr Rt.-nél a meleghengerműben 1,6 millió tonna/év, a hi-
deghengerműben 450 ezer tonna/év (2005), ezért a tervezett 2,5 miliő tonnás kibocsátáshoz 
mindenképpen szükség van a hengerlési fázis bővítésére. 
87 Az első kísérlet a borsodi acélipar egységes átalakítására 1989-ben történt. A súlyos pénz-
ügyi helyzetbe került borsodi vállalatok működőképességének fenntartására a kormány egy 
szerkezet-átalakítási program kidolgozását javasolta. A tervezet a két vállalatból a Borsodi 
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Az 50-es évektől a 80-as évek végéig a Lenin Kohászati Művek néven üze-

melő vállalatból 1989-ben az állam megalakította a DIMAG Részvénytársasá-

got, amelyen belül 30 önálló gazdasági társaság (Kft.) működött. Az átalaku-

lással egyrészt olyan társaságokat kívántak létrehozni, amelyek üzemelteté-

sére a külföldi befektetők vállalkoznak, másrészt megteremtették a másod- és 

harmad-termék gyártó részlegek önállóságát88. A társaságok gazdasági hely-

zete azonban továbbra is romlott és 1990-től egyre növekvő, míg végül több 

milliárdos nagyságrendű veszteségek keletkeztek. 

A részvénytársaságot először 1991-ben privatizálták, amikor a Nuevometall 

Szojuzruda hol osztrák-orosz, hol osztrák-ukrán érdekeltségűnek mondott 

konzorcium szerezte meg a tulajdonjogokat. Az új tulajdonos belépése azon-

ban nem javított a likviditási helyzeten, mindössze néhány hónapig tudta ön-

erőből a termelést fenntartani és a részvénytársaság legnagyobb Kft.-i ellen 

1992-ben felszámolási eljárás indult89. 

A térségben súlyos szociális válság alakult ki, ezért az állam pénzügyi támo-

gatást nyújtott a termelési feltételek fenntartására, aminek a felhasználását 

egy válságkezelő program végrehajtásához kötötte. A reorganizációs program 

részbeni megvalósítása sem hozott azonban megnyugtató megoldást. 

A szerkezet-átalakítás keretében egy teljes vertikumú kombinált kohá-

szati üzem (nagyolvasztó+konverter+elektrokemence) miniacélművé 

történő átalakítására került sor 1996-ban90. A metallurgiai fázis átalakí-

tását sikerült megoldani, de az alakítástechnológiai fázisok korszerűsí-

tését már nem tudták befejezni, mivel az állami pénz elfogyott. 

Vas- és Acélművek megalapítását, Diósgyőrben a kombinált acélmű fenntartását, Ózdon 
pedig az SM-acélgyártás fokozatos leépítését, majd egy elektroacélmű felépítését javasolta. 

Másod-termékek: pld. hidegen húzott, hántolt, csiszolt rudak, acélidom, sodrott acélhuzal, 
harmadtermékek: pld. radiátorok, csavarok, acélszerkezetek, tűzálló anyagok; 
89 Az 1991, év végi kb. 7 milliárd forint veszteség, több mint a duplájára 16 milliárd forintra 
nőtt a tulajdonosváltást követően. 
80 Leállították a nagyolvasztót, valamint a folyékony nyersvasból acélt előállító LD-konvertert 
és átalakították az UHP (Ultra High Power) elektromos Ivkemencét a 100%-ban hulladék 
betétanyag fogadására. A kemence névleges kapacitása 520 ezer tonna/év. 
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Az általános szerkezet-átalakítással viszont (termelési, termelékenysé-

gi és termékszerkezeti racionalizálás) érdemben nem foglalkoztak. A 

technológiaváltást követően két évig még további milliárdokat költöttek 

a társaságra, de ennek egyetlen célja volt, a csőd elkerülése. 

Átmeneti megoldásként 1995-ben visszaállamosították a részvénytársaságot 

azért, hogy a pénzügyi és szociális rendezést követően újra privatizálják. 

Az értékesítésre 1998-ban került sor. Az új tulajdonos a VSZ a.s. Kosice 

(Kassai Kohászati Művek) a társaságot mindössze két évig műkődtette, majd 

csődöt jelentett. A Diósgyőri Acélművek nehézségei meghaladták a szintén 

gondokkal küszködő kassai tulajdonos teherbíró képességét. Ugyanez történt 

az olasz Cogne cégcsoporttal is, amely 2001. májusától 21 hónapig üzemel-

tette a társaságot DAM Steel Rt. néven, majd a cég 2003. márciusától ismét 

felszámolás alá került. A termelést 2004. tavaszán Se kellett állítani, mivel hitel 

hiányában nem tudták a termelést finanszírozni. (A társaság gazdálkodása 

egyébként 1990 óta folyamatosan veszteséges volt kivéve a 2000-es évet, 

amikor a felszámolás alatt működő gyár kb. egy évig nullszaldósan tudott ter-

melni.) 

Többszöri sikertelen eladási kísérlet után végül, a felszámolás alatt álló acél-

mű vagyonának kivásárlásával 2004. végén megkezdte működését a DAM 

2004 Kft., amelyet a Donbass vállalatcsoport érdekeltségi körébe tartozónak 

tekintenek, bár a cégbejegyzés szerint erre való utalás nincsen91. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a privatizációkra mindig akkor ke-

rült sor, amikor felszámolás alatt vagy felszámolás közeli helyzetben volta 

társaság. Ilyen körülmények között nehéz komoly befektetőt találni. Az új tu-

lajdonos belépése ellenére nagy a valószínűsége annak, hogy az acélgyártás 

véglegesen meg fog szűnni Diósgyőrben. A hengersor például, alkalmas lehet 

az olcsón előállított kelet-európai, elsősorban ukrán félgyártmányok feldolgo-

zására és ezzel egyúttal az uniós piacra való bejutás Is könnyebbé válhat. 

81 A 3 millió forintos törzstőkével létrehozott kft. jelenlegi tulajdonosa egy ukrán magánsze-
mély (Gupala Arkadij). 
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A heiyzet iróniája, hogy rn indez éppen egy olyan nemzetközi acélipari kon-

junktúra idején történt, amikor az acéltermékek árai egy év alatt 50-100 %-kal 

emelkedtek és gyakorlatilag mindenfajta terméket könnyen értékesíteni lehe-

tett az európai piacon. Egyes termékekből 2004 végén már hiány is mutatko-

zott, mivel a magas alapanyagárak és esetenként az alapanyaghiány miatt 

több uniós acélgyártó kénytelen volt csökkenteni termelését92 (lásd. 5.2. feje-

zet). 

Az ózdi acélipar szintén 100 évnél hosszabb múltra tekinthet vissza. Az acél-

gyártó hagyományok folytatása azonban megszakadt, az Acélmű Siemens-

Martin kemencéinek 1992-es leállítását kővetően. Az állami tulajdonú Ózdi 

Kohászati Üzemekből a 90-es évek elején csak néhány részleg vált ki és kez-

dett el önállóan üzemelni, de az elavult technológiai infrastruktúra és a tőkehi-

ány miatt nem tudták hosszabb távon stabilizálni helyzetüket az egyre élese-

dő piaci versenyben93. 

Az Ózdi Kohászati Üzemek első privatizációját 1990-ben „eredményesnek" 

nyilvánították. Ekkor alakult meg az Ózdi Acélmű Rt. (OAM Rt.), amelyben 

azonos 30-30 %- részesedést szerzett a Korf AG és a Metallgesellschaft AG, 

így a cég többségi német tulajdonba került A társaság gazdasági helyzete 

azonban nem javult a privatizációt követően, ezért a tulajdonosok 1991-ben 

leállították a termelést94. 

92 Németországban az acélgyártók közel 15 %-a csőd közeli helyzetbe került a nyersanyag-
költségek hirtelen megugrása miatt, mivel a kisebb üzemek a 2004. évi 40-100 %-os költség-
növekedéssel nem tudtak megbirkózni. 
93 A Finomhengermű Munkás Kft. az Ózdi Kohászati Üzemek hengersorait üzemeltette, 
1991 -es megalakulásakor 1 00 %-ban magánszemélyek és a dolgozók tulajdonában volt. A 
borsodi reorganizáció keretében az ÁPV Rt. a társaság alaptőkéjét megemelve 88,5 %-ban 
tulajdonossá vált. A cég közel 10 évig a nyereség visszaforgatásával és némi állami segít-
séggel eredményesen gazdálkodott, de a 2001-es évet már komoly veszteséggel zárta. A 
társaság új tulajdonosa a Reef Steel Works Ltd., egy londoni bejegyzésű, Svájcban székelő 
ukrán kereskedő cég. Megj.: Az ózdi társaság legnagyobb konkurense éppen az ukrán import 
áru. A tulajdonosváltással lehetővé vált az ukrán acéláruk könnyebb behozatala az országba 
és hazai termékként való továbbértékesítése. 
A durvahengermű PEKO Rt. néven működött 1991-1995 között. Az ismételt eladást követően 
Industring Kft. néven üzemelt, majd 2001 nyarán a korszerűtlen termékstruktúra, az elavult 
infrastruktúra és az erőteljes piaci nyomás miatt leállították a termelést. 
S4 Erről a privatizációról Grega Oszkár értékes információt nyújtott. A vállalat egyéves műkö-
dése után a magyar kormány úgy döntött, hogy a privatizációs szerződésben foglalt tőkeeme-
lést nem hajtja végre, Ezért a külföldi tulajdonos kivonta tőkéjét a társaságból. Teljesen nyil-
vánvaló volt pedig, hogy egy év alatt egy teljes technológiaváltás még nem mutathat fel ko-
moly eredményt. 
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Az események ezután kísértetiesen ugyanúgy követték egymást, mint a Diós-

győrben. Az állam visszavásárolta a céget és újraindítását pénzügyileg támo-

gatta, amely azonban továbbra is veszteségesen működött, így néhány hónap 

múlva megindult a felszámolási eljárás. 

A termelő egységek közül a felszámolás során csak a Rúd és Dróthengermű-

vet ítélték a gazdaságos működtetésre alkalmasnak. A borsodi regionális 

program keretében a tulajdonos ÁPV Rt. kivásárolta a reorganizációhoz szük-

séges vagyonelemeket és átadta az Ózdi Acélművek Kft.-nek működtetésre. 

A társaságot több sikertelen tender után végül 1997-ben ismét privatizálták. A 

jegyzett tőke 90 %-a került a Max Aicher GmbH tulajdonába95. A privatizációs 

szerződésben foglaltak egy részét teljesítve, a tulajdonos állami támogatás 

nélkül 2 001-re megvalósította a miniacélmű beruházást, a hengermű betét-

anyagainak biztosítására96. 

A társaság gazdálkodása az acélpiaci ciklusokat követve hasonlóan a 

Dunaferr-hez, hullámzó teljesítményt mutatott a tulajdonosváltás követően 

is97. A 2003 őszén megindult acélpiaci áremelkedések -a betonacél ára fél év 

alatt közel 100 %-kal emelkedett98- viszont komoly nyereséget eredményez-

tek. 

Az Ózdi Acélművek Kft. az építőipar számára készít különféle acélter-

mékeket és ezen belül a legnagyobb arányt, a betonacélok alkotják. 

Ezek a termékek a tömegacélok kategóriájába tartoznak, ahol már né-

hány százalékos árkülönbség is elegendő ahhoz, hogy a felhasználók 

az importárut favorizálják. A Közép-Kelet-Európából származó import 

(orosz, ukrán, cseh, szlovák) és az ózdi termékek árkülönbsége, ese-

tenként elérte a 30-40 %-os értéket is, egy-egy dekonjunktúrális sza-

kaszban. így ennél a termékkörnél a megszerzett piaci pozíciók még 

ideiglenesen sem tekinthetők tartósnak. 

95 Az új tulajdonos a társaságért csak egy jelképes összeget fizetett, de mellette vállalta, hogy 
10 évig működteti a céget, legalább 10 millió márka összeget beruházásra fordít, megépít egy 
miniacélművet, és a korábbi környezetvédelmi kötelezettségeket átvállalja. 
98 A 2001-ben átadott olvasztókemence kapacitása 380 k tonna évente és közel 50 millió 
márkát költöttek a beruházásra, ami egy használt kemence újbóli üzembe állítását jelentette. 
(Ózdon 1992 és 2001 között szünetelt az acélgyártás.) 
97 Az Ózdi Acélmű tulajdonosi szerkezete időközben változott: Max Aicher GmbH 80,7 %, 
Lech Stahlwerke GmbH 19,3 %; 
98 Betonacél jegyzésárak a Metal-Bulletin szerint: 2003. október 280 USD/tonna, 2004. már-
cius 520 USD/tonna; 
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Az észak-magyarországi kohászat szerepének csökkenése jól jellemezhető a 

következő adatsorral; 

7. táblázat 

Az acéltermelés változása a borsodi régióban 
ezer tonna 

1985 1990 2000 2003 

Diósgyőr 1.070 690 190 110 

Ózd 1.100 650 40 240 

Forrás: MVAE 

Diósgyőrben a termelés 2003-ra az egytizedére csökkent, Ózdon pedig közel 

a negyedére. Természetesen a létszámban is drasztikus változások figyelhe-

tők meg, a nyolcvanas évek közepének dolgozói létszáma -Diósgyőr: 20 ezer, 

Ózd: 11 ezer- 2003-ra 6 illetve 5 %-ra csökkent". 

A korábbi létszámleépítések jelentős szociális feszültségeket okoztak a 

hagyományos iparszerkezetű borsodi régióban, ahol az ugyancsak vál-

ságágazatnak számító bányászatban szintén nagyszámú munkaerő 

vált feleslegessé. A munkanélküliség, ezeken a helyeken ma is több-

szöröse az országos átlagnak. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

2003-ban 20 % feletti volt a munkanélküliségi ráta, szemben az 

5,6 %-os országos átlaggal. A lassú regionális szerkezet-átalakítással 

a megszűnt több ezer munkahelyet eddig csak csekély mértékben sike-

rült pótolni. 

Dunaújvárosban is lényeges változások történtek az elmúlt 10-15 évben, de 

drasztikus termelés visszaesés, kapacitás- és létszámleépítés nem történt 

(2003/1990 viszonylatában kb. 30 %-os létszámcsökkentés). 

A városban 2003-ban 5 % alatt volt a munkanélküliségi ráta. A privati-

zációs szerződésben előírták ugyan, hogy öt évig nem csökkenthető a 

létszám, de ennek betartása csak addig valószínűsíthető, amíg a kon-

junktúra tart. Egy dekonjunktűrális szakaszban semmire nincs garan-

cia. 

E9 Diósgyőrben 2004-ben a felszámolás alatt további elbocsátásokra került sor. A konjunktú-
rának köszönhetően 2005-ben 700 fői foglalkoztatnak. 
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Remélhetőleg, az elbocsátások társadalmi következményei nem lesz-

nek olyan súlyosak, mint korábban a borsodi régióban, mivel a foglal-

koztatási szerkezet ma már sokkal változatosabb. 

Az előzmények ismertetéséhez még hozzátartozik, hogy a magyar acélipar 

ma már teljesen privatizált, az utolsó lépés a Dunaferr társaságcsoport eladá-

sa volt. Ezzel és a Diósgyőri Acélmű negyedik értékesítésével a külföldi tulaj-

don került túlsúlyba100 

Kérdéses, hogy az új tulajdonosok színrelépésével megoldódnak-e a hazai 

acélipar legalapvetőbb problémái, az alultőkésítettség, a forgóeszközhiány, 

amelyek még a konjunkturális szakaszokban is hátráltatták a társaságok meg-

felelő működését. 

A privatizációs szerződés szerint, az ukrán tulajdonos komoly fejleszté-
seket ígér a Dunaferr Rt.-nél (öt év alatt közel 70 milliárd forint), ami 
nagy valószínűséggel nem az alaptechnológia, hanem hengerlés kor-
szerűsítését jelentheti, így biztosítva az ukrán félgyártmányok (acélbu-
gák) feldolgozását101. Diósgyőrben ilyen kötelezettségük nincs, feltehe-
tően a hengermű hasznosítása lesz a középtávú cél (elsősorban import 
bugára alapozva), amíg az acéltermékeknek van piaca. A folyamatos 
működtetéshez szükséges alapanyag (forgóeszköz egy része) biztosí-
tása úgy tűnik, hogy megoldódik a két társaságnál102. 
Az ózdi acélmű német tulajdonosával is tárgyalnak az ukránok az 
együttműködési lehetőségekről, amíg azonban a konjunktúra tart nem 
várható megegyezés. Dekonjunktúra idején viszont bármi elképzelhető, 
hiszen az ózdi termékek nagyon érzékenyek a ciklikus ármozgásokra. 

100 A hazai acélipar jegyzett tőkéjének tulajdonosi szerkezete 2004. november 30-án: állami 
tulajdon: 2 %, külföldi tulajdon: 74 %, belföldi magántulajdon: 17,7 %, egyéb (önkormányzati) 
tulajdon: 6,3 %; 
101 A Donbass vállalatcsoport Alcsevszki Acélkombinátjában 2005. augusztusában átadtak 
egy 400 millió dolláros beruházással létesített folyamatos öntőművet. Az ott előállított acélbu-
gák egy részét a lengyelországi és magyarországi acélművekbe szállítják majd további fel-
dolgozásra. A vállalatcsoport 2009-re az acélgyártó-kapacitását a jelenlegi duplájára (7,5 
millió tonna) szándékozik növelni. A legköltségesebb metallurgiai fázis fejlesztését/bővítését 
viszont olcsóbbnak tartják Ukrajnában megvalósítani, ahol a beruházási és az üzemeltetési 
költségek lényegesen alacsonyabbak, mint Közép-Európában. 
102 Diósgyőrben ugyanakkor, semmi garancia nincsen a folyamatos működés és a létszám 
fenntartására, minden a piaci viszonyoktól függ. A dunaújvárosi acélműben, a privatizációs 
szerződésben előírt 5 éves működtetés és létszámcsökkentési korlát jelenthet valamennyi 
biztonságot. 
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3.2. Az acélipar szerkeiet-áfalakifása a rendszerváltást követően 

3.2.1. A magyar acélipar állami támogatása (1992=1997) 

A hazai acélipar a gazdaság egészéhez hasonlóan 1992-ben volt a mélypont-

ján. Az állam privatizációval és a vállalatok átalakításával kísérelte meg a 

problémákat megoldani, többnyire eredménytelenül. A borsodi társaságok 

első privatizációja nem volt sikeres és így mindkét vállalat csődhelyzetbe ke-

rült, a Dunaferr-t pedig a korábbi pénzügyi kötelezettségei sodorták súlyos 

pénzügyi helyzetbe. 

A kormányzat elsősorban szociális kérdésként kezelve az ágazat problémáit 

különböző pénzügyi támogatási formákkal próbált a nehéz helyzetbe került 

vállalatokon segíteni. Ez azonban kényszerpálya volt, mivel hiányzott a szak-

mai konszenzus és a szükséges tőke egy korszerű acélipar kialakításához. 

A támogatásokhoz a lehetőséget az Európai Unió és Magyarország között 

megkötött Társulási Megállapodásban foglaltak acéliparra vonatkozó átmeneti 

rendelkezései b iztosították. A magyar állam meghatározott feltételek mellett 

szerkezet-átalakítási célokra, az életképesség növelésére támogatást nyújtha-

tott a hazai acélipari vállalatoknak a hatálybalépést követő öt éven keresztül 

(1992. február 1. és 1996. december 31. között). 

A társult tagokkal megkötött Európai Megállapodás a Közösséget létrehozó 

Alapszerződés (EC) és az ÉSZAK (ECSC) Szerződés szerinti állami támoga-

tási szabályokra épült. 

A Magyarországgal megkötött Európai Megállapodás állami támogatási sza-

bályai a kővetkezőket írták elő: 

Az Európai Megállapodás 62. §-a (EC állami támogatási szabályok) szerint: 

1. Bármely olyan állami támogatás, amely bizonyos vállalkozások vagy 

bizonyos árucikkek előállításának kedvezményezése révén torzíthat-

ja vagy veszélyeztetheti a versenyt, összeegyeztethetetlen a Megál-

lapodás szabályszerű működésével. 
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2, A Megállapodás hatálybalépését követő első őt év folyamán bármely, 

Magyarország által nyújtott állami támogatást azon tény figyelembe 

vételével kellett megítélni, hogy Magyarországot a Közösségnek az 

Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló Szerződés 

93 §-ban leírt területeivel azonosnak kell tekinteni. Ezen időszak to-

vábbi öt évvel történő esetleges meghosszabbításáról a Társulási 

Tanács dönthetett Magyarország gazdasági helyzete alapján103. 

3. Az Európai Szén és Acélközösség létrehozásáról szóló Szerződés 

hatálya alá tartozó termékekre, ezen előírások nem voltak érvénye-

sek. 

Az Európai Megállapodás ÉSZAK állami támogatási szabályaira vonatkozó 2. 

Jegyzőkönyve kimondta: 

1. A Megállapodás szabályszerű működésével összeegyeztethetetlen 

az állami támogatás bármilyen formája az ÉSZAK Szerződés értel-

mében megengedett derogációk kivételével. 

2. A Megállapodás hatálybalépését követő első őt év folyamán Ma-

gyarország az ÉSZAK acélipari termékkörre kivételesen támogatást 

nyújthat olyan szerkezet-átalakítás! célokra, amelyek a kedvezmé-

nyezett cégek életben maradását eredményezik kapacitáscsökken-

tés mellett. A támogatás összegét szigorúan az említett célok eléré-

séhez okvetlenül szükséges mértékűre kell korlátozni, nagyságát 

fokozatosan csökkentve. 

A 2. Jegyzőkönyv a magyar hatóságok egyedi támogatások engedélyezésére 

vonatkozó hatáskörét -összhangban az ÉSZAK Szerződés 1992-1996 között 

érvényben lévő V. Acéltámogatási Kódexével104- a következő esetekre adta 

meg: 

103 Az Európai Megállapodás értelmében az állami támogatási szabályok érvényesítésére egy 
un. Társulási Tanácsot állítottak fel, amely miniszteri szinten ülésezett, az EU (Európai Bizott-
ság és Miniszterek Tanácsa) és Magyarország képviselőinek részvételével. 
',04 Az V. Acéltámogatási Kódex támogatási kategóriái: K+F célú támogatás, környezetvédel-
mi célú támogatás, üzemek részleges bezárásának ösztönzése, vagy az összes ÉSZAK te-
vékenység végleges beszüntetésének finanszírozására szolgáló támogatás, regionális támo-
gatás=>Görögországban, Portugáliában és a volt Német Demokratikus Köztársaság területén 
végrehajtandó beruházásokra; 
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1. szerkezet-átalakítás; 

2. valamely cég életképességének megtartása, vagy helyreállítása; 

3. kapacitáscsökkentés; 

A támogatás intenzitását105 és összegét a feltétlenül szükséges mértékűre 

kellett korlátozni, és nagyságát fokozatosan csökkenteni kellett. 

A fenti előzmények alapján tehát, 1996-ig legálisan állami támogatásban ré-

szesülhettek a hazai acélipari társaságok. A primer termékeket előállító három 

társaság volt a leginkább érintett, a másod- harmad-termékeket gyártó cégek 

közül csak néhány jutott hozzá nagyságrendileg kisebb támogatáshoz106. 

Összességében a magyar acélipari vállalatok kb. 620 millió USD állami támo-

gatást kaptak 1992-1996 között, amelynek jelentős része a működőképesség 

fenntartását szolgálta, így nem volt összeegyeztethető az Európai Szerző-

désben foglaltakkal, az Európai Unió által célként megjelölt szerkezet-

átalakítási célokkal. 

Tőkeemelésekre, vagyontárgyak kivásárlására kb. 210 millió USD-t, 
vissza nem térítendő támogatásra kb. 300 millió USD-t, hitelgaranciák-
ra kb. 110 millió USD-t fordítottak. 
A támogatások célok szerinti csoportosítása a következő: tulajdon ala-
pítás, tulajdon viszonyok rendezése: 210 millió USD, forgóeszköz: 330 
millió USD, műszaki fejlesztés: 65 millió USD, létszámleépítés: 15 millió 
USD; 

A teljes összeg több mint 50 %-át forgóeszköz finanszírozásra használták fel 

és mindössze alig 10 %-ot a műszaki fejlesztésre107. 

105 Támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének 
hányadosa százalékban kifejezve; 
106 pld. Finomhengermü Munkás Kft., Salgótarjáni Acélárugyár, Csepeli Csőgyár; 
107 A kormány határozatokban foglalt forint összegek konvertálása a határozat évének átlagos 
Ft/USD hivatalos árfolyama alapján történt. 
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A három acélmű támogatásai a következők szerint értékelhetők: 

- A Dunaferr Rt. részére nyújtott állami támogatások a vállalat életké-

pességének megtartására irányultak és megfeleltek a m egállapodás-

ban foglaltaknak, gazdálkodása időlegesen stabilizálódott és néhány 

évig nyereségesen tudott működni108. 

Az Ózdi Acélmű Kft. a központi források nagy részét szintén az 

életképesség megtartására és a hengermű fejlesztésére fordította109-

Ezek a társaságok 1996 után már nem részesült további állami támogatás-

ban. 

A Diósgyőri Acélművek szerkezet-átalakításra fordított támogatása 

megfelelt az EU szabályoknak, a napi működésre fordított forgóeszköz 

finanszírozás azonban nem. Az állami támogatás közel 60 %-át 

(360 milliárd USD) a fizikailag elavult nagyolvasztó (nyersvasgyártás) 

üzemviteli költségeinek veszteségpótlására használták fel 1996-ig. 

Az acélmű 1997-től ismét állami támogatásban részesült (ezt utólago-

san sem hagyta jóvá az EU Bizottsága, tehát nem volt legális), aminek 

egy része (forgóeszköz hiány feltöltése) továbbra is ellentétes volt az 

Európai Megállapodásban foglaltakkal. A katasztrofális likviditási hely-

zet miatt azonban a tulajdonos (ÁPV Rt.) a privatizáció érdekében is-

mételten közbeavatkozott, hitelgarancia és forgóeszköz feltöltés (va-

gyis működési támogatás) formájában110. 

A támogatások alacsony hatékonyságát jól szemlélteti hogy az újabb 

két privatizációt követően ismételten felszámolás alá került a cég. 

108 A korábbi beruházási hitelekből adódó terhek csökkentése (1992): 38 millió USD Állami 
Fejlesztési Intézet tőkeemelése, 63 millió USD tartozás elengedése, 44 millió USD tartozás 
visszafizetésének átütemezése; 
Az embargó okozta károk részleges ellentételezése (1994): 33 millió USD tartozás tőkésíté-
se, 4,2 millió USD kamatköltség elengedése, 0,5 millió USD forgóeszköz támogatás, 
31,4 millió USD hitel elengedése; 
Fejlesztési hitelhez állami garancia (1996): 24,5 millió USD; 
109 1992: 3 millió USD => létszámleépítés, 31 millió USD =» visszavásárlás; 

1993:0,9 millió USD => likviditás, működtetés biztosítása, 2,2 millió USD => hitelgarancia; 
1994: 3,8 millió USD=í> hitelgarancia + likviditás, működtetés biztosítása; 
1995: 8 millió USD => rúd- és dróthengermű modernizálása; 

110 1997: 7,6 millió USD => fejlesztés + forgóeszköz feltöltés, 10,7 millió USD => hitelgarancia; 
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Az állami beavatkozások (1992-1997) és a szerkezet-átalakítás „eredményei" 

az alábbiakkal jellemezhetők: 

1. Magyarországon a reorganizációs program nem valósult meg, a borso-

di reorganizáció közel 75 milliárd forintja nyomán nem alakult ki ver-

senyképes, hatékony, jövedelmező acélipar a régióban. A gazdasági 

problémákat kormányzati segítséggel sem tudták megoldani és tovább 

növekedett a versenyképességi hátrány. 

Elérték, hogy a két társaság tovább működhetett a veszteségek ellené-

re, ami a régió foglalkoztatási helyzete szempontjából nem volt elha-

nyagolható, de helyzetük változatlanul kritikus volt. A válságkezelési 

program megvalósítása jelentős késést szenvedett, aminek az lett az 

egyik következménye, hogy a tervezettnél sokkal nagyobb állami for-

rást igényelt. A vállalatok az „állami kivonulás" ellenére időről-időre 

újabb összegeket kaptak a működés fenntartására és esetenként sok 

milliárd forint tűnt el minden látható eredmény nélkül. 

2. A szerkezet-átalakítás! program a Dunaferr vállalatcsoportnál - elsősor-

ban - a tartozások elengedését jelentette és átmenetileg eredményes-

nek mutatkozott. 

3. Az 1992-97 közötti időszakban az állami juttatások (kb. 640 millió USD) 

közel 85 %-át a tulajdon viszonyok rendezésére, veszteségpótlásra és 

forgóeszköz finanszírozásra használták fel, a valódi szerkezet-

átalakításra (pld. műszaki fejlesztések, átképzések), az életképességet 

megalapozó technológiai modernizációra csak a támogatások kb. 

15 %-a jutott. Elsősorban a veszteséges vállalatok működtetéséhez já-

rultak hozzá, jövőbeni koncepció nélkül. Egy átfogó szerkezet-

átalakítási program megvalósításához ugyanis nem volt meg a szakmai 

konszenzus, így a rendelkezésre álló szűkös költségvetési források is 

szétforgácsolódtak. 

4. Nem törekedtek a termelés koncentrációjára -pontosabban egyáltalán 

nem foglalkoztak a termelés racionalizálásának a kérdésével- és így 

nem sikerült a hatékonyság és a gazdaságosság növelése egyik társa-

ságnál sem. 
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A szerkezet-áíalakfíási program szerint továbbra is három heiyen fog-
lalkoztak a legnagyobb energia- és anyagköltségű primer alapanyag 
előállításával . A vállalatokhoz jutatott összegek az állandó likviditási 
gondok, a felhalmozódott veszteségek miatt rögtön eltűntek és így nem 
jutott forrás a feldolgozó technológiák fejlesztésére és a termékszerke-
zet korszerűsítésére. 
Mindezek ellenére a termelékenység 1992-1997 között jelentően emel-
kedett (az egy főre jutó bruttó termelési érték 60 %-kal), ami azonban 
döntően a foglalkoztatott létszám leépítéséből112, a veszteséges tevé-
kenységek megszüntetéséből, a főprofilba nem tartozó tevékenységek 
leválasztásából adódott é s n em a h ozzáadott- érték növeléséből állt. 
(Ezt nevezik zsugorodásos termelékenységnek)113. 

Mind az EC, mind az ECSC (ÉSZAK) Szerződésre való hivatkozás lehetővé 

tette a támogatás folytatását, ezért az átmeneti időszak lejártát követően Ma-

gyarország hivatalosan kérte 2002-ig történő meghosszabbítását, amihez egy 

újabb szerkezet-átalakítási programot (1997-2002) kellett elkészíteni 

(2370/1999 Korm. hat.). Az engedmény megújításához szükséges program 

Bizottsági tárgyalásakor (2000) azonban, a magyar kormány lemondott a to-

vábbi támogatás lehetőségéről. Csehország, Szlovákia és Lengyelország vi-

szont élt ezzel a lehetőséggel, sőt a csatlakozás után is korlátozott ideig tá-

mogathatja acéliparát a technológia korszerűsítésében és a privatizációra va-

ló felkészülésben. A 2005 végéig elért eredmények egyelőre még nem igazol-

ják az acélipar sikeres átalakítását (lásd. 4.4., 5. 1. fejezet). Ezekben az or-

szágokban csak az ezredforduló után indult el a kohászat magánkézbe adása 

és Lengyelországban és Csehországban még nem fejeződött be. 

111 Az acéliparban az un. elsődleges technológiákhoz (metallurgiai fázis) kell felhasználni az 
anyag- és az energiamennyiség közel 90 %-át és a költségek között is ez a legnagyobb tétel, 
elérheti akár a 70 %-ot is. Az acéltermékek teljes termelési költségen belül az anyag- és 
energiaköltségek részaránya 70-80 %-os. 
112 Az acéliparban foglalkoztatottak száma 1975-ben volt a legnagyobb (80 ezer fő), azóta a 
létszám folyamatosan csökken különböző intenzitással. A hazai vaskohászati vállalatok 
1989-ben 44 ezer főt foglalkoztattak, ez a szám 1992-re a felére, a következő 5 évben pedig 
további 50 %-kal csökkent. A létszám 2005-ben alig éri el az 1975-ös érték 12 %-át. 
113 A társaságoknál nem történt jelentős technológiai korszerűsítés. A termelékenység ki-
emelkedő növekedését nagyrészt a foglalkoztatás csökkenése idézte elő. Ezt a termelékeny-
ségi növekedést nevezzük zsugorodásos termelékenységnek. Ez is igényel bizonyos szerve-
zési tevékenységet, például a belső tartalékok felszámolását, a gazdálkodó szervezetek ér-
dekeltségi viszonyainak átalakítását vagy a munkaintenzitás fokozását. A vállalatok azonban 
elsősorban a látható, ismert felesleget építették le, a termelőmunka szervezettségének növe-
lése, a technológiai korszerűsítés igénye csak az utóbbi időben került előtérbe. 
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3.2.2. A magyar acélipar műszaki fejlesztése (1990-2003) 

Magyarország acélipara a régióban elsőként csatlakozó országok közül ter-

melésében csak Szlovéniát előzi meg, fajlagosan - egy főre vetítve - pedig a 

legkisebbek közé tartozik114. 

A 90-es évek elején bekövetkezett drasztikus termeléscsökkenés eredménye-

ként az elavult termelő berendezések egy részét leállították. A korszerűtlen 

ózdi Siemens-Martin acélműben, 1992-ben gyártottak utoljára acélt, és még 

ugyanebben az évben a nyersvas termelése is megszűnt. Diósgyőrben nyil-

vánvalóvá vált, hogy 500 kiló tonnánál több acéltermék nem értékesíthető a 

piacon, ezt a mennyiséget viszont nem lehetett gazdaságosan előállítani a 

hagyományos nagyolvasztó-konverteres eljárással. Ezért mindkét társaságnál 

át kellett térni a rugalmasabban üzemeltethető elektroacélgyártásra, és a le-

hetőségekhez mérten próbálták a hengerműveket is fejleszteni. 

A Dunaferrnél a meglévő termelősorokat korszerűsítették, aminek eredmé-

nyeként a termelés műszaki paramétereit és a termékek minőséget sikerült 

javítani. A nagyolvasztók méretei azonban nemzetközi viszonylatban kicsinek 

számítanak, így a fajlagos mutatók elmaradnak az élenjáró nemzetközi szín-

vonaltól115. Ezek a paraméterek pedig számottevően már nem javíthatók to-

vább a műszaki korlátok miatt. 

Ilyen üzemnagyság mellett is lehet persze rentábilisan üzemeltetni az 
integrált acélművet, ahogyan néhány nemzetközi példa bizonyítja. Eh-
hez azonban szükség van a teljes termelési folyamat korszerűsítésére. 
Az osztrák Donawitzben a gyártás logisztikai folyamatainak átszerve-
zésével - a hőveszteség minimalizálásával - sikerült a céget működő-
képessé tenni. 
Kérdéses persze, hogy a viszonylag régi gyártóberendezésekkel elért 
eredmények mennyi ideig tudják biztosítani a versenypozíciók megőr-
zését (Mueller, 2001). 

114 Nyersacélra vonatkoztatott fajlagos acélfogyasztás 2003-ban: Ciprus 550 kg/fő, Szlovénia 
540 kg/fő, Csehország 490 kg/fő, Málta 330 kg/fő, Észtország 270 kg/fő, Magyarország 240 
kg/fő, Szlovákia 237 kg/fő, Lengyelország 230 kg/fő, Lettország 100 kg/fő, Litvánia 74 kg/fő; 
115 Nagyolvasztó: (1) 960 m3, (2) 1033 m => éves kapacitás 11.400 k tonna/év; 
A fajlagos mutatókat a felhasznált betétanyag minősége is jelentősen befolyásolhatja. A 
Dunaferr esetében a gyengébb minőségű elegy is hozzájárul a nemzetközi szinttől való lema-
radáshoz. 
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A hazai acélipar műszaki színvonala a 90-es évek elején lényegesen elmaradt 

az unós vállalatok fejlettségi szintjétől. 

Az elavult gazdaságtalan technológiák fokozatos leállításával és a korszerűbb 

technológiák bevezetésével, illetve részarányuk növekedésével mérséklődött 

a különbség, mivel növekedett az átlagos technikai színvonal, de az elérhető 

tőke korlátai miatt a fajlagos beruházási és fejlesztési ráfordítások messze 

elmaradtak az uniós vállalatok ráfordításaitól. Az acélgyártók elsősorban a 

termelő berendezéseik biztonságos üzemeléshez szükséges felújító és kar-

bantartási munkákat végezték el és emellett kevés lehetőségük maradt a 

tényleges fejlesztésre. Mindez a konzervatív termékszerkezetben, az ala-

csony feldolgozottsági fokban és a több mint tíz éve alig változó export meny-

nyiségi és érték mutatóiban markánsan megnyilvánult. 

Az IISI adatai szerint az Európai Unióban a fajlagos kutatás-fejlesztési 

ráfordítás egy tonna acélra vonatkoztatva kb. 6 USD volt 2000-2003 

között. Magyarországon ez a mutató nem érte el az uniós érték 

20 %-át. A beruházásoknál jobb az arány, az egy tonna acélra vonat-

koztatott kb. 24 U SD u niós ráfordításnak (2000-2003 között) kb. fele 

volt a hazai érték (MVAE, tagvállalati adatok)116. 

A kutatás-fejlesztés területén nem várható lényegesen változás a kö-

zeljövőben, de a beruházásoknál elképzelhető, hogy csökkenni fog a 

hátrány, ha a feldolgozó sorok korszerűsítése megvalósul. 

A hazai acélipari társaságok mérete, összefüggésben a teljes termelési kapa-

citással, nemzetközi viszonyok között a legkisebbek körébe tartozik. Az acél-

iparban azonos termékszerkezetet feltételezve annál kisebbek a fajlagos költ-

ségek, minél nagyobb a termelés volumene. A kisméretű vállalatok ezért ke-

vésbé stabilak, hacsak nem tudják valamilyen módon ellensúlyozni ezt a hát-

rányt. 

116 Feltételezhető, hogy a tényleges ráfordítás mindkét esetben nagyobb volt, mivel egyrészt 
átfedések lehettek a műszaki fejlesztés és a K+F tevékenységek között, valamint a KSH 
adatszolgáltatás nem tette kötelezővé az ezzel kapcsolatos költségek megadását és a Ma-
gyar Vas- és Acélipari Egyesülés tagvállalatai nem fedik le a teljes hazai vállalati kört. 
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Erre a következő lehetőségek adódnak: 

1. Specializáció az értékesebb, feldolgozott termékekre, a termékválasz-

ték kereslet orientált bővítése; 

2. Termékszerkezet szűkítés, termelési költségek csökkentése; 

3. Csatlakozás egy nagyvállalati csoporthoz, konszolidáció, hosszú távú 

együttműködések; 

Az első kategóriába néhány hazai másod- és harmad-termék gyártó vállalat 

sorolható. Termelésük egyelőre nem számottevő, de a jövőben fontos szere-

pet játszhatnak a hazai vaskohászat fejlesztésében117. 

Az Ózdi Acélmű a második csoport szerint, egy szűk piaci szegmensre a be-

tonacél gyártására szakosodott. Gazdálkodása ennek ellenére nem stabil, az 

acélpiaci konjunktúra változásaitól nagymértékben függ. 

A Dunaferr és a Diósgyőri Acélmű a kis méretből adódó versenyhátrányt ed-

dig nem tudta kellő mértékben ellensúlyozni. A vállalatok új tulajdonosai elvi-

leg biztosíthatják a harmadik kategória szerinti besorolást, de stratégiai 

együttműködésre, előremutató fejlesztésekre az ukrán acélművek export-

kényszere, alacsony műszaki színvonala miatt nem lehet számítani a közeljö-

vőben. 

3.3. A magyar acéltermelés és az acélfelhasználás alakulása 
(1994-2003) 

3.3.1. Az acéltermelés változásai 

Az acéltermék csoportok össztermelését alapvetően a hazai nyersacélterme-

lés mennyisége határozza meg, amelynek mértéke 1,9-2 millió tonna körül 

állandósult a 90-es évek végére, közel 80 %-os kapacitáskihasználtság mel-

lett (ez utóbbi érték 2004-ben 90 % fölé emelkedett). Az aggregéit mennyi-

séghez a három társaság különböző mértékben járult hozzá, és mivel külön-

böző piaci szegmensekben tevékenykednek, így egymásnak nem versenytár-

sai sem a hazai, sem az export piacokon. 

117 Csavar és Húzottárú Rt=> húzott, hántolt, csiszolt rudak, acélhuzal, idomok, 
Dunaferr=>radiátorgyár, bevontlemez gyártás stb. 
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Az elmúlt 10 évben, a termelés Dunaújvárosban gyakorlatilag nem vál-

tozott, Diósgyőrben a korábbi szint kb. 20 %-ra csökkent, Ózdon pedig 

2001-ig szünetelt a gyártás. A két utóbbi üzemben áttértek a kisebb 

termelés esetén gazdaságosabb elektroacélgyártásra, ennek ellenére 

Diósgyőrben 2004. márciusától ismét le kellett állítani a termelést és 

csak a negyedik újabb privatizációt követően indulhatott újra. 

A Dunaferr termelésének viszonylagos változatlansága sem az export 

és a belföldi piacokon elfoglalt stabil piaci pozíciójának volt köszönhető. 

Az okok elsősorban a magas állandó költségekben és a technológiai 

kötöttségekben keresendők. Az integrált acélgyártást ugyanis az egy-

mást követő technológiai sorok szigorú előírásai és a magas állandó 

költségek miatt, csak 80 % feletti kapacitáskihasználtság mellett lehet 

gazdaságosan fenntartani. 

A Dunaferr, a hazai acéltermelés 80 %-át állítja elő, így az acéltermé-

kek 80 %-a - a társaság fő profiljába tartozó - un. lapos-termékek kate-

góriájába sorolható. A diósgyőri acéltermékek, az un. hosszú-termék 

kategóriába (pld. rudak, idomok) tartoznak, amelyek felhasználási terü-

lete elsősorban a gép- és autóipar. Az ózdi termékek szintén ebbe a 

termékcsoportba sorolhatók, de a betonacélokat elsősorban az építő-

ipar használja fel. 

A magyar gazdaság a 80-as évek végének rendszerválsága, és a 90-es évek 

elejének rendszerváltozása következtében transzformációs válságba került 

(Csaba, 2005). Az iparban és az építőiparban 1989-1992 között átlagosan 

30 %-os termelési színvonal csökkenés következett be, az acéliparban vi-

szont a csökkenés mértéke meghaladta az 50 %-os mértéket (Ecostat, 

1999)118. Míg azonban az ipar és ezen belül elsősorban a feldolgozóipar sike-

resen túljutott a mélyponton és dinamikusan növekedni kezdett, az építőipar 

mérsékeltebben, de szintén határozottan növekedésnek indult, addig az acél-

ipar termelése 1994 óta gyakorlatilag nem változott (kb. 2 millió tonna/év). 

118 

Megj.: Ezen belül a hosszú-termékek termelése 80 %-kal, a lapos-termékeké 20 %-kal 
csökkent. 
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Természetesen az időközben leállított kapacitások miatt, a mai adottságokkal 

már nem is lehetne elérni az 1990 előtti termelési szintet (1989-es termelés: 

3,3 millió tonna, 2003-as termelőkapacitás: 2,4 millió tonna). 

A 2 3. ábra a fenti ágazatok termelési volumenindex változásait mutatja. Az 

acélipar és a legfontosabb acélfelhasználó ágazatok termelése a 90-es évek 

közepéig közel azonos mértékben változott. Az 1992-es mélypontot követő 

acéltermelés -ekkor volt a legalacsonyabb a termelés közel 30 év távlatá-

ban119- növekedése ellenére, 1996-tól már nagyon markáns a különbség a 

fejlődés ütemében, az iparhoz és különösen a feldolgozóiparhoz képest jelen-

tős a lemaradás. 

23. ábra Az ipar, a feldolgozóipar, az építőipar és az acélipar termelésének, 
a GDP-nek és az acélfelhasználásnak a volumenindex változásai 

(1992=100) 

Év 

— Ipar — G D P — Építőipar —Feldolgozóipar —Acélipar *—Acélfogyasztásj 

Forrás: Vállalati adatok, Ipari és Építőipari Statisztikai Évkönyvek, 1993-2004, KSH 

A keresleti oldalt tekintve előrelépés volt az 1997 utáni időszak (a GDP növe-

kedési üteme 1997-2001 között, minden évben meghaladta a 4 %-os értéket), 

amikor az acélfogyasztás átlagosan közel kétszer gyorsabban ütemben emel-

kedett, mint a GDP változása. 

119 Acéltermelés 1965-ben- 2,46 millió tonna, 1992-ben: 1,55 millió tonna, 2003-ban: 2,05 
millió tonna; 
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A húzóágazat változatlanul a feldolgozóipar maradt, különösen a gépipar, de 

felgyorsult az építőipar fejlődése is120. Ezen ágazatok a hazai acélfelhaszná-

lásból több mint 90 %-ban részesednek121. 

Ugyanakkor a hazai ipar szerkezete is lényegesen átalakult az elmúlt évtized-

ben. A hagyományos, nagy acélfelhasználó ágazatok szerepe csökkent (pld. 

vegyipar, bányászat), a gyors ütemben fejlődő és exportáló feldolgozóipari 

ágazatok, i lletve vállalatok -amelyek egy részének acéligénye szintén jelen-

tős- viszont csak részben használnak fel magyar eredetű alkatrészeket (pld. 

Suzuki, Audi, Elektrolux, Bosch). 

Egyre nagyobb mértékben terjed a külföldi eredetű alapanyagok feldolgozása 

a gépiparban, az autóiparban. így az 1992 óta folyamatosan növekvő acélfel-

használás ellenére a hazai gyártók szerepe, néhány terméket kivéve összes-

ségében inkább csökkenő tendenciát mutat. A döntően külföldi tulajdonban 

lévő feldolgozóipari ágazatokban a belföldi vásárlóerő növekedése nem járt 

együtt a hazai acéltermékek iránti igény növekedésével. 

Az Ecostat Gazdaságelemző Intézet a magyar ipar meghatározó ágazatainak 

hosszabb távú fejlődési jellemzőit, az ipar nyolc éves fejlődése és a legújabb 

növekedési esélyek alapján a következők szerint értékelte 2004-ben (Ecostat 

2004.): 

120 Az építőipari termelés volumene 1997-től kezdődően éves átlagban kb. 6 %-kal, 2002-ben 
13 %-kal és 2003-ban mindössze 1 %-kal haladta meg az előző évi értéket. A több éves trend 
2004-ben ismét visszaállt és 5 %-os növekedést mutatott. 
121 A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés becslése szerint a hazai acélfelhasználásban a 
gépipar 12-15 %-os, a járműipar 16-18-%-os, az építőipar 35-40 %-os, a csomagolástechni-
ka, fémtömegcikk gyártás 5-10 %-os részarányt képvisel. Természetesen a felhasznált acél-
termékek összetétele az adott ágazat fejlettségével összhangban szintén folyamatosan válto-
zik. 
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8. táblázat 

Ágazatok Termelés Belföldi Export 

fejlődési esélyei Értékesítés 

Bányászat visszafejlődő visszafejlődő Szinten maradó 

Feldolgozóipar dinamikusan nö-
vekvő 

fejlődő dinamikusan nö-
vekvő 

ezen belül: 
Vegyipar Visszafejlődő Visszafejlődő Visszafejlődő 

Fémalapanyag, 
fémfeldolgozás 

dinamikusan nö-
vekvő 

dinamikusan nö-
vekvő 

dinamikusan nö-
vekvő 

Járműgyártás dinamikusan nö-
vekvő 

dinamikusan nö-
vekvő 

dinamikusan nö-
vekvő 

Villamos gép és 
műszergyártás 

dinamikusan nö- dinamikusan nö- dinamikusan nö-Villamos gép és 
műszergyártás vekvő vekvő vekvő 

Gép és berende-
zésgyártás 

dinamikusan nö-
vekvő 

fejlődő dinamikusan nö-
vekvő 

Egyéb nem fém 
ásványi termék-

gyártás 
fejlődő fejlődő dinamikusan nö-

vekvő 

Megj.: A villamos gép és műszergyártás és a járműgyártás termelésének 90 %-át exportpia-
cokon értékesítette 2004-ben (KSH, 2005) 

A fenti előrejelzés a 2004-es tényadatok értékelése után, nem minden 
esetben bizonyult helytállónak egy év távlatában. A villamos gép és 
műszergyártás, valamint a járműgyártás termelésének növekedése 
2004-ben meghaladta az átlagot, a vegyipar, a fémalapanyag, fémfel-
dolgozás és a gép és berendezésgyártás az előbbieknél kevésbé di-
namikusan növekedve az átlag alatt teljesített, míg az építőanyagipar a 
stagnáló, visszafejlődő kategóriába került122. 

Az előzőek figyelembe vételével látható, hogy a feldolgozóiparon belül három-

öt jelentős acéifelhasználó ágazatban Is kedvezőek lehetnek a hosszabb távú 

fejlődési kilátások. 

122 A belföldi értékesítés volumenindexei (előző év=100): vegyipar -1 %, fémalapanyag, fém-
feldolgozás -10 %, járműgyártás -7 %, villamosgép és műszergyártás +27 %, egyéb nem fém 
ásványi termékek gyártása +1 %, gép-és berendezésgyártás - 1%; 
Az export értékesítés volumenindexei (előző év=100): vegyipar +11 %, fémalapanyag, fém-
feldolgozás +32 %, járműgyártás +10 %, villamosgép és műszergyártás +23 %, egyéb nem 
fém ásványi termékek gyártása -8 %, gép-és berendezésgyártás +9%; 
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Kérdéses persze, hogy a hazai gyártók a növekvő fogyasztási igények kielégí-

tésében tudnak-e a jövőben dominánsabb szerepet vállalni az acéltermékek 

piacán, az egyre nagyobb minőségi és árversenyben. 

3.3.2. Az acélfelhasználás változásai 

3.3.2.1. Módszertan 

Az acélfelhasználás tényleges nagysága csak becsülhető, megbízható sta-

tisztikai adatok hiányában. Meghatározására többféle megközelítés ismert, és 

már a nevében is hordozza a becslésre való utalást: látszólagos acélfelhasz-

nálás. A leggyakrabban és egyúttal az Európai Unióban is alkalmazott mód-

szerek a következők: 

1. Acélfelhasználás = (Nyersacéltermelés x K) - Export + Import; 

A számítást az acélfelhasználó ágazatok szektorális besorolása 

szerint végzik. 

K-0,9038 átlagos nyersacél kihozatali koefficiens => a 2000. év 
utáni technikai színvonalnak megfelelő nemzetközileg elfogadott 
érték; 
Természetesen K pontos értéke minden egyes termékfajta ese-
tében más és más a feldolgozottsági foktól függően. 

Ezt az értéket még a készletváltozással is korrigálni kell, de erről 

pontos statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre. A felhasznált 

acéltermékek jelentős részét ugyanis acélkereskedők forgalmazzák, 

akik értékesítési célcsoportjai nem ismertek és eladásaik nehezen, 

illetve nem követhetők nyomon (lásd. 1.3. fejezet). 

2. Acélfelhasználás = termékcsoportonkénti belföldi értékesítés + im-

port; 

A különböző acéltermékek részarányát vizsgálják a felhasználáson 

belül. Ebben az esetben ügyelni kell a halmozódások és a számba-

vételből való kihagyások elkerülésére. Ezzel a módszerrel olyan 

adatok állíthatók elő, amelyekből már következtetni lehet a feldol-

gozottság mértékére is. 
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Az acélipar számára mind a felhasználás, mind a termékösszetétel folyama-

tos elemzése fontos, mivel igy követni lehet a felhasználói igények egyre in-

kább globalizálódó változásait és fel lehet készülni, a termékválaszték bővíté-

sére, átalakítására. 

A fenti módszerek csak közelítő előrejelzésre használhatóak. A készletválto-

zások ismerete nélkül csak becsülni lehet az éves adatokat, a kiemelt termék-

körre vonatkozó megállapítások pedig csak korlátozottan értelmezhetőek a 

teljes vaskohászati termékskálára. 

Szintén hibaforrás lehet az eltérő statisztikai adatbázis, amely az adatok érté-

kelésekor további torzulásokat okozhat: a termelési és a belföldi értékesítési 

adatok vállalati adatok, míg az export és az import az országos vámstatiszti-

kán alapul. 

Jó példa erre a kohászatban, 2004-ben tapasztalt 33 %-os exportnöve-

kedés az előző évhez képest (a belföldi értékesítés közel 10 %-os 

csökkenése mellett), ami nagyrészt abból adódott, hogy 2004-től a 

vaskohászatba tartozó vállalkozások saját export tevékenységet foly-

tatnak 2003-tól eltérően, amikor az export, kereskedő társaságokon ke-

resztül történt, amit az ipar szempontjából belföldi értékesítésként szá-

moltak el. 

Mindezen bizonytalanságok ellenére, napjainkban a fenti két módszert elter-

jedten alkalmazzák, viszonylagos egyszerűségük miatt, a felhasználás előre-

jelzésére. 

3.3.2.2. A kiemelt termékkör aeélfelhasináSásának vizsgálata 

Az acélfelhasználás a rendszerváltást követően zuhanásszerűen, közel har-

madára csökkent. A minimumot 1992-ben érte el (kb. 900 ezer tonna), azóta 

viszont jelentős a növekedés üteme és 2003-ban már elérte a 2,3 millió ton-

nát, megközelítve ezzel a hazai termelőkapacitások névleges nagyságát 

(2,4 millió tonna). 



109 

A felhasználás 1994-2003 között több mint, 80 %-kal123 emelkedett amellett, 

hogy a belföldi értékesítés alig, közel 10 %-kal változott. 

Ez utóbbi okai az előzőekből már ismertek, összefoglalva a követke-

zők: korszerűtlen termékszerkezet, a keleti importhoz képest maga-

sabb árak, a külföldi tulajdonú cégek központosított beszerzési politiká-

ja124; 

A nagymértékű növekedés ellenére azonban, az egy főre jutó acélfelhaszná-

lás még mindig lényegesen elmaradt a fejlett országokhoz képest (2003-ban 

Európai Unió: 410 kg/fő, Japán: 590 kg/fő, USA: 320 kg/fő, Magyarország: 

225 kg/fő). 

24. ábra A hazai acélfelhasználás és a belföldi értékesítés vo lumenindex 
változásai (1994=100) 

Forrás: KSH 

A 24. ábrán látható, hogy az acélfelhasználás fokozatos emelkedésében 

1996-ban és 1999-ben némi visszaesés tapasztalható. 

123 A hazai acélfelhasználás vizsgálata mindkét módszer szerint közel azonos eredményre 
vezetett => teljes termékkör: 80 %, kiemelt termékkör: 88 %; 
124 A belföldi értékesítésen belül a lapos-termékek részaránya 2003-ban kb. 10 %-kal emel-
kedett, a hosszú-termékeké, pedig kb. 5 %-kal csökkent 1994-hez képest. A lapos-termékek 
40 %, a hosszú-termékek 35 % körüli részarányt képviseltek a teljes acélfelhasználáson be-
lül. 
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Mindkét időpontban az acélpiaci dekonjunktúra a fogyasztás visszaesését 

eredményezte, a termékárak mélyponton voltak (lásd. 3. ábra). 

Visszautalva a módszertanban leírtakra, a raktárkészletekben bekövetkezett 

változások is befolyásolhatták az értékeket, hiszen alacsony árak mellett a 

kereskedők általában feltöltik készleteiket, vásárlásaikat pedig többnyire bel-

földi értékesítésként kezeli a statisztika125. 

A 2000-ben tapasztalt közel 20 %-os acélfelhasználás növekedés a követke-

ző években 3-5 %-ra csökkent, és 2004-ben 4 % körül alakult (kb. 2,45 millió 

tonna acélfogyasztás). 

Nem véletlen egybeesés, hogy a vizsgált időszakban szintén 2000-ben volt a 

legnagyobb a GDP előző évhez viszonyított növekedése, bár messzemenő 

következtetéseket ebből még nem lehet levonni. Kétségtelen azonban, hogy 

kimutatható bizonyos összefüggés a két mutató között. 
9. táblázat 

A GDP és az acélfelhasználás változása (1994-2003) 

Előző év-100 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Átlag 

GDP 104,3 100,5 102,2 104,7 104,7 104,3 105,1 104,2 103,5 103 103,6 

Acélfelhasználás 122 107 98 116 116 99 119 103 104,5 105 109 

Beruházások 112,3 94,7 105,2 108,5 112,7 105,3 107,4 103,5 107,8 102,2 106 

Építőipar 112,9 82,4 102,7 108,1 115,3 109 107,9 107,7 117,5 102,2 106,6 

Járműgyártás 114,7 147,6 125,8 163,1 148,8 120,3 115,9 104 101,2 114,3 125,6 

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, 1997, 2002-2003, KSH 

A GDP növekedés tényezői közül a járműgyártás volumenindex változásai 

2001-ig nagyobb amplitúdóval, de ugyanazt a tendenciát mutatták mint az 

acélfogyasztásé. 

125 A hazai piacon az acélfelhasználás felét kereskedőcégek forgalmazták 2003-ig. A két leg-
nagyobb társaság, a Thyssen-Ferroglobus és a Dunaferrhez tartozó Dutrade évente közei 20-
20 %-ban részesedett a piacból, a többi 60 %-ot 30-40 regionális cég és több száz kisebb 
vállalkozás értékesítette. 
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A gazdasági aktivitás élénkülését az acél kereslet a beruházásokon és az épí-

tőiparon keresztül 1998-ig eltolódással, majd azonos irányú eltérésekkel, ha-

sonló nagyságú kilengésekkel követte. 

A következőkben a GDP és az acélfogyasztás közötti egyik lehetséges kap-

csolódási pont bemutatására teszek kísérletet. 

3.3.2.3. Összefüggés az acélfelhasználás és a GDP változása kőzött 

A 25. ábra az egy főre eső vásárlóerő paritáson mért GDP és az egy főre eső 

acélfelhasználás közötti összefüggést mutatja az EU-25 országokban (kivéve 

két balti -Litvánia, Észtország- országot, ahol összességében minimális az 

acélfogyasztás), néhány közép-kelet-európai országban és a világ acélfo-

gyasztását és termelését az utóbbi években meghatározóan befolyásoló Kí-

nában. 

Az adatok szerint, a 15 európai uniós ország fajlagos acélfogyasztásá-
ban nagyobb különbségek vannak, mint a kevésbé fejlett országokban. 
Írországban és Dániában a legalacsonyabb az acéltermelés (2003-ban 
mindössze 150 illetve 300 ezer tonna/év), Németországban ezzel 
szemben kb. 45 millió tonna acélt termeinek évente126. Az új EU tagor-
szágok közül Lengyelország a legnagyobb termelő (9 millió tonna/év), 
majd utána következik Csehország (6,8 millió tonna/év), ahol az egy fő-
re eső acélfelhasználás meghaladja az uniós átlagértéket. 

126 A fejlett nyugat-európai régióban 2003-ban nem volt olyan ország, amely kizárólag az 
importra bízta volna gazdaságának acélellátását. Dániában és Írországban nem okozna külö-
nösebb gondot a leáftításokkal kapcsolatos szociális és munkahelyteremtés! problémák keze-
lése. A teljes importfüggést azonban kockázatosnak tartják, ezért ha kis kapacitással is, de 
fenntartják acéltermelésüket. 
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Forrás: IISI, Eurofer, 2004 
*Nyersacélra vonatkoztatott fajlagos acélfogyasztás 

Feltételezhető, hogy a magasabb GDP-vel rendelkező európai uniós országok 

acélfogyasztása már nem növekszik meredeken tovább. Egyrészt azért, mert 

az acéligényes feldolgozóipari vállalatok termelésüket igyekeznek a felvevő 

piacokhoz minél közelebb telepíteni, és az ottani alapanyagokat felhasználva 

csökkenteni a költségeiket, másrészt a másik nagy acélfelhasználó ágazatban 

az építőiparban, a jövőben már nem várhatóak hatalmas infrastrukturális be-

ruházások. Ezt figyelembe véve lehet a pontokra egy aszimptotikusan hiper-

bolikus függvényt illeszteni. A folytonos vonal egy ilyen regressziós görbét 

mutat. A görbe által reprezentált értékeket az EU-15 országának és az új tag-

országoknak az átlagos értékei viszonylag jól megközelítik 

Ennek a regressziós görbének a differenciálásával ugyancsak az egy főre jutó 

GDP függvényében olyan összefüggés kapható (26. ábra), amely megmutat-

ja, hogy egy százalék GDP növekedéshez hány százalék acélfelhasználás 

változás tartozik. Természetesen a diagram pontosságát nem szabad túlbe-

csülni, számos ország tényadata messze esik a görbétől. Ez az un. rugalmas-

sági, vagy acélintenzitási mutató azonban szorosan összefügg a gazdaság 

fejlettségével és a tendenciát - valószínűleg - helyesen mutatja. 
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Minél fejlettebb az adott ország gazdasága anná! kisebb az acélfelhasználás 

növekedési üteme, ehhez viszont magasabb kiindulási érték tartozik. 

Ezt az IISI adataiból számolt mutatók is alátámasztják. Európai Unióban 

1992-2003 között átlagban 1,8 %-os, Magyarországon pedig 8 %-os volt az 

egy főre jutó acélfelhasználás változása. Kínában 2003/2002 viszonylatában 

a 8,5 %-os GDP növekedés 24 %-os acélfogyasztás emelkedéssel, Magyar-

országon a 3,5 %-os GDP növekedés 4 %-os acélfogyasztás emelkedéssel 

járt együtt. Mindkét érték jól megközelíti az ábra által mutatott értékeket: 

Kína A %-os GDP növekedés => 2,8 %-os acélfelhasználás növekedés; 

8,5 %-os GDP változáshoz => 23,8 %-os acélfelhasználás válto-

zás (a tényleges 24 % helyett); 

Magyarország: 1 %-os GDP növekedés => 1,0 %-os acélfelhasználás 

növekedés; 

3,5 %-os GDP változáshoz => 3,5 %-os acélfelhasználás változás 

(a tényleges 4,0 % helyett); 

Visegrádi országok: 1 %-os GDP növekedés =>1,1 %-os acélfelhasz-

nálás növekedés; 

az átlagos 3,5 %-os GDP változáshoz => 3,85 %-os acélfelhasz-

nálás növekedés (a tényleges 3 % helyett); 
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26. ábra Az acélfelhasználás rugalmassága 
(2003) 

Forrás: HSI, Eurofer, 2004 
* Nyersacélra vonatkoztatott fajlagos acélfelhasználás 

Az EU-15 országát az 1 % GDP változásra eső kisebb acélnövekedés (acélin-

tenzitás), de magasabb egy főre jutó acélfogyasztás jellemzi, így Magyaror-

szág acélfelhasználása a csatlakozás után még tovább nőhet az acélintenzi-

tás csökkenése mellett127. 

3.3.2.4. Termékcsoportos acélfelhasználás változás 

A termékcsoportos vizsgálat a lapos- és a hosszú-termékek közel azonos, 

85-90 % közötti felhasználás növekedését mutatta a vizsgált időszakban 

(27-28. ábra). A lapos-termékeknél a bevontlemezek (370 %-os), a hosszú-

termékeknél a betonacélok (440 %-os) felhasználása nőtt lényegesen gyor-

sabban az átlaghoz képest. A bevonatos lemezeket a feldolgozóipar minden 

olyan alágazatában használják, ahol a korrózióállóság és a szilárdság növelé-

se kiemelt fontosságú (gépipar, járműgyártás), a betonacéloknál az építőipar 

felhasználása a meghatározó. 

127 A különbség még szembetűnőbb lenne, ha a felhasznált acél mennyisége helyett annak 
értéke szerepelne az összehasonlításban. A fejlett régiókra jellemző tendencia, hogy az acél-
felhasználáson belül az. értékesebb, feldolgozottabb termékek részaránya növekszik. 
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27. ábra A lapos-termékek felhasználásának volumenindex változása 
(1994=100) 

Forrás: Vállalati adatok 

28. ábra A hosszú-termékek egyes termékcsoportjainak felhasználási 
volumenindex változása (1994=100) 

Év 

I — Ö s s z e s e n — -Betonacél —--Melegen hengerelt ötvözetlen szög és Idomacél — Ötvözött rúdacél^ 

Forrás: Vállalati adatok 

A két termékcsoport közül csak a betonacélok állíthatók elő a hazai piac által 

igényelt mennyiségben, az értékesebb bevontlemezek - megfelelő mennyisé-

gű és minőségű - hazai gyártása nem megoldott. 
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A lapos- és a hosszú-termékek teljes felhasználásán belül mindkét acéltermék 

kb. 30 %-os részarányt képviselt 2003-ban. 
10. táblázat 

Kapacitás a 2003. 
évi felhasználás %-

ban 

Felhasználás 
ezer tonna/év 

(2003) 

Belföldi értékesítés 
a felhasználás 
%-ban (2003) 

Betonacél 180 275 74 %* 

Bevontemez 30 270 12% 

*A betonacél értékesítési árához viszonyítva a néhány 100 km-en túli szállítási költségek már 
igen jelentős tételt képviselhetnek (2003-ban 320 €/tonna), ezért az export ennél a termék-
csoportnál nem jelentős. 

Egy másik csoportosítás szerint az ötvözött termékek - hosszú- és lapos-

termékek egyes termékcsoportjai - felhasználása átlagosan több mint a két-

szeresére növekedett. Ezen belül a rozsdamentes acélok jelentik a legna-

gyobb mennyiséget, amelyet a hazai acélipar - sajnálatos módon - egyáltalán 

nem gyárt. 

3.3.3. Az acélfelhasználás és az acélgyártó-kapacitás közötti összefüg-

gés 

Végezetül tegyünk egy összehasonlítást a hazai acélgyártó-kapacitás és az 

acélfelhasználás nyersacél-egyenértéke között128. Az adott mennyiségű acél-

termék előállításához szükséges acél mennyisége, az elkerülhetetlen veszte-

ségek miatt szükségszerűen nagyobb a késztermék-felhasználásnál. 

128 A felhasználás nyersacél-egyenértéke=Késztermék felhasznáiás/K, K=0,9038 átlagos 
nyersacél kihozatali koefficiens, Megj.: K értékére több mutató is használatos 0,85 és 0,95 
között; 
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29. ábra Az acélgyártó kapacitás, a nyersacéltermelés és az 
acélfelhasználás változása 

(1994-2003) 

Forrás: Vállalati adatok 

Az acélfelhasználás nyersacél egyenértéke 2003-ban már megközelítette és 

2004-ben már meghaladta (2,7 millió tonna) a hazai acélgyártó-kapacitások 

nagyságát, így a hazai igények kielégítésében az import termékek egyre fon-

tosabb szerepet tölthetnek be a jövőben. 

A magyar acélipar termékszerkezete még ma is a 20 évvel ezelőtti igények-

nek felel meg. A jelenlegi kapacitásokat nagyrészt akkor építették ki és ará-

nyaik érdemben, azóta sem változtak. A termék feldolgozottság korszerűsíté-

se nélkül pedig nem várható, hogy a belföldi értékesítés részarányai növe-

kedhetnének a jövőben. 

3.3.4, Az acélkereskedelem változásai 

A hazai acélipart a 90-es évek elejéig az önellátásra való törekvés jellemezte, 

sem az export, sem az import nem volt jelentős. Az importhoz -1990-ben alig 

haladta meg az 50 ezer tonnát- hasonló nagyságrendű export csak a termék-

szerkezet és a tényleges igények közötti eltérést egyenlítette ki. 
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A 90-es évek elején viszont jelentős változások történtek. A korábban közel 

egyensúlyban lévő termelőkapacitások és a felhasználás között szakadék 

keletkezett. 

A legnagyobb acélfelhasználó ágazatok termelése drasztikusan visszaesett. A 

termelési szintet a magas állandó költségek és szociális okok miatt igyekeztek 

fenntartani, amit csak az export növelésével lehetett elérni. így próbálták el-

lensúlyozni -a sokszor veszteséges exportértékesítéssel- a hazai felhasználás 

csökkenését. 

30. ábra A hazai acélexport és acélimport változása 
(1992-2003) 

Forrás: Vámstatisztika, KSH 

Az acélpiaci ciklusok és az ingadozó termelés ellenére a vizsgált időszakban 

az exportarány az 50 %-os értéket mindig elérte (1992-2003 átlagában 54 %). 

A vállalatok exportban való érdekeltsége ugyanis nem elsősorban a jövedel-
129 

mezőségen, hanem az eladási kényszeren alapult, legalábbis 2002-ig . Ezt 

mutatják az értékesítési árindexek is. 

129 A belföldi piacvesztés és a technológiai kötöttségek miatt, a legnagyobb exportőr 
Dunaferr Rt. a 90-es években gyakran veszteséges, vagy mérsékelt nyereséget biztosító 
exportértékesítéssel próbálta a kapacitáskihasználtságot a gazdaságos működtetéshez szük-
séges szinten fenntartani. 
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11. táblázat 

Értékesítési volumenindexek 
(előző év = 100) 

Ipar Feldolgozóipar Kohászat 
(fémalapanyag gyártás) 

Export Belföld Export Belföld Export Belföld 

1994 115 110,2 115,1 112,8 109,1 110,4 

2002 105,6 100,2 105,7 100,9 104,3 106,4 

2003 110,8 101,2 111,1 100,3 110,2 102,9 

Forrás: Ipari és Építőipari Statisztikai Évkönyvek, KSH, 1995-2004. 

Az iparban és a feldolgozóiparban az exportárak növekedése meghaladta a 

belföldi árakét, vagyis az export ároldalról ösztönzött volt. A vaskohászatban 

viszont a kezdeti időszakban mutatkozó alig 1 %-os különbség a kétszeresére 

növekedett 2002-ig. Ez összefügg egyrészt az acélpiac ciklikus Jellegével, 

másrészt a magyar acéltermékek versenyképességi korlátaival. A tendencia 

megfordult 2003-ban és ekkor már a közel 7 %-os különbség az exportértéke-

sítés volumenindexét növelte. Ez viszont nem a korszerűbb termékszerkezet-

tel magyarázható (hiszen nem történt semmilyen nagyarányú fejlesztés), ha-

nem elsősorban a nemzetközi acélpiacon megindult, korábban nem tapasztalt 

mértékű acélpiaci konjuntúrával (lásd még 1.1. fejezet). 

A 29. ábrán szintén látható, hogy az import átlagosan a hazai acélfelhaszná-

lás kb. 60 %-át érte el. Az 1996-os évet kővető jelentős importnövekedés a 

piacvédelmi intézkedések fokozatos enyhítésének volt a következménye. A 

hazai gyártók főleg a közép-kelet-európai országokból érkező, gyakran a vi-

lágpiaci áraknál alacsonyabb áru acéltermékekkel nem tudtak hatékonyan 

versenyezni. 

Az USA és az EU közötti acélkereskedelmi vita Magyarországon is piacvé-

delmi intézkedések meghozatalát eredményezte. Ennek ellenére az import 

térnyerése 2002-ben még tovább folytatódott, 2003-ban viszont már nem nö-

vekedett tovább a felhasználáson belüli aránya. 
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Az USA 2002. márciusában, majd pár napon belül az EU is vámpótlék-
kal kiegészített mennyiségi importkorlátozást vezetett be, melyet fél év 
után enyhítettek ugyan, de egyéb adminisztratív eszközök bevezetésé-
vel kiegészítve 2003-ban még fenntartottak (lásd. 1.2.2. fejezet). Ma-
gyarország két hónappal később hozott ideiglenes döntést az import 
visszaszorítására, de a végleges intézkedést csak 2003. áprilisában 
- közel 1 év késéssel - hagyták jóvá (9/2003 GKM határozat). Ez a kvó-
tarendszer természetesen az uniós csatlakozással automatikusan 
megszűnt. A késlekedés idején viszont az import átmenetileg megnőtt, 
hiszen az USA-ba irányuló exportnak olyan célországokat kellett ke-
resni, ahol kevésbé voltak szigorúak a behozatali feltételek. 

3,3.4.1. Az export termékcsoportos vizsgálata 

A következő ábra összehasonlítása a hazai acélipar korlátozott exportpiaci 

lehetőségeire utal. Az ipar és a feldolgozóipar meredek, kb. 500 %-os növe-

kedéséhez képest, az acélexport volumenindexe 1992 óta ugyanazon a szin-

ten állandósult. 

31. ábra Az Ipar, a feldolgozóipar és az acélipar exportjának volumenindex 
változása (1992=100) 

Forrás: KSH 

Az export termékszerkezetére a hengerelt termékek túlsúlya a jellemző, ará-

nya több mint 60 % összefüggésben a Dunaferr vállalatcsoport meghatározó 

szerepével. 
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A következők ábrák az export termékcsoportonkénti felbontását mutatják. A 

lapos-termékek export piaca stabilabbnak tűnik, mint a hosszú-termékeké. A 

hosszú-termékek exportja 2003-ban is alig érte el a bázisév 60 %-át, míg a 

lapos-termékek exportja kisebb hullámzásokkal változatlan maradt. 

32. ábra A lapos-termékek exportjának volumenindex változásai 
(1994-2003) 

Forrás. Vállalati adatok 

Megj.: A bevontlemezek exportjának vizsgálata az adott időszakon belül nem értelmezhető, 
hiszen a kezdeti minimális mennyiségű export 115-szörös növekedést mutatna 
2003/1994 viszonylatában (1994: 0,7 ezer tonna => 2003: 80,5 ezer tonna). 

33. ábra A hosszú-termékek exportjának volumenindex változásai 
(1994-2003) 

Forrás: Vállalati adatok 
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A betonacélok a teljes hosszú-termék exportban alig néhány százalékot kép-

viseltek, elsősorban a hazai piacon értékesítették, ezért nem szerepelnek a 

fenti ábrán (1994: 16 ezer tonna => 2003: 14 ezer tonna). 

A magyar acéltermék export csekély volumenű a nemzetközi kereskedelem-

ben, ezért a kivitel termékszerkezetének változásaiból nem elsősorban a ver-

senyképesség elmozdulására, hanem inkább a konjunkturális piaci változá-

sokra lehet következtetni. Sajnos a hazai acélexportot döntően az alacsony 

feldolgozottságú termékek alkotják a szűkös feldolgozó kapacitások miatt, 

pedig a különböző mértékben feldolgozott acéltermékek árában lényeges kü-

lönbségek vannak130. 

Átlagosan a következő árszorzókat lehet figyelembe venni: 

A magyar exporttermékek alapvetően az 1. és a 2. csoportba sorolhatók, az 

értékes, igényes termékeket szinte kizárólag importból lehet beszerezni. Az 

EU-15 országával folytatott acélkereskedelemben, 2003-ban közel kétszer 

annyi importáru érkezett, mint az export mennyisége (kb. 600 ezer tonna im-

port <=> kb. 300 ezer tonna export). 

130 
A meleghengerlésnél a kapacitások meghaladják az acélfelhasználás mértékét, a hideg-

hengeriésné! és a bevontlemez gyártásnál viszont kapacitáshiány van. 

1. Melegen hengerelt acél: 
2. Hidegen hengerelt acél: 
3. Horganyzott: Semez: 
4. Ónozott acél: 
5. Húzott huzal: 
6. Rozsdamentes acél: 

1,0 
1.3 
1,7 
2,0 
2,2 
4.4 
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3.3.4.2. Az import termékcsoportos vizsgálata 

A termékcsoportonkénti vizsgálat eredményei szerint a lapos-termékek im-

portja összességében közel háromszorosára, a hosszú-termékeké közel öt-

szörösére növekedett. Ez utóbbinál természetesen komoly szerepet játszott a 

technológiaváltás és az ezzel együtt járó kapacitáscsökkenés is. 

34. ábra A lapos-termékek importjának volumenindex változásai 
(1994=100) 

Forrás: Vállalati adatok 

12. táblázat 

Import/felhasználás, % 

1994 2003 

Összes lapos-termék 30 47 

Melegen hengerelt lemez 
(ötvözetlen) 

21 30 

Hidegen hengerelt lemez 
(ötvözetlen) 

16 34 

Bevontlemezek 92 (S) 88 (!) 

A lapos-termékek körében a legértékesebb, bevontlemezek importjának fel-

használáson belüli aránya közel 10 év alatt alig változott, változatlanul 90 % 

körüli értéken alakult, ami a hazai kapacitások szűkösségére utal. 
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35. ábra A hosszú-termékek egyes termékcsoportjai importjának 
volumenindex változásai 

(1994=100) 

Forrás. Vállalati adatok 
Megj.: A betonacélok 1994-es csekély importja (4,4 ezer tonna) több mint húszszorosára 

növekedett 2001-ig, az új ózdi elektrokemence üzembe helyezéséig. 

13. táblázat 

Import/felhasználás, % 

1994 2003 

Összes hosszú-termék 23 60 

Betonacél* 7 26 

Melegen hengerelt ötvözetlen szög 
és idomacél 

25 89(1) 

Ötvözött rúd és idomacél 26 76 

*A betonacél felhasználásban az import aiánya 2000-ben meghaladta a 44 %-ot, 
(2001:41 %, 2002: 40 %) majd fokozatosan csökkenni kezdett. 

A hosszú-termék Importban az átlagot jóval meghaladó értékes -bevont, ötvö-

zött- termékeket elsősorban az EU15 országából lehet beszerezni. 

Az un. tömegacélok importjának további növekedésével rövidtávon nem kell 

számolni, mivel a potenciális exportőrök (FÁK országai, Románia) termékei 

gyakran nem felelnek meg az EU által előírt minőségi követelményeknek, és 

más piacokon való elhelyezésük a világpiaci konjunktúra miatt könnyen meg-

oldható (2003 óta a legjelentősebb felvevőpiac Kína). 
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3.3.4,3. Az acélexport és az acéiimport összehasonlítása 

Az export és az import volumen- és az értékindexei közötti összehasonlítást 

mutatja a következő diagram. Az import mennyiségben több mint a kétszere-

sére növekedett, közel nyolcszoros érték növekedés mellett. A gyakorlatilag 

változatlan mennyiségű export értékben 3,5-szeresére emelkedett az 1992-es 

évhez képest. 

36. ábra Az acélexport és az acéiimport egységárának átlagos változása 
(1992-2002) 

Forrás: Vámstatisztika, 

A vizsgált 10 éves periódusban, az importár átlagban 30 %-kal volt magasabb 

az exportárnál, de néhány évben (1996, 1999) a különbség megközelítette az 

50 %-ot. Ez szorosan összefügg az export és az import eltérő termékszerke-

zetével (lásd 3.3.4.1-2. fejezet). Az acélfelhasználás volumenindexe - a de-

konjunktúra miatt - ezekben az években, szintén visszaesést mutatott 

(24. ábra), ami az árakban megmutatkozó markáns eltérésekkel együtt, a vál-

lalatok export kényszerét jelezte. 
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Az európai uniós csatlakozás után az acélkereskedelem változásai ma még 

kiszámíthatatlanok. Az EU-25 belső piacán a szabadpiaci viszonyok a hazai 

gyártóknak várhatóan kemény versenyhelyzetet teremtenek, de ez az uniós 

gyártókra is igaz, hiszen a Közösség 50 éves fennállása alatt ilyen mértékű 

bővítésre még nem volt példa. 

A 2003-as adatok szerint, az import közel fele az EU országokból származott 

és elsősorban a hazai cégek által nem gyártott termékekből állt. Az import 

másik jelentős része a szabadkapacitásokkal rendelkező visegrádi országok-

ból érkezett olyan termékkörből, amely itthon is előállítható. 

Ezen országokkal szemben az uniós piacon már semmiféle korlátozás nem 

alkalmazható a jövőben. 

Az OECD felmérése alapján látható, hogy a cseh és a szlovák új tagország-

okba irányuló export lényegesen magasabb volt, mint a magyar vagy a len-

gyel érték. 
14. táblázat 

Acélkereskedelem (2003) 
EU 15 Új európai uniós 

tagországok 

Magyarország 
Import 
Export 

48% 
51 % 

39% 
20% 

Csehország 
Export 45% 33% 

Lengyelország 
Export 50% 19% 

Szlovákia 
Export 35% 41 % 

Forrás: OECD, 2004. 

Az acélkereskedelmi mérlegben pedig Magyarország a legkisebb termelés 

mellett mind mennyiségben, mind értékben negatívumot ért el. 
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15. táblázat 

Acélkereskedelml mérleg (2003) Acéltermelés 

Csehország 1,6 millió tonna 0,05 milliárd € 6,8 millió tonna 

Lengyelország 0,4 millió tonna - 0,7 milliárd € 9 millió tonna 

Szlovákia 3 millió tonna 0,9 milliárd € 4,5 millió tonna 

Magyarország -0,7 millió tonna - 0,5 milliárd € 2 millió tonna 

Forrás: OECD, 2004 

A hazai acélipari vállalatok kínálata nem tudott kellőképpen alkalmazkodni az 

elmúlt évtizedben jelentősen átalakult ipari felhasználók megváltozott keresle-

téhez (előidézve ezzel az import növekedését és a belföldi piacvesztést), amit 

a negatív acélkereskedelmi mérleg is tükröz. 

Mire számíthatnak a hazai vaskohászati társaságok a konjunktúra után? Fi-

gyelembe véve, különösen a visegrádi országok termelőkapacitásait és ke-

reskedelmi kapcsolatait feltételezhető, hogy a Dunaferr-nél és Diósgyőrben a 

termelést elsősorban a félgyártmányok továbbfeldolgozására fogják koncent-

rálni, amihez az alapanyagot nem kell feltétlenül helyben előállítani, importból 

is beszerezhető ukrán érdekeltségű cégek közreműködésével, egyúttal meg-

könnyítve ezzel az ukrán acéltermékek uniós piacra való bejutását is. 

Az uniós tagsággal a hazai társaságok az egységes belső piaci verseny mel-

lett részesei lettek az Európai Unó és az unión kívüli országok közötti ver-

senynek is. A piaci pozíciók megtartására és megszerzésére irányuló erőfe-

szítések egy része adminisztratív jellegű (pld. piacvédelem, kölcsönös szállí-

tási egyezmények, szervezet-korszerűsítések), amelyek hosszabb távú sike-

rére csak akkor van remény, ha védhetők, azaz a versenyképesség fair piaci 

viszonyok között ténylegesen megmarad. 

Az erőfeszítések másik része a termelés és a termékek folyamatos fejleszté-

sére, a kutatómunkára összpontosít. A következő fejezet ezeknek a tevé-

kenységeknek a támogatásához igénybe vehető uniós lehetőségeket mutatja 

be. 
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4. AZ ACÉLIPARI PIACMŰKÖDÉS ÉS VERSENY ÚJ MODELLJE AZ EU-
RÓPAI UNIÓBAN 

Az acéliparban az Európai Szén- és Acélközösség (ÉSZAK vagy más néven 

Montánunió), fél évtizeddel az európai integrációt létrehozó Római Szerződést 

megelőzve jött létre a Párizsi Szerződéssel. Kezdetben az acélhiány csökken-

tését, később a túltermelés megakadályozását tűzte ki célul. Az ESZAK-nak 

az egymással szemben álló német és francia nehézipari kapacitások össze-

hangolása mellett, sikerült kialakítania egy olyan közösségi szintű szektorális 

szabályozást a szénbányászati és az acélipari vertikumban a Közösség törté-

netében egyedüliként, ahol komoly szerkezet-átalakítási és technológia-

korszerűsítési eredményeket tudott felmutatni. 

Az egyezmény hatályát az ÉSZAK 97. cikkelye 50 évben határozta meg. Ezt 

követően (2002. július 24-től) az acélipar szabályozását egyszerűen a Római 

Szerződés hatálya alá rendelték. A szénbányászatban viszont még átmeneti 

időre (2010-ig) engedélyezték a külön ágazati szabályozást az Európai Unión 

belüli szénvagyon kitermelése és az energia importfüggőség csökkentése 

érdekében. 

A két Szerződés versenypolitikai szabályait - Alapszerződés 81. és 82. cik-

kely131, ÉSZAK Szerződés 65. és 66. cikkely - az évek során fokozatosan 

próbálták egymáshoz közelíteni, Ennek eredményeként a Bizottság éves ver-

senypolitikai jelentésében már 1990-ben megállapította (European Com., 

1990), hogy a versenyszabályok bizonyos területein -antitröszt szabályozás, 

fúziókontroll- a szerződések a gyakorlati megvalósítást tekintve alig különböz-

nek egymástól. Az állami támogatások kérdésében viszont sokkal markán-

sabb eltérések mutatkoztak. 

131 Az 1999. május 1-én hatályba lépett Amszterdami Szerződés -Amszterdami Szerződés az 
Európai Unióról szóló Szerződés, az Európai Közösséget létrehozó Szerződések és egyes 
kapcsolódó okmányok módosításáról- megváltoztatta a számozást a régi 85. és 86. cikkely-
ről, 81. és 82. cikkelyre. 
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A Szerződés lejártának közeledtével a Bizottság többször hangsúlyozta, hogy 

a közösségi jogi keretek megfelelőek a szénbányászat és az acélipar szabá-

lyozási rendszerének beépítéséhez, fel kell készülni azonban arra, hogy az 

átmenet számos problémát felvethet mind az elsődleges, mind a másodlagos 

szabályozás területén (Korah, 1997). 

A Szerződés 2002. júliusi hatályvesztése után az állami támogatások új sza-

bályozási keretei már lényegesen szűkebb mozgásteret engednek a vállalko-

zásoknak, mint a korábbi gyakorlat. Ez igaz a szénbányászatra is, ahol a 

2002. július 23-án életbe léptetett Tanácsi rendelet értelmében (Council Reg. 

2002), továbbra is ágazati szabályok érvényesek, de a támogatások feltétel-

rendszerét nagyon megszigorították. Az acéliparban viszont megszűnt minden 

speciális kedvezmény, kizárólag az Alapszerződés állami támogatásokra vo-

natkozó cikkelyei érvényesek, sőt bizonyos területeken még megszorításokkal 

is számolni kell. 

A következő összefoglaló bemutatja az Európai Unió hatályos állami támoga-

tási szabályait és az acélipari vállalkozások számára igénybe vehető kedvez-

mények körét az Európai Szén- és Acélközösség megszűnése után. Az átfo-

gó jellegű, nem szektorális szabályozáshoz való alkalmazkodás az 50 évig 

tartó megkülönböztetett szerep után bizonyára nagy próbatétel elé állítja a 

kohászati társaságokat. Arra azonban figyelni kell, hogy a Közösség állami 

támogatási szabályai folyamatosan változnak. Különösen az Európai Unió 

2004-es minden eddiginél nagyobb szabású bővítése után került napirendre 

az állami támogatáspolitika átfogó reformjának szükségessége, mivel az ed-

digi szabályok nem kellőképpen átláthatóak a 25 tagállam számára (European 

Com. State Aid Action, 2005). 

Tekintsük most át azokat a legfontosabb változásokat, amelyek a jövőben a 

vas- és acélipari vállalatok működésére jelentős hatást gyakorolhatnak. 
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4.1. Az acélipar állami támogatása az ÉSZAK Szerződés hatálya alatt 

Az Európai Szén- és Acélközösség megalakulásakor az integráció „főpróbá-

jának" volt tekinthető azáltal, hogy az elvben szembenálló francia és német 

nehézipari kapacitásokat összehangolta. Bizonyos piacszabályozási módsze-

rek kipróbálásával és bevezetésével számos eredményt sikerült elérnie a fel-

ügyelt szénbányászat és acélipar korszerűsítésében (Denton, 1995, 1996). 

Az acéliparban (és a szénbányászatban) a Szerződés általános szabályként 

lényegében megtiltotta az állami támogatás minden formáját, de bizonyos 

könnyítéseket megengedett. Engedélyezte például Acéltámogatási Kódexek 

rögzítését azzal a céllal, hogy ágazati szinten azonos kritériumok érvényesül-

jenek a támogatások elbírálásakor. E mellett az ÉSZAK 95. §-a alapján a Bi-

zottság az acélipari vállalkozásokra vonatkozó egyedi döntéseket hozhatott és 

a gazdasági szempontok mellett politikai és szociális kritériumokat is figye-

lembe vehetett, sőt lehetősége volt a támogatást odaítélni a kódextől eltérő 

esetekben is. 

Az ÉSZAK fennállásának ötven éve alatt hat Acéltámogatási Kódex volt ér-

vényben. A támogatási feltételek -közelítve a közösségi szabályokhoz- egyre 

szigorodtak, végül a működési támogatást általános szabályként megtiltották. 

Előtérbe került a kutatás-fejlesztés támogatása és a környezetvédelmi nor-

máknak való megfelelés biztosítása. Az üzemek részleges bezárásakor meg-

engedték a szociális támogatásokat és a legkevésbé versenyképes vállalko-

zások valamennyi ÉSZAK tevékenységének megszüntetéséhez komoly 

pénzügyi segítséget nyújtottak. 

A 2002. július 23-ig érvényben lévő VS. Acéltámogaíási Kódex (Com. Dec. 

2496/96) az állami támogatások igénybevételének szabályait a következők 

szerint határozta meg132: 

132 A VI. Acéltámogatási Kódex előírásai nem sokban különböztek a magyar támogatások 
odaítélésekor érvényben lévő V. Acéltámogatási Kódex feltételrendszerétől. 
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1. A támogatásnak szorosan kapcsolódnia kellett egy olyan szerkezet-
átalakítási programhoz, amely elősegítette a társaság életképességé-
nek megőrzését vagy helyreállítását ésszerű időn belül, illetve hozzájá-
rult a régióban a globális kapacitáscsökkentés megvalósításához; 

2. A támogatás nagyságát fokozatosan csökkenteni kellett és csak olyan 
mértékű lehetett, ami feltétlenül szükséges volt a szerkezet-átalakítás 
alatt a folyamatos működéshez; 

3. Ha a szerkezet-átalakítás! program előirányozta gyáregységek vagy 
társaságok bezárását, akkor a bezárásoknak véglegesnek kellett lenni-
ük; 

4. A támogatás kedvezményezettje nem juthatott tisztességtelen piaci 
előnyhöz a ciklikus acélpiaci mozgások idején; 

Annak ellenére tehát, hogy az uniós szabályok szerint az állami támogatás 

minden formája tilos volt, az ÉSZAK hatálya alatt bizonyos könnyítéseket még 

az utolsó ágazati Acéltámogatási Kódex értelmezése szerint is megengedtek. 

Ettől eltérő, egyedi döntéseket a liberalizáció előrehaladtával már nem hoztak. 

A tagországok kormányai tehát kivételesen, fokozatosan csökkenő mértékű 

állami támogatást nyújthattak szerkezet-átalakításra, ha ezzel elősegítették a 

kedvezményezett társaság működőképességének fenntartását és az adott 

régió acéltermelő kapacitásának csökkentését. 

A Kódexben megfogalmazott derogációk azonban nem elsősorban az uniós 

vállalatokat segítették, hiszen a szerkezet-átalakítás a 90-es évek végére már 

befejeződött Nyugat-Európában. A cél alapvetően az újonnan csatlakozó or-

szágok acéliparának a fejlesztése és a privatizációra való felkészítése volt. A 

jelentősebb acélipari potenciállal rendelkező visegrádi országok éltek is ezzel 

a lehetőséggel, kivéve Magyarországot, ahol az utolsó állami támogatás kifi-

zetése 1997-ben történt. 

Az ÉSZAK Szerződés lejártának közeledtével egyre több nemzetközileg elis-

mert szakmai szervezet emelte fel a hangját az állami támogatások teljes 

megszüntetése ellen. Véleményük szerint ezzel a gyakorlattal a szubvencio-

nálás könnyen átcsúszhat az illegális eszköztárba. 

Az egyik legnevesebb nemzetkőzi acélipari szervezet, az International Iron 

and Steel Institute (IISI) javasolta például, hogy dolgozzanak ki egy új Acéltá-

mogatási Kódexet (IISI Prop. 2002) kizárólag a környezetvédelmi és a szociá-

lis kérdések kezelésére. Ennek a kezdeményezésnek azonban nem lett foly-

tatása. 
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AZ OECD Acélipari bizottsága szintén többször foglalkozott a kérdéssel, ed-

dig hét találkozón szorgalmazta az engedélyezhető támogatási kategóriák 

pontosítását133. 

A következő támogatási célok legalizálását javasolta: 
1. Az üzembezárások miatt munkanélkülivé váló, vagy korkedvez-

ményesen nyugdíjba menő munkavállalók támogatása a teljes 
összeg maximum 50 %-ig; 

2. Az állami tulajdonú vállalatok privatizációjának megkönnyítése, 
kizárólag az átalakuló és a fejlődő országokban; 
Ezt az elképzelést az Európai Unió is támogatja, mivel a privati-
zációt a szektor átalakítás kulcselemének tartja (Acts of 
Accession, 2003) 

3. Egyszeri támogatás kapacitáscsökkentésre; 

4. A környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést elősegítő be-
ruházások, fejlesztések; 

5. Kutatás-fejlesztés, képzés; 

6. Technikai és beruházási segítség az átmeneti és a fejlődő orszá-
gokban; 

Az OECD ugyanis nem tiltaná olyan nemzetközi pénzügyi szerve-
zet létrehozását, amely elősegítheti a modernizációt, és az új 
életképes acélipari kapacitások felépítését az átmeneti és a fejlő-
dő országokban (OECD Observ. 2003). 

Ezek a tárgyalások, bár kisebb intenzitássá!, mint az ÉSZAK megszűnését 

megelőzően, tovább folytatódnak. 

A kínai gazdaság gyors növekedésének köszönhetően az acéltermék árak 

2003 óta folyamatosan emelkednek és a világ egyes régióiban már kapacitás 

hiány is kialakult. így nem elképzelhetetlen, hogy a szakmai szervezeteknek 

sikerül bizonyos eredményeket elérniük a támogatások kérdésében. 

133 A 7. megbeszélésre 20C5. január 12-13-án került sor Párizsban. Az. első üt megbeszélést 
2002 decemberéig tartották, majd ezt követően lelassult a folyamat. 
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4.2. Állami támogatási szabályok a Romai Szerződés hatálya alatt 

Az EU állami támogatásokra vonatkozó politikáját a Római Szerződés 87. cik-

kelye134 határozza meg. A cikkely szerint, az állami támogatás elviekben ösz-

szeegyeztethetetlen az egységes piac működésével, ha a vállalatoknak nyúj-

tott kedvezményekkel a versenyt eltorzítják, vagy annak eltorzításával fenye-

getnek. 

A Közösség állami támogatási szabályai csak azokra az intézkedésekre vo-

natkoznak, amelyek a 87. cikk (1) bekezdésében szereplő valamennyi köve-

telménynek egyszerre eleget tesznek. 

Ezek a következők: 

1. Állami források juttatása 

Az állami támogatási szabályok azokra az intézkedésekre vonatkoznak, 

amelynek során állami forrásokat osztanak szét (országos, regionális, helyi 

hatóságok, állami bankok, alapítványok stb.). Ezen túlmenően nem feltét-

lenül szükséges, hogy a támogatást maga az állam nyújtsa, lehet az állam 

által kijelölt nyilvános vagy magán közvetítő szervezet is. 

A támogatást magában foglaló pénzügyi juttatásoknak sok formája lehet-

séges: pld. vissza nem térítendő támogatások, kamat visszatérítések, ke-

zességvállalások, gyorsított értékcsökkenési leírások engedélyezése, tőke-

juttatások; 

2. Gazdasági előnyszerzés 

A támogatásnak olyan gazdasági előnyt kell jelentenie, amelyben a ked-

vezményezett piaci körülmények kőzött nem részesülne. Például: 
1. A vállalat piaci ár alatti áron vásárol, vagy bérel köztulajdonban 

lévő területet; 
2. A vállalat piaci árnál magasabb áron ad el területet az államnak; 
3. A vállalat kedvezményesen, kőltségfizetés nélkül jut hozzá inf-

rastruktúrához; 
4. A vállalkozás a magánbefektetőnél elérhetőnél kedvezőbb felté-

telekkel kap kockázati tőkét az államtól; 

134 Az Amszterdami Szerződéssel módosított 87. cikkely korábbi számozása 92. cikkely. 
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3. Szelektivitás 

A támogatásban csak bizonyos kedvezményezett kör részesülhet. A „sze-

lektivitás" különbözteti meg az állami támogatást az „általános intézkedé-

sektől", vagyis az olyan intézkedésektől, amelyek általánosan, a tagállam 

valamennyi ágazatában működő összes vállalatra megkülönböztetés nélkül 

vonatkoznak. 

Az is kimeríti a szelektivitás! követelményt, ha a program a tagállam csak 

egy részterületén működik (ez érvényes valamennyi regionális és ágazati 

támogatásra). 

4. A verseny és a kereskedelem befolyásolása 

A támogatás potenciálisan befolyásolhatja a tagállamok közötti versenyt és 

a kereskedelmet. Az is elegendő, ha kimutatható, hogy a kedvezményezett 

valamilyen gazdasági tevékenységet végez és a tagállamok közötti keres-

kedelmet lebonyolító piacon működik. 

A Bizottság -a Szerződés által ráruházott- feladata a tagállamok javasolt és 

létező állami támogatási intézkedéseinek nyomon követése annak biztosítá-

sára, hogy azok ne torzíthassák a Közösségen belüli versenyt és kereske-

delmet. Az Európai Unió területén valamennyi vállalkozás számára azonos 

feltételeket kell biztosítani függetlenül attól, hogy melyik tagállamban van a 

telephelyük. A vállalatoknál alkalmazott különböző támogatási módszerek tel-

jes körű ellenőrzése és figyelemmel kísérése azonban szinte lehetetlen fel-

adat elé állítaná az ellenőrzésért felelős Bizottságot, ezért a szabályok csak 

azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyek az előzőekben felsorolt ösz-

szes feltételnek megfelelnek. 

A Közösség állami támogatási szabályai tehát széles területet átfognak, de 

csak bizonyos határok között. 

Az állami támogatás tilalma alóli kivételek: 

A 87. cikk (1) bekezdése szerint azok az állami támogatási intézkedések, 

amelyek kielégítik a fentiekben leírt valamennyi követelményt, elviekben ősz-

szeegyeztethetetlenek a közös piac működésével. Az összeegyeztethetetlen-

ség elve azonban nem jelent teljes mértékű, általános tilalmat. 



135 

A Római Szerződés 87. cikk (2) és (3) bekezdései részleteznek számos olyan 

esetet, amelyekben az állami támogatás elfogadhatónak tekinthető. A mente-

sítési lehetőségek egyik csoportja automatikusan megadható, míg a másik 

része a Bizottság mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Az acéliparnak nyújtható támogatások köre elviekben elképzelhető a követke-

ző területeken, a gyakorlati lehetőségek viszont ennél sokkal szűkebbek. 

Automatikus mentesség (A Bizottság felé csak értesítési kötelezettség van): 

- 87. cikk (2)(b) bekezdés: természeti csapások vagy más rendkívüli 
események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatá-
sok; 

Bizottsági jóváhagyáshoz kötött mentesség: 

- 87. cikk (3)(a) bekezdés: a szokatlanul alacsony életszínvonallal, 
vagy jelentős foglalkoztatási gonddal küzdő térségek gazdaságának 
fejlesztését előmozdító támogatások; 

A közösségi szinttől elmaradott régiók támogatása; 
- 87. cikk (3)(b) bekezdés: a közös európai érdekeket szolgáló fontos 

projektek megvalósításának támogatása (pld. környezetszennyezés 
megszüntetése); 

- 87. cikk (3)(c) bekezdés: meghatározott gazdasági tevékenységek, 
vagy gazdasági területek fejlesztésének előmozdítása, ahol a tá-
mogatás nem befolyásolja a kereskedelmet a közösségi érdek elle-
nében; 

A nemzeti átlagnál fejletlenebb régiók támogatása (pld. képzés, kör-
nyezetvédelem, kis- és középvállalkozások szerkezet-átalakítása, kuta-
tás-fejlesztés); 
- 87. cikk (3)(e) bekezdés: olyan egyéb támogatások, amelyet a Ta-

nács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel elfogad 
(Ilyen támogatásra eddig csak a hajóépítő iparban volt példa.); 

A kizárólagos hatáskör gyakorlásakor a Bizottság a vállalat méretétől, 
elhelyezkedésétől, az érintett iparágtól és a támogatás céljától függően 
speciális bírálati szempontokat érvényesíthet. 

A Szerződés tehát megengedi a kifejezett kivételeket az állami támogatás 

tilalma alól olyan esetekben, amikor a javasolt támogatási programok az Eu-

rópai Unió egészének szempontjából előnyösek lehetnek. 



136 

Az állami támogatás összeegyeztethető a Szerződéssel, ha teljesíti a világo-

san megfogalmazott közérdekű célokat, és nem torzítja a Közösségen belüli 

versenyt és kereskedelmet a közös érdekkel ellentétes mértékben. 

Sőt az állami támogatási intézkedések esetenként a közös érdekű célok haté-

kony megvalósításának eszközei lehetnek, mivel korrigálhatják a piaci hiá-

nyosságokat, javítva ezáltal a piacok működését. 

Az előző kivételeknek a léte igazolja a tervezett áliami támogatási intézkedé-

sek bizottsági felülvizsgálatát, amint arról a Szerződés 88. cikke rendelkezik. 

Szintén ez a cikk rendelkezik arról, hogy a tagállamoknak be kell jelenteniük a 

Bizottságnak az állami támogatási tervezeteket még a terv megvalósítása 

előtt. A Bizottságnak kizárólagos hatásköre van annak eldöntésére, hogy a 

javasolt állami támogatás kivételnek minősíthető-e, vagy pedig az érintett ál-

lamnak meg kell szüntetnie, vagy módosítania kell a támogatást. 

4.2.1. Az állami támogatások csoportosítása és a vonatkozó közősségi 

szabályok 

1. Regionális támogatások 

- A 87. cikk (3)(a) bekezdése olyan területeket céloz meg, amelyek 
az EU átlagánál fejletlenebbek. A NUTS II135 szintű nagy régiók tar-
toznak ide, ahol a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó bruttó ha-
zai termék az EU átlag 75 %-nál kevesebb. 

- A 87. cikk (3)(c) bekezdés az egyéb, nemzeti szinten elmaradott ré-
giók támogatásra vonatkozik (NUTS III besorolás, megyei szint). Az 
erre a kivételre jogosult régiók listáját tagállami javaslat alapján, 
ugyancsak a Bizottság dönti el. 

Célja a régiók felzárkóztatásának elősegítése, leszakadásuk megakadályozá-

sa. A támogatásnak összhangban kell lennie a regionális állami támogatásról 

szóló közösségi iránymutatással (Guidelines 1998)136. 

135 A statisztikai célú területi egységek közös nomenklatúra (NUTS) rendszerének uniós re-
formja azt eredményezte, hogy 2005-ben bevezették a NUTS negyedik szintjét is a kistérsé-
gek besorolására (Regulation ... 1388/2005) 

36 Az iránymutatás hatálya nem terjed ki a szénbányászatra, az acéliparnál pedig a speciális 
ágazati szabályozást is figyelembe kellett venni 2002. július 23-ig. 
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Beruházási támogatás 

Új termelő beruházás létesítéséhez és meglévő bővítéséhez is kapcsolódhat 

regionális támogatás, a nemzeti jogszabályokban meghatározott feltételekkel. 

Magyarország egész területe jogosult regionális támogatásra, de nem azonos 

mértékben. A jogosultság mértékét a Bizottság által jóváhagyott regionális 

térkép tartalmazza (Korm. rend. 2004). A támogatás intenzitása137 Budapes-

ten (35 %) és Pest megyében (40 %) a legalacsonyabb, a Nyugat Dunántúlon 

45 %, a többi régióban 50 %. 

Regionális beruházási támogatás nyújtható a kis- és középvállalkozási és a 

foglalkoztatási csoportmentességi rendeletek alapján (Com. Reg. 68/2001., 

2204/2002). 

A csoportmentességi rendeletek célja a támogatásnyújtási feltételek 
egyszerűsítése. 
A jóváhagyás kizárólagos joga a tagállamok feladata, így nincs szük-
ség a Bizottság és a tagállamok közötti hosszas előzetes egyeztetésre. 
A tagállamok mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól, amennyiben 
a támogatást a rendeletekben foglaltak alapján nyújtják. 
Csoportmentességi rendeletek13® (Council Reg. 1998) vannak érvény-
ben az un. de minimis támogatásokra, a kis- és középvállalkozások, a 
K+F, a környezetvédelem, a foglalkoztatás és a képzés támogatására. 

A nagyberuházásokat -50 millió eurót meghaladó elszámolható költségű be-

ruházások- csökkentett intenzitással, az Európai Unió multiszektorális keret-

szabálya (Communication 2002, p. 8) alapján lehet támogatni, de az acélipar-

ra speciális szabályok vonatkoznak. A Bizottság a közös piaccal összeegyez-

tethetetlennek tartja az acélipari társaságok támogatását ezen a jogcímen. 

Pontosan definiálja az acélipari termékek körét és a felsorolásban nemcsak 

azok a termékkategóriák találhatók meg, amelyek az ÉSZAK hatálya alá tar-

toztak (Com. Reg. 2031/2001). A teljes acélipari vertikumot lefedő felsorolás, 

gyakorlatilag semmilyen kivételt nem enged meg. 

137 Támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértértének 
hányadosa százalékban kifejezve; A támogatástartalom számítása a 35/2004 (IV. 19) kor-
mányrendelet II. számú mellékletében foglalt módszer szerint történik; 
138 A 994/98/EK Tanácsi rendelet hatalmazza fel a Bizottságot arra, hogy egyes támogatási 
területeken csoportmentességi rendeleteket alkosson. 
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Az Európai Szén és Acélközösség az acéltermékeket az un. ÉSZAK és 
a nem ÉSZAK termékkategóriákba sorolta. Ez képezte az alapját a tá-
mogatási igényeknek. Ez a felosztás forma és nem minőség szerinti 
megkülönböztetést tartalmazott. 

A magyarázat szerint az Európai Unióban az acélipar konszolidációjának be-

fejeződése után is vannak felesleges kapacitások, Igy nem indokolt az újabb 

beruházások indítása. A regionálisan kialakult válságokat pedig az iparág kö-

zel 30 éves szerkezet-átalakítása során sikeresen kezelték ezért további regi-

onális támogatásra már nincs szükség. Az ÉSZAK Szerződés megszűnésével 

az ágazatnak a belső piaci versenyszabályok szerint kell működnie, többé 

már nincs kivételezett helyzetben. 

Ez a szigorú korlátozás kiterjed a kis- és középvállalkozások részére nyújtha-

tó csoportmentességi rendeletben foglalt regionális nagy összegű egyedi tá-

mogatásokra is (Com. Reg. 70/2001, p. 33, 6. cikkely). 
A nagy összegű egyedi támogatásokat a csoportmentességi rendelet fősza-
bályától eltérően, engedélyeztetni kell a Bizottsággal. 
Egy támogatás akkor nagy összegű, ha: 

a. a projekt elszámolható költsége eléri a 25 millió eurót és a 
nettó támogatási intenzitás eléri az érintett területre vonatko-
zó regionális támogatási térképen meghatározott támogatási 
intenzitás 50 %-át; 

b. vagy a teljes bruttó támogatás legalább 15 millió euró; 

Ezekkel a megszorításokkal az acélipari tevékenységet folytató vállalkozások 

gyakorlatilag teljesen ki vannak zárva a regionális támogatási lehetőségekből. 

2. Horizontális támogatások 

A horizontális támogatások regionális és ágazati szelektivitás nélkül részesí-

tenek előnyben bizonyos tevékenységeket. Céljuk olyan problémák kezelése, 

amelyek bármelyik iparágban és régióban keletkezhetnek. 

Az acéliparban állami támogatások csak ezen a jogcímen vehetők igénybe, 

de a lehetőségek nem terjednek ki minden kategóriára. 
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Az Európai Unión belül az acélipar szerkezet-átalakítása már lezajlott, így 

szerkezet-átalakításra és regionális beruházásra támogatás nem adható, de a 

többi horizontális jogcím alapján elviekben odaítélhető. 

A Bizottság eddig, a következő támogatási kategóriákra vonatkozóan fogadott 

el a követelményeket tartalmazó keretszabályokat, vagy iránymutatásokat: 

- Kis- és középvállalkozások támogatása (Com. Reg. 2004, 2001, p. 
33)139; 

Az adható támogatások körét csoportmentességi rendeletek 
szabályozzák. Támogatható: a beruházás, a tanácsadás, a kuta-
tás-fejlesztés, a vásárokon és kiállításon való részvétel; 
Regionális b eruházási támogatás kohászati cégeknek nem ad-
ható! 

- Kutatás-fejlesztési támogatás (Information 1996); 
Adható alapkutatásra, ipari kutatásra, kísérleti fejlesztésre; 
A kis- és középvállalkozásoknak csoportmentesség adható a 
K+F támogatásokra és így, mentesülhetnek a Bizottság felé tör-
ténő bejelentési kötelezettség alól (Com. Reg. 2004.) (pld. meg-
valósíthatósági tanulmányok, szabadalmi jogok megszerzésé-
nek költségei); 

- Környezetvédelmi támogatás (Community 2001); 
Támogatás adható a kis- és középvállalkozásoknak az új közös-
ségi szabványokhoz való alkalmazkodást elősegítő beruházá-
sokhoz (a támogatás az elszámolható költségek maximum 
40 %-át érheti el); 
Elszámolható költség lehet pld. a szennyezett ipari létesítmé-
nyek rehabilitációja, a tevékenység környezetvédelmi okból tör-
ténő áthelyezése, a hulladékgazdálkodás és az energiatakaré-
kosság ösztönzése. 

- Szerkezet-átalakítási támogatás (Community 2004); 
Az acélipar nem részesülhet ebben a támogatásban; 

- Foglalkoztatási támogatás (Com. Reg. 2002); 
Csoportmentesség adható munkahelyteremtésre, megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, többletkölt-
ségek támogatására; 

- Képzési támogatás (Com. Reg. 2001, p. 20); 
- Kockázati tőke tevékenység (Information 2001); 

Támogatás adható: a befektetők részére, az intézkedést megva-
lósító alap részére, vagy a befektetésre váró vállalkozásoknak; 
Elméletileg nincsenek kizárva a volt ÉSZAK Szerződés hatálya 
alá tartozó vállalkozások, de a gyakorlatban az eddigi ágazati 
innovációs fejlesztések nem keltették fel ezen befektetői kör ér-
deklődését; 

139 A KKV-k csoportmentességi rendeletének (70/20Q1/EK) módosítása (364/2Q04/EK) a tá-
mogatások körét kibővítette a K+F támogatásokkal; 
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3. Ágazati támogatások 

Míg az állami támogatásokra vonatkozó horizontális szabályok általánosság-

ban véve minden ágazatot lefednek, egyes szektorokra különleges szabályok 

vonatkoznak. 

A Bizottság a 70-es évek olajválságai után speciális szabályokat fogadott el a 

komoly gazdasági és szociális problémákkal küzdő un. érzékeny ágazatok 

állami támogatására (pld. szénbányászat, acélipar, textilipar, gépjárműgyár-

tás, hajógyártás), erre az Alapszerződés 87. cikk (3) c. bekezdése alapján volt 

lehetősége. 

Akkor lehetett különleges támogatási szabályokat bevezetni, ha az ágazatok 

megfeleltek a következő feltételek valamelyikének: 

- Az adott ágazat vállalatai nem képesek önerőből a szerkezet-átalakítás 
megvalósítására (pld. szénbányászat); 

- A dinamikusan fejlődő ágazat egyre bővülő piaci lehetőségeinek ki-
használáshoz komoly fejlesztésekre van szükség, amelyet állami se-
gítség nélkül nem tud megvalósítani (pld. gépjárműgyártás); 

- Az ágazat működésének fenntartásához szükséges a Közösségen kí-
vüli versenytorzító intézkedések gazdasági hatásainak semlegesítése 
a Közösségen belül (pl. hajóépítő ipar, textilipar); 

- A kapacitásfelesleg megszüntetése miatti jelentős többletköltségek és 
a szociális kérdéseket kezelése meghaladja az adott ágazat vállalatai-
nak lehetőségeit (acélipar); 

- Külön szerződés is előírhatta az ágazat kiemelt kezelését (pld. mező-
gazdaság, halászat, szénbányászat, acélipar); 

A kiemelt ágazatok általánostól eltérő támogatási szabályai a piaci helyzet 

függvényében folyamatosan változnak és általában szigorúbbak, mint a többi 

iparágakra vonatkozóak. A növekvő termelést eredményező beruházások tá-

mogatását a legtöbb esetben erősen korlátozzák, vagy megtiltják. Az érzé-

keny ágazatok jelenlegi szabályai átdolgozás alatt vannak, és jelentősen 

megváltoznak a jövőben. Az előzőekből már ismert, hogy a szénbányászatra 

továbbra is az ágazati szabályok érvényesek átmenetileg 2010-ig, de az acél-

ipar az ÉSZAK megszűnésével kikerült ebből a körből. 
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4.2.2. Állami támogatási lehetőségek az acéliparban 

Az előző szabályokat figyelembe véve, a következőkben foglalhatók össze az 

acélipari vállalkozásoknak nyújtható állami támogatási lehetőségek: 

1. A regionális támogatás (Communication 2002, p. 8) tilos és ez a tiltás 

kiterjed a kis- és középvállalkozásokra is (Com, Reg. 2001, p. 33, 6. cik-

kely); 

2. A megmentés! és szerkezet-átalakítási támogatás tilos (Community 

2004); 

3. Az ÉSZAK hatálya alatt a környezetvédelmi támogatás megengedett volt 

a közösségi környezetvédelmi iránymutatás és az Acélipari Kódexekben 

foglaltak alapján (Community 1998, Com. Dec. 1996). A Szerződés lejár-

tát követően viszont, már az új környezetvédelmi iránymutatás 

(Community 2001) előírásainak kell megfelelnie az ágazatnak. A leglé-

nyegesebb különbség a két szabályozás között az, hogy az új közösségi 

szabványokhoz való alkalmazkodást elősegítő beruházásokhoz már nem 

vehető igénybe állami támogatás, kivéve bizonyos feltételek teljesülése-

kor a kis- és középvállalkozásokat. 

4. A kutatás-fejlesztési támogatás továbbra is megengedett (Information 

1996); 

5. A bezárási támogatás megengedett 2009. december 31-ig 

(Communication 2002, p. 21); 

Az acéliparral külön Bizottsági Közlemény foglalkozik. 

6. A kis- és középvállalkozások beruházásai az EU csoportmentességi ren-

delete (Com. Reg. 2001, p. 33) alapján támogathatók. A megvalósítás he-

lyétől függően a nettótámogatási intenzitás nem haladhatja meg a 15 %-ot 

a kisvállalkozásoknál, és a 7,5 %-ot a közepes méretű vállalkozásoknál. 

7- Csekély összegű (de minimis) támogatás adható a 69/2001/EK (Com. 

Reg. 2001, p. 30) csoportmentességi rendelet alapján; 
Csekély összegű támogatás akkor nyújtható, ha a támogatástartalom 3 év 
alatt kisebb, mint 100.000 euró. összegük miatt a versenytorzító hatás nem 
jelentős, de a gazdasági ösztönző hatás főleg a kis- és középvállalkozásoknál 
nem elhanyagolható. 
A csekély összegű - un. de minimis - támogatás nyújtásakor a támogatást 
adónak teljes szabadsága van a támogatás egyéb szabályainak megállapítá-
sakor (pld. elszámolható költségek, támogatási intenzitás). 
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8. A képzési támogatás megengedett a 68/2001/EK (Com, Reg. 2001, p. 20) 

csoportmentességi rendelet alapján; 

9. A munkahelyteremtéshez kötött támogatás megengedett a munkavállalói 

támogatásokra vonatkozó közösségi iránymutatás szerint (Guidelines 

1995, Com. Reg. 2002); 

10. Kockázati tőke tevékenységhez adható támogatás mind a befektetők, 

mind a vállalkozások részére (Information 2001); 

Az un. csoportmentességi rendeletek 2006. december 31~ig maradnak ér-

vényben, ezért ezek a támogatások - pld. képzési, kis- és középvállalkozások-

ra vonatkozó, foglalkoztatási, környezetvédelmi - csak eddig az időpontig ve-

hetők igénybe. (Ügyelni kel! arra is, hogy 2005. január 1-től megváltozott a 

kis- és középvállalkozások definíciója, emelkedtek az értékhatárok140.) 

Az acélipari vállalkozások, különösen az alaptechnológiát működtető vasko-

hászati társaságok alapvetően nem a kis- és középvállalati körbe tartoznak, 

ezért számukra nagyon szűkösek a lehetőségek. Komolyabb fejlesztési forrá-

sokat részükre, egyedül az ÉSZAK vagyonának átcsoportosításával létreho-

zott Európai Szén- és Acélkutatási Alap biztosíthat. 

4.3. Az Európai Szén-és Acélkutatási Alap 

A kutatás-fejlesztés az acélipar jelenlegi támogatási formái között kiemelt fi-

gyelmet érdemel, hiszen az ÉSZAK teljes vagyona és a kezeléséből keletkező 

bevétel az un. Szén- és Acélkutatási Alapba (Research Fund for Coal and 

Steel) került át 2003-ban. 

Az Európai Szén és Acélközösség a két ágazat működését felügyelte, koordi-

nálta a termelést, pénzügyi kölcsönöket és garanciákat nyújtott különböző 

jogcímeken, amelyek kőzött a kutatás-fejlesztés már korábban is jelentős sze-

repet játszott. 

140 középvállalkozás: 250 főnél kevesebbet foglalkoztat, vagy éves árbevétele nem haladja 
meg az 50 millió eurót, vagy éves mérlegfőösszegük nem haladja meg a 43 millió eurót; kis-
vállalkozás: 50 főnél kevesebbet foglalkoztat, vagy éves árbevétele nem haladja meg az 10 
millió eurót, vagy éves mérlegföösszegük nem haladja meg a 10 millió eurót; 
ntikrováliafkozás: 10 főnél kevesebbet foglalkoztat, vagy éves árbevétele nem haladja meg az 
2 millió eurót, vagy éves mérlegfőösszegük nem haladja meg a 2 millió eurót; 
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Az 50 éves fennállás alatt több innovatív technológia kidolgozását és ipari 
bevezetését támogatták, aminek eredményeként az Európai Unió az évezred 
végére a világ egyik legkorszerűbb acéliparát mondhatta magáénak. A kuta-
tási ráfordítások minden befektetett egysége 13 egységnyi megtérüléssel járt 
az ÉSZAK kimutatása szerint (Opinion...2005). 

A vaskohászati fejlesztések legfontosabb területei (amelyek ma is aktuálisak) 
a következők voltak: 

- ércredukció=> új vasszivacs gyártó és olvadék redukciós eljárások 
kísérletei, gyakorlati megvalósítása; 

- acélgyártása a konverteres acélgyártás továbbfejlesztése (metal-
lurgiai és hőtechnikai munka optimalizálása), az elektroacélgyártás 
termelékenységének növelése, energiafelhasználásának csökken-
tése; 

- végméretközeli öntés=> az alaptechnológiának a nagyolvasztó + 
konverter+folyamatos öntőgép vagy az elektrokemence + 
vékonybramma gyártósor tekinthető, a végtermék 0,8 - 1 mm vas-
tag hengerelt szalag (ultravékony méretű melegen hengerelt sza-
lag)141; 

Az öntés és a hengerlés közvetlen összekapcsolása jelentős előrelé-
pést hozott a kihozatal, az energia-megtakarítás és termelési költsé-
gek csökkentése terén. Ezt a korszakalkotó technológiát nevezik 
vékonybramma öntésnek (TSC=> thin slab casting). A modern 
vékonybramma-öntő eljárás eredete az Európai Unió vaskohászatá-
nak érdeme, mégis az tapasztalható, hogy elterjedésük az Európai 
Unión belül lassú. Az új eljárás a kezdeti viszonylag kis kapacitású 
termelő berendezésekkel, és a szűkebb minőségi választékkal eddig 
nem tudott beilleszkedni a régió üzemeinek sorába142. Elterjedését az 
is hátráltatja, hogy az Európai Unióban viszonylag korszerű henger-
művek találhatók, amelyek bezárása komoly anyagi veszteséget 
okozna a működtető vállalatoknak. 
A technológiát Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, 
Hollandiában és Csehországban alkalmazzák üzemi méretekben . 

141 Az amerikai Nucor cég az elsők között vezette be a vékonybramma öntve-hengerlő eljárá-
sok forradalmian új változatát -folyamatos, un. ultravékony szalagöntő és direkthengerlő be-
rendezés- és ezzel rögtön a hazai acélpiac egyik vezető gyártója lett. Ez az új berendezés 
már képes volt 1 mm vastagság alatti széles szalag hengerlésére. 
142 E gyes vélemények szerint az un. vékonybramma-öntő nem tud minden területen verse-
nyezni a hagyományos öntőgépekkel. A kristályosítóban fellépő túlzott turbulencia ugyanis 
olyan bramma-felszínhez vezethet, amely a készterméket alkalmatlanná teszi igényesebb 
termékek (pld. autókarosszéria) előállítására. Egy hagyományos öntőgép választéka -ez idő 
szerint- tehát szélesebb, mint egy vékonybramma-öntögépé. A további kutatások a technoló-
gia tökéletesítésére irányulnak. 
143 Arvedi, AST, Olaszországé 0,7 millió tonna/év ill. 1,0 millió tonna/év, ACB, Spanyolor-
s z á g é i g millió tonna/év, Thyssen, Németországé,0 millió tonna/év, Hoogovens, Hollan-
d i á é i ,2 millió tonna/év; 
Az új tagországok közül egyedül a Csehországban található egy kb. 1 millió tonna/év kapaci-
tású üzem. A világon a legnagyobb kapacitású (2,7 millió tonna/év) üzem Tajvanon működik. 
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Az Európai Szén- és Acélközösség feladatainak ellátáshoz, a termelőktől az 

alapító okirat felhatalmazása alapján forgalomarányosan adót szedhetett be, 

így a közösségi költségvetéstől független pénzügyi forrással rendelkezett. A 

támogatási igények fokozatos csökkenése miatt ez a befizetési gyakorlat vé-

gül megszűnt (1998-ban), de a Szerződés lejártakor vagyona így is jelentős, 

1,6 milliárd euró értéket képviselt. Az Európai Közösség ezt a vagyont a kö-

zös kutatás-fejlesztési alapokba kívánta beolvasztani, ami a befizető országok 

vállalatai és a szakmai szervezetek (pld. IISI, Eurofer) részéről élénk tiltako-

zást váltott ki. 

Végül kompromisszumos megoldás született, az ÉSZAK eszközeit az Európai 

Közösség Szén- és Acélkutatási Alap vagyona megjelöléssel átvette. Előírták 

ugyanakkor, hogy a teljes tőkét meg kell őrizni és évente csak a vagyon keze-

léséből származó jövedelem használható fel. A rendelkezésre álló éves költ-

ségvetés ezért a befektetésekből származó hozamtól függ. Ez a bevétel csak 

meghatározott célra, 27,2 %-ban a szénbányászati, 72,8 %-ban az acélipari 

kutatási projektek finanszírozására fordítható és nem csoportosítható át más 

költségvetési tételekbe144. Fenntartották viszont annak a lehetőségét, hogy a 

Tanács szükség esetén az ágazati kutatások közötti százalékos megoszlást 

egyhangú határozattal megváltoztathatja. 

Ilyen előzmények után hozták létre 2003-ban a Szén- és Acélkutatási Alapot 

(Research Fund for Coal and Steel), amely az ÉSZAK megszűnése után az 

acélipari vállalkozások legfontosabb támogatási lehetősége lett. 

Erre a jogi alapot a Nizzai Szerződésnek az ÉSZAK Szerződés lejártára vo-

natkozó melléklete és a Tanács 2003. februári határozatai biztosították 

(Council Dec. 2003/76-78). 
A 2004-ben csatlakozott új uniós országok részvétele a programban 
sokáig nem volt tisztázott, hiszen a vagyon létrehozásában nem vettek 
részt. Végül megegyezés született arról, hogy 2006-2009. között foko-
zatosan, meghatározott összeggel (összesen 169 millió euró értékben) 

144 Az Alap a működésének első két évében évente közel 43 millió eurót fordított acélipari 
kutatásokra, amiből kb. 50 projekt részesült. A támogatások teljes összege jelentősen csök-
kent, hiszen a kilencvenes évek végén és az évtized elején, még kb. 55 millió eurót használ-
tak fel az acélipari kutatásokra évente. Az egy résztvevő számára rendelkezésre álló átlagos 
támogatás összegében szintén várható további csökkenés, a tagállamok megnövekedett 
száma miatt. 
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hozzá keli járulniuk az Alap működéséhez és így már a belépéstől 
számítva jogosultak az igénybevételére145. 

A kiemelt kutatási területek az alapanyag- és az energiafelhasználás optimali-

zálására, a környezetkímélőbb gyártásra, a környezetszennyezés csökkenté-

sére, az újrahasznosításra és a vevői igényekhez egyre jobban igazodó kü-

lönleges minőségű acéltermékek kifejlesztésére irányulnak, különösen két 

piac, az építőipar és az autóipar területén146. 

Az európai acélipar versenyképességének a világ élvonalában való tartása 

érdekében továbbra is nagy igény van az acélipari kutatásokra. 

A kutatás nagy kockázatot és komoly tőkeráfordítást igényel, amire a vállala-

tok nem mindig mernek önállóan vállalkozni. Az állami beavatkozás egyik fő 

területe ezért, a kutatás-fejlesztés és az innováció támogatására irányul. 

Az acélipari kutatás-fejlesztési programokat rendszeresen frissíteni kell, hogy 

minél jobban tudjanak illeszkedni az ipari felhasználók elvárásaihoz. A ma-

gánszektor is szívesebben vállal kockázatot, ha a kutatási területek a piac 

valós problémáival foglalkoznak. 

A Nizzai Szerződésnek az Európai Szén- és Acélközösség megszűnésével 

foglalkozó Jegyzőkönyve előírta, hogy a vagyont -pontosabban ennek hoza-

dékát- csak a szén- és acélipari kutatásokra lehet felhasználni és ezért ezen a 

területen, különleges szabályokat kell kidolgozni. 

A szigorú állami támogatási szabályok fellazulása a horizontális közösségi 

szintű támogatásoknál nem várható. Elképzelhető azonban változtatás, a ku-

tatás-fejlesztés területén, ahol először 2007-ben fogják értékelni a program 

tapasztalatait, és ha szükséges módosíthatják a jelenlegi szabályokat esetleg 

az OECD javaslatait is figyelembe véve. 

145 A tíz újonnan csatlakozott tagállam cégeinek és intézményeinek részvétele a 2000. évi 
ÉSZAK projekt javaslatokban gyakorlatilag nulla volt. A Szén- és Acélipari Kutatási Alap 
2004. évi felhívása idején viszont a részvétel már elérte a 4 %-ot az acéliparban és a 14 %-ot 
a szénbányászatban. 
146 A közös európai érdeket szolgáló fontos projektek egyaránt támogathatók az Unió Kuta-
tás-fejlesztési Keretprogramjából (VII. Keretprogram 2007-2013.) és a Szén- és Acélkutatási 
Alapból. Az alacsony C0 2 kibocsátású acélgyártó eljárások (ULCOS program) kidolgozásá-
hoz például mindkét Alap jelentős összeggel járult hozzá 2003-2004 között (VI. Kutatási Ke-
retprogram 20 millió euró, Szén- és Acélkutatási Alap 5 millió euró). 
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4.4 Kivételek a szigorú állami támogatási szabályok alól? 

Az ÉSZAK Szerződés megszűnésével az ágazat vállalatai számára a műkö-

dési, megmentés! célú támogatás nyújtása egyértelműen tiltott, a Római 

Szerződés értelmében. A lobbi tevékenységnek köszönhetően kivételek 

azonban mindig vannak. Három új tagországban -Lengyelország, Csehország 

és Szlovákia- a technológia korszerűsítésére, a szociális problémák és a 

pénzügyi helyzet rendezésére, továbbra is engedélyezett az acélipar állami 

támogatása 2006-ig, illetve Szlovákiában 2010-ig. Alapvetően a privatizációt 

kívánják elősegíteni egy meghatározott vállalati köméi (lásd. OECD 2. számú 

javaslata). 

A Bizottság már a csatlakozást megelőzően többször hangsúlyozta, 
hogy az új tagországok közül különösen a visegrádi országokban (nem 
kezelik külön Magyarországot!) az acélipar területileg koncentrált, mivel 
az acéltermelés 40%-át egy ipari háromszögben, a lengyel, a cseh és a 
szlovák határ közelében állítják elő és az előállított termékek nem ver-
senyképesek. 
Erinek a versenyképtelen és koncentrált acéliparnak az átalakítása sú-
lyos gazdasági és társadalmi kérdések kezelését igényli, ezért haté-
kony társadalmi párbeszédre van szükség a sikeres modernizáció és a 
versenyképes minőség garantálásához (Opinion, OJ C193. 2001, OJ 
C85, 2003). Ez volt az oka annak, hogy a három országban az ÉSZAK 
megszűnését követően is engedélyezték az acélipar állami támogatá-
sát. 

A szabályok szerint, a tagállamok csak a Bizottságnak történő előzetes beje-

lentés után, a jóváhagyást követően nyújthatnak állami támogatást. Ezeknek 

a feltételeknek az érintett országok megfeleltek, hiszen a csatlakozási szerző-

déseikben pontosan rögzítették a támogatások igénybevételének kritérium 

rendszerét (Acts of Accession 2003). Ezt megelőzően a Bizottság többszöri 

egyeztetést kővetően elfogadta a lengyel és a cseh, vállalatokra lebontott 

nemzeti szerkezet-átalakítási programot. Szlovákia nem készített ilyen prog-

ramot, de megegyezett a Bizottsággal arról, hogy szociális célokra és a tech-

nológia korszerűsítésére 2010-ig támogatást nyújthat acéliparának. 
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A következőkben a lengyel és a cseh állami támogatásokhoz kapcsolódó ka-

pacitás- és létszámcsökkentési feltételek láthatók: 

16. táblázat 

Állami támogatások az acéliparban (2002-2006) 

Lengyelország 836 millió euró 1,35 millió tonna 
kapacitáscsökkentés 

8.000 fő elbo-
csátása 

(2002-2006) 

Csehország 453 millió euró 0,59 millió tonna 
kapacitáscsökkentés 

6.000 fő elbo-
csátása 

(2002-2010) 

Forrás. European Commission 

A szerkezet-átalakításhoz továbbra is üzembezárások és ezzel összefüggő 

elbocsátások kapcsolódnak. 

A Bizottság tehát, kizárólagos hatáskörével élve jóváhagyta a támogatási igé-

nyeket annak ellenére, hogy erre már nem lett volna lehetőség a Római Szer-

ződés szerint. 

Az előírt feltételek betartását azonban szigorúan ellenőrizni kívánja és szük-

ség esetén, szankciók bevezetésétől sem riad vissza, ahogyan ezt Lengyelor-

szág és Csehország példája is szemlélteti. 
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A Bizottság 2004-ben felülvizsgálati eljárást indított a Huta Czestochowa 
SA. (HCz) -Lengyelország második legnagyobb acélgyártója- részére nyúj-
tott állami támogatás jogosságáról. 
A HCz pénzügyi problémáinak kezelésére az állam új társaságot alapított és 
leírta a cég adósságát szerkezet-átalakítás címén. A kereskedelmi hitelezők 
ezután követelésük fejében részesedést szerezhettek az új társaságban, 
ilyen megállapodásra került sor a PHS -Polskié Huty Staly- új tulajdonosá-
val, az LNM holdinggal is. A PHS viszont 1997-2003 között már részesült 
590 millió euró állami támogatásban a privatizációt megelőzően (Report 
COM(2004)443). Felmerült a kérdés, hogy jogosult volt-e az LNM a HCz 
részvényeinek megszerzésére? 
Ugyanakkor a csatlakozási szerződésnek, a lengyel acélipar szerkezet-
átalakításáról szóló 8. sz. jegyzőkönyve megtiltja a HCz számára a szerke-
zet-átalakítási támogatás nyújtását. 
Amennyiben bebizonyosodik, hogy a HCz további támogatásokat kapott, az 
EK Szerződés 88. cikke (2) bekezdése alapján az előírt hivatalos vizsgálati 
eljárás után az érintett vállalkozásoknak vissza kell téríteniük a folyósított 
támogatásokat (State Aid-Poland 2004). 
A cseh Tfinecké 2elezárny-t (T2) a 90-es évek közepén privatizálták és ál-
lami támogatás igénybevétele nélkül, teljes szerkezet-átalakítást hajtottak 
végre a társaságnál. A cseh kormány 2004-ben egy rendeletet fogadott el, 
amely kimondta, hogy a (TZ) birtokában lévő ISPAT Nova Hut (INH) részvé-
nyeket megadott áron megvásárolja. A versenyhivatal engedélyezte a tranz-
akciót és így a Tfinecké Zelezárny összesen kb. 20 millió euró értékben ju-
tott környezetvédelemre, kutatás-fejlesztésre, képzésre és üzembezárásra 
fordítható állami támogatáshoz. A cseh acélipar szerkezet-átalakításáról 
szóló jegyzőkönyvben (Act of Accession Protocol No 2) viszont a T2 nines 
felsorolva a támogatásra jogosult vállalatok között. Annak ellenére tehát, 
hogy elviekben a fenti jogcímek alapján igényelhető támogatás, a Bizottság 
megnyitotta a hivatalos vizsgálati eljárást. Értelmezésében ez illegális szer-
kezet-átalakítási támogatásnak minősül (StateAid-Czech 2005). 
A szlovák US Steel Kosice -a kormány jóváhagyásával- 430 miilió USD adó-
kedvezményben részesülhet a 2009-es pénzügyi év végéig. A bizottsági 
döntés engedélyezte a támogatást, de a kedvezmény mértékét csökkenteni 
kell, ezért a társaságnak 2004-2005 között 32 millió USD adót kell utólago-
san a szlovák kormány részére befizetni (European Comm. 2005.) 

A Bizottság a 88. cikk (2) bekezdés szerint eljárás megindítását kezdemé-
nyezheti, ha kétségei vannak afelől, hogy a jelzett támogatási intézkedés 
nem összeegyeztethető a közős piaccal. Ilyen esetben a Bizottság „formális 
vizsgálatot" kezd. A Hivatalos Lapban (Official Journal) nyilvánosságra hoz-
za a támogatás leírását, és felkéri az érintett tagállamokat, valamint az érde-
kelt feleket észrevételeik megtételére. Ennek eredménye vagy pozitív (a tá-
mogatást meg lehet valósítani), vagy negatív (a támogatást nem lehet vég-
rehajtani), vagy feltételekhez kötötten pozitív (a támogatást bizonyos feltéte-
lek teljesítése esetén lehet megvalósítani). A vizsgálat várható időtartama ál-
talában 18 hónap. Az Alapszerződés 230. cikke alapján minden döntés az 
Európai Bíróság felülvizsgálatának tárgya lehet _ _ 
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A kivételeket tehát nagyon szigorúan próbálják ellenőrizni, és ha a vizsgálat 

eredménye elmarasztaló, a meghozott határozatok visszamenőleges hatályú-

ak. A jelenlegi eljárási szabályok szerint a Bizottság köteles elrendelni minden 

a közös piaccal összeegyeztethetetlen, törvénytelen, támogatás visszafizette-

tését. Nem valószínűsíthető, hogy az új tagállamok a jövőben, hasonló en-

gedményben részesülhetnek, korszerűtlen acéliparukra való hivatkozással. 

Az eddig megtett intézkedések azonban nem a várt eredményt mutatják. A 

Bizottság 2005. augusztusában megállapította, hogy a cseh és a lengyel re-

formok nem elég gyorsak a kedvező acélpiaci körülmények ellenére. 

Az állami támogatások feltételeként előírták, hogy az érintett vállalatok 2006. 

végére nyereségesen működjenek, de ennek egyelőre kicsi a realitása, ezért 

sürgetik a reformok megvalósítását. 

5. AZ EURÓPAI ACÉLIPAR HOSSZÚ TÁVÚ VERSENYKÉPESSÉGÉNEK 
STRATÉGIAI KÉRDÉSES 

5.1. Az új tagállamok acélipara 

Az Európai Unió acéliparának egyik legnagyobb kihívása 2004. májusa után, 

a taglétszám 25-re történt bővítése. A közép-európai országokban (különösen 

három visegrádi országban) a feldolgozóipari ágazatok között ma is jelentős 

szerepe van az acéliparnak, amely a lengyel és cseh ipari termelés 5 %-át, a 

szlovák ipari termelésnek viszont a 10 %-át állította elő, 2003-ban (Council 

Concl. 2003, Oxford. 2005). 

A három ország meghatározó acélgyártói, a lengyel Polskié Huty Staly, a 

cseh Ispat Nová Hut és a szlovák US Steel Koslce a legnagyobb európai 

acélgyártók közé sorolhatók, bár a világrangsor első harminc társasága között 

nem szerepelnek. 



150 

A csatlakozást megelőző évben a tagjelölt országok acéltermelésének közel 

95 %-át (kb. 22 millió tonna) négy ország állította elő, sorrendben Lengyelor-

szág (9 millió tonna), Csehország (6,8 millió tonna), Szlovákia (4,5 millió ton-

na) és Magyarország (2,0 millió tonna), az acélfogyasztásban pedig 90 %-os 

részarányt képviseltek. Ez utóbbi sorrendben Magyarország megelőzte Szlo-

vákiát147, a fajlagos acélfogyasztást tekintve viszont csak a hatodik helyen 

szerepelt. 

Az új tagállamok közül hat országban elenyészően kicsi az acéltermelés 

nagysága, ezért a további megállapítások elsősorban a négy jelentősebb 

acéliparral rendelkező országra vonatkoznak. 

Ma még nehéz megmondani (hasonlóan a hazai acélkereskedelem alakulá-

sához), hogy az integrációnak az acéliparban melyik ország lesz a nyertese. 

Az eddigi tapasztalatok alapján, figyelembe véve a jelentős gazdasági fejlett-

ségbeli különbségeket, inkább egy kedvező irányú változás feltételezhető. 

Példaként említhető Spanyolország, ahol az 1986-os bővítést követően éves 

átlagban 6 %-kal emelkedett az acélfogyasztás és 2,5 %-kal az acéltermelés 

1986 és 2003 között. A fajlagos acélfogyasztásban pedig 2003-ban már meg-

előzte Németországot (1986: 150 kg/fő é 2003: 460 kg/fő) és így a Közösség 

országai között a 3. helyre került (Ausztria és Olaszország után). A csatlako-

záskor kevésbé fejlett Spanyolországban hosszú távú versenyképességi 

előnynek bizonyult az iparban foglalkoztatottak alacsony órabére, amely még 

több mint 15 év után is 40 %-kal volt alacsonyabb a német órabéreknél 

(Callis, 2003)148. 

147 A látszólagos acélfogyasztás részaránya a csatlakozó országok teljes acélfogyasztásához 
képest (2003) => Lengyelország: 45 %, Csehország: 25 %, Magyarország: 12 %, Szlovákia: 
9 %; Természetesen az acéifogyasztás mennyisége szorosan összefügg az adott ország 
lakosság számává! is a gazdasági fejlettség mellett. 
14S Az iparban foglalkoztatottak órabére (2003): Spanyolországé 14 euró/óra, Németor-
szágé 26 euró/óra; 
Az olcsón termelő spanyol acéliparnak a bővülő hazai acélfelhasználás kielégítésében 
(2,5 %/év acéltermelés növekedés 1986-2003 között) játszott szerepének részletesebb elem-
zésére, adatok hiányában nem került sor. 



151 

A következő, 1995-ös csatlakozás új tagállamai az unióhoz hasonló fej-
lettségű országok voltak, fgy ezek a tapasztalatok kevésbé relevánsak 
a 2004-es bővítés szempontjából149. 

A 10 új tagállam az acéltermelő kapacitást 40 millió tonnával, az acéltermelést 

23 millió tonnával növelte az Európai Unióban, amely a világ acéltermeléséből 

2004-ben 19 %-kal részesedett. 

17. táblázat 

A névleges acéltermelő-kapacitás és az acéltermelés mennyisége 
2004-ben a kibővült Európai Unióban 

EU15 Új tagországok 
Acéltermelés 160 millió tonna 23,5 millió tonna 
Acéltermelő-kapacitás 200 millió tonna 40 millió tonna 
Kapacitáskihasználtság 80% 59% 

Forrás: Eurofer 
Megj: A kapacitáskihasználtság 2005-ben már az új tagországokban is meghaladta a 

80 %-ot, az acélpiaci konjunktúrának köszönhetően. 

Az új tagállamokban az acélfelhasználás 4,5 %-kal emelkedett 2004/2003 

viszonylatában, ami másfél százalékkal volt magasabb mint a 15 uniós or-

szágban. A gyorsabb növekedésért felelős új tagállamok viszont a Közösség 

teljes acélfogyasztásából alig 15 %-kal részesedtek150, és a fajlagos acélfo-

gyasztás az uniós átlagérték (410 kg/fő) kb. 70 %-át érte csak el. A visegrádi 

országokban, ez utóbbi arány - Csehországot kivéve - mindössze 50 % körül 

alakult. 

149 Az acélfogyasztás Ausztriában 5 %-kal, Svédországban 0,8 %-kal, Finnországban 1,6 %-
kai növekedett 1995 és 2003 között. 
150 Acélfogyasztás 2004-ben: új t a g á l l a m o k é i millió tonna, EU-15 országok => 143 millió 
tonna; 
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37. ábra A fajlagos aeélffogyasztás változása az Európai Unió 15 
országában és a visegrádi országokban 

(1994-2003) 

Forrás: IISI 
*NyersacéIra vonatkoztatott fajlagos acélfogyasztás 

A spanyol példához hasonló változások Közép-Európában Is elképzelhetők, 

mivel az új tagországok legnagyobb acélfelhasználó régiójában az acélfo-

gyasztás növekedési üteme közel kétszerese az uniós átlagértéknek. Az acél-

intenzitási mutató -egy százalék GDP változáshoz tartozó acélfelhasználás 

növekedés- 2003-as értéke is ezt mutatja (lásd. 3.3.2.3. fejezet). 
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38. ábra A közép-európai régió legje lentősebb 
nemzetközi acél felhasználó vál lalatai 

Az acéltermékek legfontosabb vevői közül több nemzetközi társaság telepítet-

te termelését -pld. személyautó gyártás151, háztartási gépek gyártása- a kö-

zép-európai régióba a kedvező piaci lehetőségekre és a munkaerő-piaci vi-

szonyokra alapozva. A keresleti oldalról megmutatkozó igény adott és folya-

matosan növekszik, ami elősegítheti a tartós beszállítói kapcsolatok kialakítá-

sát is. Ehhez viszont az acélgyártóknak el kell mozdulniuk a magas minőségi 

követelményeknek megfelelő termékek előállítása felé, kikényszerítve ezzel 

az acélipari vállalatok termékszerkezetének és az előállítási technológiának a 

korszerűsítését. 

151 Az egyik nagy acélfelhasználó ágazat, a s z e m é l y a u t ó g y á r t á s d inamikus n övekedésnek 
indult a közép-európai régióban a rendszerváltást követően. Visszaesés csak Lengyelország-

Ország A személyautó gyártás megoszlása a 
visegrádi országok között, % 

Ország 

1980 2002 
Szlovákia 0 5 

Magyarország 0 9 
Csehország 34 58 

Lengyelország 66 28 
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A visegrádi országokban a munkaerőköltségek a spanyol csatlakozáshoz ha-

sonlóan, szintén nagyon alacsonyak, az uniós átlag 15-20 %-át közelítették 

meg 2003-ban, ami középtávon mindenképpen versenyképességi előnyt je-

lenthet (Callis, 2003)152. Másrészt viszont, a termelékenységi mutatók jóval 

alacsonyabbak az uniós átlagnál. Az acéliparban 2004-ben az egy fő által 

előállított acél mennyisége az uniós értéknek (600 tonna/fő) mindössze felét 

közelítette meg, ami természetesen csökkenti az előbbi előnyöket. 

A következő táblázat két korábbi és két új tagország acélipari vállalatának 

nettó árbevételhez viszonyított személyi költség és termelékenységi mutatóját 

hasonlítja össze. 
18. táblázat 

Mutató 
(2003-as adatok) 

Mennyiség Voest 
Alpine 

(osztrák) 

Rautaruukki 
(finn) 

Ispat No-
va Hut 
(cseh) 

Dunaferr 
(magyar) 

Munkaerő- költ-
ség/nettó árbevé-

tel 

% 19,7 18,8 9,7 10,2 

Egy főre jutó sze-
mélyi jellegű költ-

ség 

1000 €/fő 52,8 43,4 12,2 11,9 

Nettó árbevé-
tel/létszám 

1000 €/fő 268 231 121 143 

Forrás: Vállalati mérlegekből, éves beszámolókból számított mutatók; 

A különbségek jól láthatóak akkor is, ha ezek az értékek csak egy-egy társa-

ság (bár az adott ország meghatározó társaságai) értékeit reprezentálják. A 

termelékenységben megmutatkozó közel 50 %-os eltérést valamennyire el-

lensúlyozza az alacsony munkaerő-költség, de a lemaradás így is jelentős, 

ami nem szüntethető meg néhány év alatt. 

152 Órabérek az iparban (2003) rr> Lengyelország 4,5 euró, Csehország 4 euró, Magyarország 
3,8 euró, Szlovákia 3 euró, Spanyolország 14 euró, Ausztria 24 euró, Németország 26 euró; 
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Az autóipar terjeszkedéséhez hasonlóan, a befektetők az acéliparban 
is fantáziát látnak. (Az új tagországok három legnagyobb acélműve -
Polskié Huty Staly, Ispat Nová Hut, US Steel Kosice- már magánkéz-
ben van.) 
A térség legnagyobb külföldi befektetője a brit-indiai LNM csoport, ed-
dig közel 14 millió tonna termelőkapacitást vásárolt Csehországban 
(Nová Hut), a tagjelölt Romániában (Sidex, Siderurgica) valamint Len-
gyelországban, ahol a lengyel acélipari kapacitás közel 70 %-át képvi-
selő Polskié Huty Staly tulajdonosa lett153. Az US Steel az egyik legko-
rábbi befektetőként, 2000-ben vásárolta meg a Kassai Acélművet és a 
szerb Sartid-ot. 

Kisebb társaságok is érdeklődnek a régió iránt, az olasz Lucchini (Huta 
LW), a spanyol Celsea, (Huta Ostriwiec) és az amerikai USA 
Commercial Metals Co (Huta Zawierce) lengyel acélipari cégeket vásá-
roltak fel. 

Nem minden befektető érkezik azonban nyugatról, az ukrán Donbass 
csoport a legnagyobb magyar acélmű a Dunaferr Rt.-t új tulajdonosa, a 
lengyel Huta Czestochowa acélművet is megvásárolhatja154', a cseh 
Vitkovice Steel pedig az orosz Evrazholding tulajdonába kerülhet. (A 
cseh kormány 2005. júliusi döntése értelmében az eddigi legnagyobb 
orosz beruházás jöhet létre Csehországban.) 

A befektetők eddig általában a meglévő acélműveket vásárolták fel, de 
elvétve vannak zöldmezős beruházások is. A londoni székhelyű pénz-
ügyi befektető és kereskedő cég a Steel Capital, például felépített egy 
bevonatos lemez előállítására alkalmas üzemet 1 millió tonna éves ka-
pacitással az autóipar kiszolgálására Szlovákiában, felkészülve arra, 
hogy a személyautó termelés 2007-re a tervek szerint el fogja érni a 
800.000 darabot. A koreai Hyundai Hysco szintén erre alapozva, 2006-
ra tervezi lemeztermékeket előállító üzemének beindítását, amely a 
Hyundai-Kia gyár alapanyag ellátásátfogja részben biztosítani. 

Az acélkereskedelemben az EU-15 és az új tagországok között nem várható 

lényeges változás, hiszen az Európai Unió közel 10 éve már minden kereske-

delmi korlátozást megszüntetett a négy visegrádi országgal szemben. A ko-

rábbi évekhez hasonlóan, Közép-Európa megőrizte nettó exportőr pozícióját 

Nyugat-Európával szemben. A 2004-es acélkereskedelmi mérleg több mint 

4 millió tonna acéltermék többletet mutatott. 

153 A Polskié Huty Staly-t 2002-ben négy cég összevonásával hozták létre, amelynek tulajdo-
nosa 2004. márciusától az angol-indiai LNM acélgyártó holding. 
154 A lengyel Kincstárügyi Minisztérium 2004. végén olyan döntést hozott, hogy az acélművet 
az LNM holding vásárolhatja meg, de ukrán tiltakozásra visszavonta a bejelentést és 2005, 
júniusában az ukrán Donbass csoporttal kezdte meg a tárgyalásokat. 
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Az új tagországok közül Lengyelország elsősorban Idomacélt és le-
mezterméket, Csehország melegen hengerelt rúdacélokat, betonacélt, 
húzott huzal és rúd termékeket, Szlovákia és Magyarország hidegen és 
melegen hengerelt tekercset és lemezt exportál. 
A termékkörben vannak átfedések, így komoly versenytársai lehetnek 
egymásnak az EU belső piacán, de a hazai termelők nemzeti piacain 
is. (Különösen a cseh és a szlovák termékek érinthetik érzékenyen a 
hazai termelők belföldi eladásait.) 

Az új tagországok acéliparának számos olyan jellemzője van, amely jelentős 

lemaradást tükröz az EU-15 országához képest: 

- a gyártástechnológia és a gyártó berendezések elavultak; 
- a minőség és az energiahatékonyság alacsony szintű; 
- a környezeti hatások kezelése nem megoldott; 
- a beruházási lehetőségek korlátozottak; 
- és több országban ma is számolni kell felesleges munkaerővel az 

1990 óta tartó, közel 70 %-os létszámcsökkentés ellenére; 

Mindezek mellett az acélgyártók nincsenek előnyben az energia-, az alap-

anyag- és a szállítási-költségek területén sem. 

A négy visegrádi ország acéliparának csatlakozás utáni helyzete és lehetősé-

gei a következőkkel jellemezhetők: 

1. A három legnagyobb acéltermelő ország -Lengyelország, Csehország, 

Szlovákia- európai viszonylatban számottevő kapacitásokkal rendelke-

zik (a világrangsorban viszont csak közepesnek tekinthetők), így lehe-

tőségük van a méretgazdaságosságból eredő versenyképességi előny 

kihasználására az unión belüli kereskedelemben; 

Az ágazat iparban betöltött szerepe ezekben az országokban még 

meghatározó; 

2. A szerkezet-átalakítás 1990-től kezdődő időszakában, kb. 10 millió 

tonnával csökkent az acéltermelő kapacitás és közel 70 %-kal a 

foglalkoztatotti létszám és ez folyamat még nem fejeződött be; 

3. A privatizáció tovább folytatódik mind a gyártás, mind a kereskedelem 

területén; 

4. Az alacsony munkaerő-költségek egyelőre versenyképességi előnyt je-

lentenek, de ezt részben kiegyenlíti az alacsony termelékenységi szín-

vonal; 



157 

5. A harmadik országokkal való kereskedelemben egységes uniós szabá-

lyok vannak érvényben => pld. kvótarendszer Oroszország és Ukrajna 

felé, Igy a keleti határokhoz közel fekvő országok korábbi importkorlá-

tozó intézkedései már nem alkalmazhatók; 

(Az ukrán határhoz közel fekvő országokat ez aggodalommal tölti el, 

hiszen a korábbi szigorú korlátozást -a nemzeti kvótarendszert- meg 

kellett szüntetni. A kisebb szállítási távolságok (és költségek) viszont 

vonzóak lehetnek az acélgyártók (kereskedők) számára a termékek ér-

tékesítésekor.) 

6. A közösségi acélpiacon a közép-európai országok (kivéve Magyaror-

szágot) 1992 óta folyamatosan nettó exportőr pozícióban vannak az 

uniós országokkal szemben => középtávon nem várható változás az 

acélkereskedelemben, mivel a visegrádi országok acéltermelése ma 

még nagyobb mint a belföldi kereslet, illetve az EU-15 országában a 

tömegacélok gyártása (amely jellemző a KKE országokra) már csökke-

nőben van; 

7. A helyi és a regionális piacok növekedése felgyorsult a feldolgozóipari 

befektetések nyomán => az acéltermékek elsősorban a helyi vagy a 

környező országokba irányulnak Nyugat-Európa helyett; 

8. A visegrádi országok egy főre jutó acélfelhasználása -Csehországot ki-

véve- alig haladja meg az EU-15 országok átlagának 50 %-át, de az 

acélfogyasztás közel kétszer gyorsabban növekszik; 

9. Az előrejelzések szerint, az autóiparban 2010-ig éves átlagban 6 %-os, 

az építőiparban 2005/2004 viszonylatában 9 %-os növekedés várható 

az EU-15 országok 0,5 %-os, illetve 1,7 %-os értékével szemben. 

Mindkettő valószínűsíti az acélfelhasználás hosszabb távú növekedé-

sét; 

10.A gyártóknak komoly problémákkal kell szembe nézniük az uniós tör-

vények ós szabályok átvételekor, különösen a környezetvédelem terü-

letén155; 

155 A Bizottság becslése szerint a 10 új tagországnak 80-110 milliárd euróra lenne szüksége 
ahhoz, hogy acéliparuk megfeleljen az uniós előírásoknak. 
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5.2. Az acélpiaci trendváltás hatása az európai uniós acéliparra 

Az ezredfordulót követően az Európai Unióban is, a globális acélpiaci változá-

sokhoz hasonlóan megindult a konjunktúra. Ennek ellenére az acélipar har-

madik fejlődési szakaszában, korábban nem tapasztalt, új problémákkal kell 

szembe nézniük a régió gyártóinak. 

A kínai gazdaság gyors növekedése miatt csillapíthatatlannak tűnik a kereslet 

az acélipari termékek és alapanyagok iránt, jelentős áremelkedést és időleges 

ellátási zavarokat okozva mindkét területen. A helyzetet kihasználva a szállít-

mányozók, fuvarozók is folyamatosan emelik az áraikat. 

Az európai acélpiacon nyersanyaghiány alakult ki, ami miatt, több acélgyártó 

kénytelen volt termelését csökkenteni 2004-ben (pld. Riva, Corus, Arcelor). Az 

előrejelzések szerint 2005-ben átlagosan további 60-70 %-os alapanyag ár-

emelés várható. 

A Németországba vasércet szállító CVRD brazil cégnek 2005-ben kö-
zel 80 %-kal magasabb árat sikerült elérnie 2004-hez képest, a kok-
szolható szén ára pedig 100 %-kal emelkedett 2005.1. félévében. 

A szintén megemelkedett szállítási költségek pedig korlátozzák az acéltermé-

kek importját, és egyúttal az Unión belüli szállításait is. 

Ebben a helyzetben döntött a Bizottság arról, hogy 2006-ig 20 %-kal megnö-

veli azt az acélmennyiséget, amit Oroszország pótvám nélkül bevihet az Eu-

rópai Unióba és megemelte az ukrán acéltermékek kvótáját is (Council Reg. 

2266/2004, 2222/2004, Council Dec. 895/2004, 638/2005). 

Korábban, ilyen intézkedés a közösségi gyártók ellenállása miatt elképzelhe-

tetlennek tűnt. 

Az acélgyártás alapanyagainak -kohókoksz, vasérc, acélhulladék- elérhetősé-

ge az acélipar első két fejlődési szakaszában (lásd 1. ábra) nem jelentett 

problémát, mivel a betétanyagok árai igazodtak az acélárak változásaihoz. 

A felhasználás és a termelés felgyorsult növekedése ennek az egyensúlynak 

a megbomlását idézte elő. 
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A betétanyagok árai eddig soha nem látott mértékben megemelkedtek és 

emiatt nagyon jelentős a költségoldali nyomás a termékárakban, ami azt 

eredményezte, hogy az alapanyagok árnövekedése meghatározó lett az acél-

árak alakulásában. Ez a helyzet mindaddig fenn maradhat, amíg a felhaszná-

lás a jelenlegi dinamikus ütemben nő, illetve az ellátásban szűk keresztmet-

szetek alakulnak ki. Az acélgyártóknak nemcsak a drámai árváltozásokkal, de 

esetenként már az elérhetőséggel is gondjaik lehetnek a jövőben. 

Az alapanyagpiacokon a következő helyzet alakult ki a konjunktúra kezdete 

óta: 

Kokszolható szén/kohókoksz 

Az Európai Unióban az integrált acélművek redukálószerének a kohó-
koksznak a termelése a szigorodó környezetvédelmi előírások és az 
elektroacélgyártás növekedése miatt egyértelműen csökkenő tenden-
ciát mutat. Ezt a folyamatot gyorsítja, hogy a régió szénbányáinak nagy 
része már kimerült (egyedül Lengyelország tekinthető kivételnek). 
Az importból történő beszerzést viszont bonyolítja, hogy a világ legna-
gyobb koksztermelője és exportőre Kína, az adott helyzetben elsősor-
ban saját gyorsan növekvő acéliparának igényeit kívánja kielégíteni, 
így tovább nőhetnek a kohókoksz és a kokszolható szén piacán kiala-
kult feszültségek156. 
Egyes előrejelzések (ISSB, Meps157) 2010 körül már drámai hiányt ve-
títenek előre, amit a tervezett bányanyitások csak mérsékelhetnek. 

Vasérc 

Kínában az acélművek döntő többsége az integrált acélgyártási tech-
nológiát alkalmazza (az acéltermelés közel 84 %-a), amelynek legfon-
tosabb betétanyaga a vasérc. A gyártáshoz szükséges alapanyagot 
részben a hazai termelés és a jelentős mennyiségű import biztosítja. 
A kínai acéltermelés gyors növekedése ezért komoly szívóerőként je-
lenhet meg az ércpiacon, jelentős áremelkedést okozva. 
Az EU-15 országa teljes vasérc szükségletének több mint 80 %-át im-
portból szerzi be, ami a jelen helyzetben nagymértékben megnöveli a 
gyártás költségeit. A vasérc árak emelkedésénél az igénynövekedés 
mellett az Is lényeges szerepet játszik, hogy a világ tengeri ércszállítá-
sának közel 70 %-a mindössze három vállalat kezében koncentrálódik, 
így az ártárgyalások során alkupozíciójuk sokkal kedvezőbb mint a ke-
vésbé koncentrált acélipari társaságoknak. 

156 A kínai export koksz ára ennek megfelelően egy év alatt három és félszeresére nőtt 
2004/2003 viszonylatában. 
157 ISSB' International Steel Statistics Bureau, Meps International Ltd: acélipari elemző cég; 
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A geológiai kutatások adatai szerint a vasérc készletek elegendőek, hi-
ánnyal hosszú távon sem kell számolni158. Az előrejelzések (IISI, ISSB) 
2007-re többletkapacitások kialakulását jósolják, ha a vasérctermelők 
ambiciózus bányanyitási tervei megvalósulnak. Ez pedig elméletben 
akár az árak csökkenését is eredményezhet^?). 

Acélhulladék 
Az Európai Unió az elektroacélgyártás alapanyagából, az acélhulla-
dékból elméletileg önellátó lehet, de miután a hulladék bárhol értéke-
síthető, a kereskedők a kedvezőbb piaci lehetőségeket részesítik 
előnyben. Az árak jelentősen emelkedtek ennél az alapanyagnál is. A 
gyártók a következmények enyhítésére egészen 2004 végéig sikerrel 
tudták érvényesíteni az áraikban a hulladékár változását, még a hulla-
dékexport korlátozásától sem riadtak volna vissza, erre azonban a 
WTO szabályok miatt nem kerülhetett sor. 
Az acélhulladék egy korábbi termelés eredménye, ezért felhasználásá-
nak mennyiségi és minőségi korlátai vannak. Az un. visszatérő hulla-
dék és a feldolgozói hulladék rövid idő alatt visszakerülhet a termelés-
be, az un. amortizációs hulladék viszont csak az acélból készült beren-
dezések, alkatrészek elhasználódása után (az átlagos életciklus 15-30 
év között változik) hasznosítható újra. Mennyisége az akkori növeke-
dési trend szerint változik időről-időre, amely azonban kisebb, mint a je-
lenlegi felhasználás növekedés üteme. Ennek az ellentmondásnak a 
feloldásán a begyűjtés hatékonyságának javításával csak ideiglenesen 
lehet segíteni. A megfelelő minőségű hulladékellátás szintén zavarokat 
okozhat, mivel az acélok megengedett maximális szennyezőanyag tar-
talma a felhasználhatóságát szűkítheti. 
A fajlagos hulladékigény további gyors növekedése krónikus hiányt és 
egyre szennyezettebb hulladékok felhasználását eredményezheti, ami 
az alternatív vashordozók (DRI, szilárd nyersvas) felhasználásának nö-
velésével enyhíthető (lásd 1.4.2. fejezet). 

A folyamatosan emelkedő árak láttán az acélhiánytól és a további áremelke-

déstől tartva a kereskedők magas készleteket halmoztak fel. 

Ennek következtében a 2004. évi árszinthez képest 7-10 %-kal mérséklődtek 

az európai feldolgozott acéltermék árak 2005.1 félévében159. 

Ez azonban nem kezelhetetlen probléma a gyártók számára, ha az alap-

anyagok ára is mérséklődik. 

158 A vasérctermelés 2004-ban 1200 millió tonna volt, a legjelentősebb vasércbányák Észak-
és Dél-Amerikában, Ázsiában és Ausztráliában találhatók. 
159 A melegen hengerelt tekercs tonnánként 40 dollárral 540 USD-re, a hidegen hengerelt 
tekercs 60 dollárral 620 USD-re, a horganyzott lemez szintén 60 dollárral 640 USD-re mér-
séklődött 2005.1. félévében. 
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A nagyszámú, jelentős piaci erővel nem rendelkező hulladékkereskedő való-

ban kénytelen volt csökkenteni árait 2005-ben, így egyes európai piacokon 

10-30 %-os áresés is tapasztalható160. A vasérc és koksztermelőknél viszont 

az erős koncentráció miatt ezzel ellentétes a változás, az áremelés folytató-

dik. Felvetődik a kérdés, hogy a betétanyagok magas árszintje hosszabb tá-

von érvényesíthető lesz a termékárakban? 

A készletezésen túl, a kínai acéltermelés és fogyasztás növekedésében 

megmutatkozó különbség is előidézője az árak csökkenésének. Kínában, 

2005-ben 18-20 %-os termelés- és 10 %-os fogyasztásemelkedést prognosz-

tizálnak. A különbség kb. 45 millió tonna acél, amely megfelel Németország 

éves termelésének. 

A jelentősebb uniós acélgyártók 2005-ben már nem az alapanyaghiányra ós a 

magas nyersanyagárakra hivatkozva csökkentették termelésüket, hanem 

azért, hogy megakadályozzák a mérséklődő kereslet mellett a további negatív 

irányú árváltozásokat. A kereslet hajtóereje, vagyis a kínai gazdaság növeke-

dése egyelőre lényegesen nem változik, így az árcsökkenések csak ideigle-

nesnek tekinthetők. 

A nemzetkőzi acélpiaci egyensúly fenntartására Kínában is történnek 
megelőző intézkedések, az acélexportot például sikerült visszafogni. A 
kormány megszüntette a nyersanyag kereskedelemben korábban ér-
vényben lévő adókedvezményeket, ami azt eredményezte, hogy a ha-
zai gyártók export partnereiknek importált nyersanyagból készült acél-
terméket nem szállíthatnak a jövőben. 
Az acéltermelő kapacitások kézben tartása érdekében pedig, a jelenleg 
működő kb. 800 vállalat számát drasztikusan csökkenteni kívánják 
2010-ig. A tervek szerint, a 10 legnagyobb kínai vállalat fogja a teljes 
termelés legalább felét előállítani öt éven belül. 
A fúziók 2005-ben megindultak, a hazai piac 2. és 5. legnagyobb gyár-
tója az Anband és a Bengand egyesüléséből megalakult az Anben vas 
és acélipari csoport, amely 30 millió tonnás éves termelésével, az 5. 
helyre került a világrangsorban, megelőzve Dél-Korea (Posco: 29 millió 
tonna/év) és Kína első számú acélművét (Baosteel: 20 millió tonna/év). 
A kínai kormány 2010-re egy újabb acélipari óriás cég létrehozásával 
számol. A kínai acélipar konszolidációs folyamatának előrehaladásával 
még sok meglepetés érheti az acélpiac szereplőit az elkövetkező 
években. 

160 Spanyolországban a felhalmozott készletek miatt a hazai hulladék ára (200 USD/tonna) 30 
dollárral volt olcsóbb, mint a régió északi részéről behozott alapanyag (2005.1. félév). 
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Az acélpiaci tendenciák előrejelzéséhez hasznos információt nyújthat a dina-

mikusan növekvő két ázsiai ország Kína és India, valamint az Európai Unió 

acélfelhasználásnak szektorális összehasonlítása. 

19. táblázat 

Az acélfoi jyasztás megoszlása szektoronként (2004), % 

Európai Unió Kína India 

Építőipar 12 54 35 

Gépgyártás 10 14 5 

Autógyártás 14 6 5 

Fémtömegcikk 
gyártás 

17 2 3 

Forrás: IISI, Central Iron & Steel Research Institute, Beijing 

Kínában a nagy infrastrukturális beruházások mérséklődésével (2010-2012 

körül), az autógyártás és a fémtömegcikk gyártás lehet a következő gyorsan 

növekvő felvevő piac161. A jelentős világpiaci súlyú kínai acélipar a jövőben is 

nagy valószínűséggel, meghatározó szerepet fog betölteni a világ acélipará-

ban és a versenyviszonyok kialakulásában. 

Az alapanyaghiányra és a kínai acélfogyasztás ingadozásaira válaszlépés 

lehet, a közelmúltban megindult acélipari vállalat-felvásárlások, egyesülések 

felgyorsulása. A legnagyobb európai gyártó az Arcelor, megalakulása után 

(2002) mindössze két évig vezette a világ legjelentősebb acélműveink rangso-

rát. 

Újabb fúziós hullámot indított el a brit-indiai LNM Holding162 és az amerikai 

ISG Ispat International egyesülésével 2004. végén létrehozott Mittal Steel 

161 Indiában ugyanez a tendencia, de ott lassúbb változások várhatók. Indiában az acélterme-
lést 10 év alatt 70 %-kal növelték, így az ázsiai országok között Kína, Japán és Dél-Korea 
után a 4. legnagyobb termelő lett. Fajlagos acélfogyasztása (30 kg/fő ) azonban még így is 
csak hatoda a kínai értéknek. 
162 Az LNM holding hosszú ideig arról volt ismert, hogy világszerte Mexikótól Romániáig sorra 
vásárolta fel a csődbe ment vagy ráfizetéses üzemeket, amelyek iránt az ágazat vezető cégei 
nemigen érdeklődtek. 
Román ia i 2001: Sidex, Tepro (acélcső), 2003: Petrotub (acélcső), Siderurgica 18,5 millió 
tonna acéltermelő kapacitás, ami 80 %-os piaci részt képvisel Romániában, Csehország =5 
2003: Nová Hut (3,6 millió tonna), Lengyelország => 2004: Polskié Huty Staly (7 millió tonna), 
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(57 millió tonna/év), amely már nem a hagyományos módon, regionális kere-

tek között terjeszkedik163. Az eddigi gyakorlat szerint, az európai cégek Euró-

pában, az amerikai cégek az USA-ban, elsősorban a saját piacukon egyesí-

tették erőiket, próbálták ésszerűsíteni termelésüket. A Mittal Steel megalakí-

tásával a korábbi konszolidációs/egyesülési folyamat globális irányba indult 

el164. 

A rivális Arcelor-nak az Európai Unión kívül még nincs számottevő piaci rész-

arányt képviselő érdekeltsége, ezért pozícióinak megőrzése érdekében kény-

telen lesz tovább terjeszkedni. 

Nagy a valószínűsége annak, hogy a jelenleg még fregmentált acélpiacon 

néhány éven belül -a meghatározó acélfelhasználó ágazatokhoz hasonlóan-

mindössze 5-6 „szupergyártó" kerülhet domináns pozícióba. A vállalatok szá-

mának a csökkenésével a gyártók jobb pozícióból tudnak majd tárgyalni az 

alapanyag szállítókkal és a felhasználói körrel egyaránt, ami feltételezi a 

hosszabb távon csökkenő acéltermék ártrendek irány váltását (lásd. 12. ábra). 

Bosznia-Hercegovina => 2005: Steel Zenica (1 millió tonna), Macedónai => 2005: szkopjei 
kombinát (1,5 millió tonna); 
153 A Mittal Steel 2005. áprilisában felvásárolta az amerikai International Steel Group-ot 
(ISG), amely magában foglalja a Betlehem Steel és az LTV cégeket. így a Mittal Steel birto-
kába kerülti a hét legnagyobb amerikai cégből négy (Bethlehem, LTV, Weirton Steel, Ispat 
Island Steel). Az USA feldolgozóipari cégeinek áralkupozíciója ezáltal feltehetően jelentősen 
gyengülni fog. 
104 A Mittal Steel a Valin Steel Tube <& Wire 37 %-os tulajdonrészének megvásárlásával 
(2005) tervezi kínai érdekeltségét növelni. 
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5.3. A technológiai fejlesztések hajtóerői és az acélipar Jellemzői az 

Európai Unió 15 országában 

Az Európai Unió 15 országa, köszönhetően a több évtizedes szerkezet-

átalakítási és modernizációs törekvéseknek az ezredfordulót követően átlago-

san 160 millió tonna acélt, a világtermelés 16-19 %-át állította elő, 2000 és 

2004 között. Az ágazat 260 ezer munkavállalót foglalkoztat közvetlenül, de 

jelentős a közvetetten más ipari szektorokban alkalmazottak száma is. Az 

acélszerkezetes építkezéseken kb. 200 ezer fő, a személyautó gyártásban kb. 

1,1 millió fő munkája kapcsolható az acéltermékek továbbfeldolgozásához 

(2004). A jelentős modernizációs beruházások eredményeként az EU acélipa-

ra összességében, ma valószínűleg a világ egyik technikailag legfejlettebb 

acélipara, mivel az elmúlt évtizedek fejlesztéseinek döntő többsége itt valósult 

meg. Az ipari méretekben alkalmazott acélgyártó eljárások közel vannak az 

elérhető optimumhoz (pld. integrált acélgyártási technológia), köszönhetően 

az ÉSZAK keretében támogatott aktív kutatás-fejlesztési tevékenységnek. 

A vállalatoknak az egyes növekedési szakaszokban különböző kihívásokkal 

kellett szembe nézniük és ennek megfelelően alakították ki fejlesztési straté-

giájukat. 

1. Az újjáépítés időszakában (1960-ig) a mennyiségi igények kielégíté-

sén, a tömegtermelésen és a költségek csökkentésén volt a hangsúly; 

Később (1960-1978) a termelékenység növekedése került előtérbe az 

alkalmazott technológiák korszerűsítésével; 

2. Az olajválságokat követően (1980-tól) a „customer engineering", a ve-

vői igények minél jobb kiszolgálására helyeződött a hangsúly; 

3. Az ökohatékonyság és a fenntartható fejlődés 1990-től napjainkig 

központi kérdése a technológia modernizációjának; 

A 2. periódus utolsó évtizedében és a 3. szakaszban már egyre nagyobb 

hangsúllyal szerepelt, illetve szerepel (a kibocsátott termékek értékének növe-

lése mellett), a környezet- és felhasználóbarát termékek fejlesztése, az ener-

giatakarékosság fokozása, vagyis a környezet védelme. 
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Az uniós acélipar 2005-ben az alábbiakkal jellemezhető: 

1. A 90-es évek közepén megindult liberalizáció folytatásaként, az acél-

ipar kivételezett szerepe az ÉSZAK Szerződés lejártát követően meg-

szűnt, és a szektor orientáció elmozdult a feldolgozóipar egésze felé. 

A szénbányászatot és az acélipart, az Európai Közösséget alapító 

Szerződés általános szabályozási rendje alá helyezték, beillesztve az 

egységes belső piaci szabályozásba. 

2. Az egyre szigorodó környezetvédelmi szabályozásban új elemek je-

lentek meg (C02 kereskedelem, Kiotói Jegyzőkönyv vállalásai), ame-

lyek érzékenyen érintik az acéliparban tevékenykedő vállalatokat, 

mivel a környezetvédelmi fejlesztések költségigénye igen magas. 

3. A Közösség közel 50 éves fennállásának legnagyobb taglétszámú 

bővítése szintén jelentős hatással lesz az uniós acélipar egészére, 

ezért a jövőbeni stratégiák kidolgozásakor már ennek az új helyzet-

nek a lehetőségeit kell átgondolni. A környezetvédelem különösen 

neuralgikus pontja az új tagországok acéliparának. 

4. Felgyorsultak a technológiai változások, rövidülnek a termék életcik-

lusok és mindezen változásokhoz állandó költség/ár megszorítások 

mellett kell alkalmazkodniuk a vállalatoknak. 
A termelési költségek csökkentésében az EU acélipara már eddig is 
jelentős eredményeket ért el, a termelékenység (egy főre jutó terme-
lés) 20 év alatt közel a háromszorosára nőtt, a fajlagos anyag- és 
energiafelhasználás ehhez hasonló mértékben csökkent. 

5. A legnagyobb acélfelhasználó ágazatok globális méretű koncentráci-

ója növekszik, szigorodnak és standardizálódnak a termékekkel 

szembeni előírások. A kínálatot az ügyféligényeknek ehhez a 

globalizált és standardizált kiszolgálásához kell hozzá igazítani. 

6. A kínálati oldalon egyre inkább terjed, az un „downstream orientáció", 

az értéknövelt szolgáltatásokkal összekapcsolt különleges minőségű 

acéltermékek előállítása. 
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7. A termékszerkezet elmozdult a környezetbarát termékek és techno-

lógiák irányába, A gyártás megtervezésénél már az adott termék 

életciklusát is figyelembe veszik -life cycle design- és így fokozottab-

ban érvényre tudják juttatni a természeti erőforrásokkal való takaré-

koskodás szempontjait. 

„green product"=> energiacsökkentés, légszennyezés csökkentés, 
anyagkihozatal növelés, újrahasznosítás optimalizálása; 
„zero waste" termékek=>újrahasznosítás, „near net shape casting" to-
vábbfejlesztése; 

A fenti felsorolás alapján a jellemzők két lényeges terület köré csoportosítha-

tók, a szabályozói környezet megváltozásához és a termék-innováció, a tech-

nológiai-innováció -az un. „intelligens gyártástechnológiák"- előtérbe kerülé-

séhez. 

A vállalatok lassan elfogadták, hogy az állami támogatások különböző formái 

csak tüneti kezelést jelenthetnek, az igazi megoldáshoz át kell alakítaniuk fej-

lesztési és üzleti stratégiájukat a megváltozott szabályozói és piaci környezet-

hez igazodva. 

Ehhez a helyzethez kell alkalmazkodniuk az új tagállamok acéliparának, ahol 

különösen a négy visegrádi országban komoly lemaradásokat kell leküzdeni 

csaknem valamennyi területen (pld. termelékenység, technológia, környezet-

védelem). A korszerű nyugat-európai szintű acéliparhoz való felzárkózásuk 

nagymértékben függ, a lassan teljes egészében magánkézbe kerülő közép-

európai acélipar új tulajdonosainak elképzeléseitől. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK 

A dolgozat kiindulópontja az a feltételezés volt, hogy az acéliparnak a világ-

gazdasági és az ipargazdasági szakirodalomban már két-három évtizeddel 

ezelőtt leírt válsága az Európai Közösség országaiban jelentős szerkezet-

átalakításra kényszeríttette az ágazatot. Ennek eredményeként pedig a haté-

konyabb üzemméretek, a korszerűbb technológia és az összességében ki-

sebb termelési volumen mellett, az európai uniós acélipar jövője hosszabb 

távon is biztosítva látszik. 

Az elemzés végén megállapítható, hogy a hipotézis bizonyos pontosításokkal 

ugyan, de megállja a helyét, miközben a magyarországi acélipar jövőjének 

megítélése szempontjából is fontos tanulságokkal szolgált. 

Az Európai Közösség országaiban a II. világháború után az acélipart egészen 

a 60-as évek közepéig stratégiai fontosságúnak tartották, mivel több olyan 

iparág alapanyagát állította elő, amelyek az újjáépítésben meghatározó sze-

repet játszottak. A gazdaság fejlődésével a stratégiai jelleg meggyengült, 

azonban a magas kilépési korlátok következtében -tőke- és munkaintenzív 

technológiák alkalmazása- gazdaságpolitikai fontossága és ehhez szorosan 

kapcsolódva az állami támogatások jelentős szerepe továbbra is megmaradt. 

Az európai integráció első szektorális politikáját az Európai Szén- és Acélkö-

zösség keretein belül alakították ki, és az acélipar 50 évig ennek a közös 

iparpolitikának a támogatását élvezte. Az 50-es és a 60-as években az acél-

ipari vállalatok szinte a korlátlan növekedés bűvöletében éltek egészen 1974-

ig, az első olajválságig, amikor az olajárrobbanással kezdődő recesszió az 

acélipar fejlődését is megtörte. Sokáig tétlenül szemlélték az ágazat hanyatlá-

sát, majd a Davignon-terv elfogadásával (1977) végül elismerték, hogy az 

acélipar válságban van, de az intézkedések eleinte a nemzeti szubvenciók 

fokozására és a protekcionizmus növelésére helyezték a hangsúlyt, ami csak 

a korábbi iparági szerkezet konzerválásához volt elég. 
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A 80-as években és a közösségi válságkezelés 90-es évekbeli második sza-

kaszában a rövid távú elemek, a veszteségek finanszírozása helyett már a 

racionalizáció jegyében a piackonform eszközök kerültek előtérbe, bár idő-

szakosan a gazdasági recesszió idején még alkalmaztak protekcionista intéz-

kedéseket a versenytársak távoltartására. 

Az acélipar közel 30 évig tartó, sokszor fájdalmas válságkezelése során az 

adott feladat megoldására közösségi szintű programokat dolgoztak ki, ame-

lyek elsősorban a kínálati oldal további gyengülésének megakadályozására 

szolgáltak. Ezért éri számos olyan kritika a nyugat-európai acélipart, hogy 

csak nagy állami támogatással maradhatott életben. A kritika mellett azt is el 

kell ismerni, hogy az ezredforduló uniós acélipara a nemzetközi versenyben is 

megállja a helyét. 

A felesleges, korszerűtlen kapacitásokat leépítették és kezelték a létszám-

csökkentésből eredő szociális feszültségeket. Az acélipar szerkezet-

átalakításának befejeződésével a legfontosabb megoldandó kérdések már a 

munka biztonságának növelésére, a termékminőség javítására és a környe-

zetvédelemre összpontosítanak. 

Komoly kihívást jelent a 25 tagúra bővült Európai Uniónak ez utóbbi terület, 

mivel az új tagországok acéliparának egyik neuralgikus pontja a környezetvé-

delmi problémák megoldatlansága. 

A liberalizáció több egymással összekapcsolódó folyamatot indított el az acél-

iparban. Felélénkültek a vállalat-felvásárlások, az összeolvadások, felgyorsult 

az acélművek tulajdonosi struktúrájának átalakulása és megkezdődtek a kül-

földi piacokon való működőtőke befektetések is. 

A nagy acélfelhasználó ágazatok nemzetközivé válása, és az acélipar gyors 

technológiai fejlődése jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a szektor legna-

gyobb vállalatai fokozatosan túllépnek a nemzeti kereteken. Ennek ellenére 

nem jellemző az ágazaton belül a multinacionális cégek meghatározó jelenlé-

te, de az országhatárokon átnyúló kereszttulajdonlások, a vegyes vállalatok 

létrejöttével fel fog gyorsulni a tőkekoncentráció. 
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Az ezredforduló acéliparát még egyaránt Jellemzi a nemzetgazdaságokban 

betöltött kiemelt szerep és a globalizáciő jelensége. Az ágazat tradícióit kö-

vetve, az acélgyártók az elmúlt évtizedekben hagyományosan a hazai p iac 

kiszolgálását tartották elsődleges feladatuknak, azonban a globalizáció terje-

désével a verseny az acéliparban is fokozatosan világméretűvé szélesedik. 

A 90-es évek elején megindult I iberalizáció folytatásaként, az Unió szénbá-

nyászatát és acéliparát sajátos szempontok szerint kezelő ÉSZAK Szerződést 

2002. július 23-án megszüntették. Az egyezmény eredetileg 50 évre szólt, de 

még az évtized végén sem volt tisztázott, hogy meghosszabbítják-e vagy a 

szektor szabályozását egyszerűen a Római Szerződés alá rendelik. Ez utóbbi 

történt, ami az állami támogatási szabályok jelentős szigorodásával járt 

együtt. 

Az acélipar több évtizedes problémája, hogy az acéltermékek árai a jelentős 

ingadozások mellett hosszabb távon csökkenő tendenciát mutatnak, szemben 

az acélfelhasználó ágazatok áraival. A versenyképesség javításának ezért 

egyik súlypontja a termelési költségek csökkentése. Ezen a területen az Eu-

rópai Unió acélipara jelentős eredményeket ért el. Az egy főre jutó termelés a 

90-es években több mint 50 %-kal emelkedett, aminek azonban árnyoldala is 

van, a közel hasonló mértékű létszámleépítés. 

A versenyképesség javításának másik útja a gyártott termékeken keresztül 

érvényesíthető. Az új, innovatív termékek jó ideig kivételes versenyhelyzetben 

vannak, ennek megfelelően jó áron értékesíthetők. Mivel a versenytársak 

mindent megtesznek ezek másolására, a kivételes versenyhelyzet mindig ide-

iglenes. 

Az élenjáró vállalatoknak ezért folyamatosan fejleszteniük kell termékeiket, 

hiszen a versenyképesség egyre inkább az innovációs képességen múlik. 

Ehhez a szükséges forrásokat az ÉSZAK vagyonából létrehozott "Szén- és 

Acélkutatási Alap" biztosíthatja, amely kizárólag a két ágazat kutatás-

fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására használható fel. 
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Az Európai Szén- és Acélközösség nyomdokain tovább haladva, ha szűkebb 

területen is, de mégis sikerült valamilyen ágazati szabályozást fenntartani, 

ami remélhetőleg hozzá fog járulni az uniós acélipar eddig elért modernizáci-

ós eredményeinek fenntartásához és továbbfejlesztéséhez. 

A tömegacélokat előállító cégek életképessége az évről-évre változó konjunk-

túrára nagyon érzékeny, ezért az Európai Unió 15 országában egyre inkább 

visszaszorul ennek a termékkörnek az előállítása. Előtérbe került viszont az 

értéknövelt szolgáltatásokkal összekapcsolt különleges minőségű acéltermé-

kek gyártása, valamint a gyártókkal, felhasználókkal való innovatív, határokon 

átnyúló különböző típusú együttműködések kialakítása, amelyek nem utolsó-

sorban jelentős fejlesztési költség megtakarítást és kockázat megosztást 

eredményezhetnek. 

A vállalatoknak azonban fel kell készülniük arra, hogy a minőségi acéltermé-

kek piacán is komoly versenytársak jelenhetnek meg - a nem túl távoli jövő-

ben - a mennyiségi versenyben győztes ázsiai országok és különösen Kína 

acélgyártói részéről. 

A közép-európai tagországok acéltermelő kapacitásai európai viszonylatban 

számottevőek, ami a méretgazdaságosság miatt jelentős versenyelőnyt je-

lenthet a tömegacélok európai kereskedelmében. Az elhúzódó szerkezet-

átalakítás, az alacsony termelékenység és az uniós előírásokhoz való alkal-

mazkodás jelentős költségigénye azt valószínűsíti azonban, hogy a minőségi 

acéltermékek előállítása még várat magára ebben a régióban, bár az autóipari 

fejlesztések komoly húzóerőt jelenthetnek a korszerűbb termékszerkezet felé 

való elmozdulásban. 

Korábbi országok csatlakozási tapasztalatai alapján arra lehet következtetni, 

hogy a csatlakozás alapvetően jótékony hatással lesz a közép-kelet-európai 

acéliparra. A versenyhelyzet erősödéséből adódóan az acélfelhasználó ága-

zatok feltehetően jól fognak járni. Ezzel szemben a tömegacélokat gyártó kö-

zös piaci termelők helyzete romolhat a korábbi védettség megszűnése után. 
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Az Európai Unió nemzetközi acéfpiaci szerepe a II. világháború óta folyama-

tosan csökken és ez a folyamat a tíz új tagország belépésével sem lassul. 

Ennek oka az uniós acélipar szerkezet-átalakulása mellett az, hogy a nemzet-

közi kereskedelemben új, jelentős acéltermelő kapacitásokkal rendelkező or-

szágok jelentek meg. Ezek közül Kína gyors exportnövekedése közismert, de 

a nemzetközi acélpiac kínálati oldalán növekvő szerephez jut India, Dél-

Korea, Brazília, Mexikó és Dél-Afrika is. Ezeknek az országoknak az acélipari 

termelésbővülését ugyanakkor jelentős részben felszívja az expanzív belföldi 

gépipar, kiváltképpen az autógyártás és hajógyártás. Emiatt pedig acéliparuk 

fejlődése egyelőre kevésbé mutatkozik meg exportjukban. Csekélyebb ex-

portorientációjuk azonban nem könnyíti meg az európai uniós acéíexportőrök 

világpiaci helyzetét, hiszen az iparosodottabb fejlődő országok acélimportja 

sem nagy. 

Az európai acélgyártók piaci sebezhetőségét növeli az iparág erős konjunktú-

ra érzékenysége, mivel a hagyományos, merev kínálat-orientációs szemlélet 

csak lassan mozdul el a vevő-orientáció felé. A gazdasági ciklusokhoz kap-

csolódó hirtelen, nagymértékű acélkeresleti fluktuációk oka elsősorban a me-

rev kínálati struktúrában keresendő. Ehhez kapcsolódik, hogy az acéltermé-

kek többségét általában viszonylag nagy volumenben rendelik meg, ami szin-

tén megnehezíti a rugalmas kínálati alkalmazkodást. Éppen e veszélyek ki-

küszöbölésére próbálkoztak több országban a miniacélművek elterjesztésé-

vel, melyek hosszú ideig, méretgazdaságossági és költség okok miatt nem 

tudtak versenyképessé válni a világ acélpiacán. Elterjedésük csak a 70-es 

évek olajválságai után gyorsult fel. 

A magyar vas és acélipar igen rossz megítélésű, alacsony presztízsű iparág-

nak számított a 90-es években annak ellenére, hogy a hazai export tekinteté-

ben jelentős szektorról volt szó. Okai az 50-es évek erőltetett iparosításával, a 

vas- és acélipar nagyvállalatainak megteremtésével és a borsodi-régió közel 

10 évig tartó szanálásával hozhatók összefüggésbe. 
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Az erőteljes Iparági koncentráció területi koncentrációval is társult, így ezek a 

vállalatok régiójuk meghatározó munkaadói voltak. (A borsodi régióban Mis-

kolcon és Ózdon már nem, de Dunaújvárosban változatlanul a legnagyobb 

munkáltató a Dunaferr Rt.). 

A kormányzat szerepvállalása a tulajdonosi feladatokon belül elsősorban a 

szociális kérdések megoldására koncentrált, azonban a nemzetközi példák is 

azt mutatják, hogy ez a szektor vonatkozásában korántsem volt elégséges, 

egy világos koncepcióra alapozott átalakítási stratégia nélkül. 

A Diósgyőri Acélművek többszöri és elvetélt, valamint az Ózdi Acélművek pri-

vatizációs kísérletei során a magyar kormány valójában kényszerhelyzetben 

volt, így esetenként nem teljesen világos pénzügyi és tulajdonosi hátterű, illet-

ve a nemzetközi acélpiacon kevésbé ismert befektetőkkel is tárgyalnia és 

szerződnie kellett. Hasonló példák egyébként az Európai Unió több más új 

tagországában is előfordultak, mert az ágazat a párhuzamos kelet-közép-

európai fejlődési modelljei miatt, ezek a kapacitások részben hasonló piaci 

szegmensekre orientáltak voltak. Mindezek miatt a térségben sokkal kevésbé 

sikerült összekapcsolni az ágazat magánosítását a sikeres válságkezeléssel. 

A magántulajdonban lévő magyar vaskohászati vállalatok termékszerkezetére 

az alacsony feldolgozottság a jellemző. A technológiaváltáshoz szükséges 

tőke forrása viszont igencsak kérdéses, hiszen a realizálódó nyereség az erős 

konjunktúraérzékenység miatt nem mindig teszi lehetővé azt a felhalmozást, 

ami ezt megalapozná. A stratégiai kitörési pontokhoz szükséges pénzügyi 

forrásokat, illetve a kapcsolati tőkét a tulajdonosoknak kell előteremteniük, 

amennyiben érdekükben áll a hosszabb távú működtetés. A kapcsolati tőke 

egyik formája a 90-es években teljesen átalakult hazai vevőkör feldolgozóipari 

társaságaival és a régió nagy acélfelhasználó vállalataival (elsősorban az au-

tóiparban) való tartós együttműködések kialakítása lehet. 
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Az acélipari vállalatoknak a piaci változásoknak megfelelően kell reagálniuk a 

termelés nagyságának (termelőkapacitásoknak) és termékválasztékának a 

megtervezésénél. Ha ezt nem teszik, súlyos piaci zavarok léphetnek fel, aho-

gyan ez be is következett a 70-es évek közepén kezdődő és közel 30 évig 

tartó válságokkal terhelt időszakban. 

A 2001 óta tapasztalható, eddig soha nem látott mértékű erőteljes acélterme-

lés növekedés az uniós acélgyártókat a kapacitások növelésére ösztönözheti. 

Figyelembe kell azonban venni, hogy a globális változás fő előidézője Kína, 

alapvetően saját kapacitásainak bővítésével kívánja megoldani az igényeinek 

kielégítését, így a kapacitásfelesleg kérdése csak időlegesen válik enyhébbé, 

az acélciklusok kialakulásának lehetősége a jövőben is fennállhat. 

A kínai gazdaság növekedésének lassulásával a világ egyik legnagyobb acél-

importőr országa a világ legnagyobb acélexportőr országává válhat. Ez a for-

gatókönyv nagyon is elképzelhető, hiszen a kínai kapacitásbővítések egy 

gazdasági visszaesés idején világviszonylatban is jelentős túltermelést ered-

ményezhetnek. Ezért a vállalatoknak nem a kapacitások bővítésére, hanem 

elsősorban a költségek csökkentésére, a termék- és a technológiai-

innovációra kell koncentrálniuk. 

Szintén a kapacitásbővítések ellen szól, az Európai Unió kedvezőtlen 

alapanyagellátási helyzete és az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások, 

amely kötelezettségek betartása többletköltségekkel jár. 

Ezen terhek miatt, az uniós acélgyártók versenyhátrányba kerültek a Kyoto-i 

Szerződést nem ratifikáló és a C02 kereskedelemben nem érdekelt országok-

kal szemben (USA, Kína, India, Ausztrália). Ennek hatására pedig megindult 

az alapanyag-előállító technológiák áthelyezése olyan országokba/régiókba, 

ahol a követelményrendszer lazább és rendelkezésre áll olcsóbb nyersanyag 

és energia (A Dunaferr Rt. ukrán tulajdonosai is feltehetően gondolkoznak 

ilyen megoldáson.) 
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Az ázsiai termelés és felhasználás gyors növekedése mellett ez is hozzájárul 

ahhoz, hogy a 25-tagú Európai Unió szerepe a világ acélpiacán az eddigiek-

nél gyorsabban fog csökkeni, már a közeljövőben is. 

A termeléscsökkenés ellenére valószínűsíthető viszont, az előállított termékek 

értékének a növekedése. A magas hozzáadott érték tartalmú exporttermékek 

értéke feltehetően messze meg fogja haladni az elsődleges, alacsony 

feldolgozottságú importtermékek értékét. Ennek feltétele, hogy az Európai 

Unió eddigi eredményeit továbbfejlesztve meg tudja tartani vezető helyét az 

acélipari innovációban, az újonnan csatlakozott országok acéliparának lehe-

tőségeit is figyelembe véve. 
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