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2000-es évek mámoros 
napjai után, amelyeket 
az árutőzsde robbanása 
és Kína masszív étvágya 
jellemzett, miközben a 
legnagyobb termelővé 

és fogyasztóvá nőtte ki magát, az 
acélágazat nehezen tud megbirkózni 
a „kijózanodással”. A 2008-as válság 
után nyolc évvel még mindig jelentős 
túlkapacitással küzd. A kínai 
gazdaság strukturális lassulása 
nyilvánvalóan az egyik fő oka az 
ilyetén alakulásnak, de más tényezők 
is közrejátszanak ebben, beleértve a 
világ többi részében tapasztalható 
tevékenység-szűkülést és 
tercierizálódást, valamint az acélárak 
korrelációját más, nem megújuló 
árukkal, amelyek szintén esést mutat-

nak. aEzzel a lanyha keresleti 
háttérrel Kína acéltermelési 
kapacitása a 2008. évi 660 millió 
tonnáról 1,12 milliárd tonnára 
emelkedett 2015-re. Az ország tehát 
ráömleszti a világ többi részére a 
többletacélját, amellyel kétoldalú 
feszültségek kockázatát kelti, mivel 
az egyes országok a saját nemzeti 
iparuk védelméért aggódnak. A 
gyenge keresletre és a külföldi 
versenytársakra tekintettel, gyűlnek a 
pénzügyi problémák a szektor 
vállalatainál, amelyek a legmagasabb 
a tőkeáttétellel és a legkisebb 
nyereséggel rendelkező vállalatok 
közé tartoznak.
A 2,2%-os esést követően 2015-ben a 
globális acéltermelés a Coface szerint 
várhatóan további 2,5%-kal 

zsugorodik 2016-ban.  
A kínai termelési kapacitás első 
visszafogása (2015-ben 40 millió 
tonnával) és az acélgyártók nehéz 
helyzete ezt a forgatókönyvet erősíti 
meg.

A kínai hatás következtében 2016-
ban az acél iránti kereslet 
valószínűleg lanyha marad (0%) a 
2015. évi 2,5%-os esést követően. 
Hosszútávon azonban felcsillan a 
remény. A Coface várakozása szerint 
a globális kereslet 1%-kal nő 2017-
ben, majd az azt követő években 
átlagban 2,5%-kal, amely a feltörekvő 
országokban a városlakó népesség 
pozitív kilátásainak lesz köszönhető.
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1 KÍNA DIKTÁLJA A TEMPÓT

Kína étvágya diktálta a globális 
keresletet 2000 és 2007 között…

A századfordulót követően emelkedett az acél 
iránti globális igény. 2001 és 2007 között a 
globális kereslet átlagosan évi 6,7%-kal nőtt (lásd 
az 1. ábrát). Az élesen emelkedő kereslet 
kielégítésére, amely az 1975 és 2000 közötti 
időszak lanyhaságát követte, a szektor vállalatai 
addig sosem látott beruházási ciklust indítottak el 
a termelési kapacitás növelésére. 

Az acél iránti kereslet gyorsulása feszültségeket 
keltett a teljes ellátási lánc mentén. A nikkel 
tonnánkénti ára az 1990 és 2000 közötti 6.700 
dollárról átlagosan 16.000 dollárra nőtt 2001 és 
2007 között. Ehhez a növekedéshez kétségtelenül 
Kína járult hozzá a legnagyobb mértékben a 
szektoron belül. Ugyanebben az időszakban Kína 
igénye évente átlagosan 13,1%-kal nőtt. 2014-ben 
Kína az acél iránti globális kereslet 45%-át, a 
vasérc iránti kereslet 60%-át, a réz iránti kereslet 
50%-át, az alumínium iránti kereslet 48%-át és a 
nikkel iránti kereslet 45%-át adta. 

A GDP növekedése több, mint 10%-kal emelkedett 
átlagosan 2000 és 2011 között, amelynek 
hajtóerejét a beruházások magas szintje jelentette. 
A gyors városiasodás nagy keresletet teremtett 
infrastruktúrára és építkezésekre. 2014-re az 
ország lakosságának 54%-a városokban élt, 
szemben a 2000. évi 36%-os adattal. Ez 
növekedést jelent a 280 milliós városi 
populációban. 2.900 USD-ről 14.100 USD-re való 
növekedéssel az egy főre jutó GDP vásárlóerő-
paritáson (PPP) számítva gyakorlatilag 
megnégyszereződött 2000 és 2015 között. A 
likviditási bőség lehetővé tette ennek a 
fejlődésnek a finanszírozását. Ezt még 
megtámogatták a kínai háztartások bőséges 
megtakarításai (amelyek a rendelkezésre álló 
jövedelem 30%-áról 40%-ára nőttek 2000 és 2012 
között), valamint az alacsony kamatlábak. Ezek a 
pozitív finanszírozási feltételek rásegítettek a 
keresleti trendtől elszigetelt, improduktív 
befektetésekre, amely végül Kína acéltermelési 
többletének jelentőse emelkedéséhez vezetett 
(lásd a 2. ábrát a 3. oldalon).

Graph n°1

Demand for crude steel (M tonnes, average annual growth) 

Source: World Steel Association
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«Az acéltermelők fizetőképessége 
 minden korábbinál 
gyengébb.
Javulás 2018-ig nem 
látszik
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kordában tartását célozta az elavult termelési 
kapacitás kiiktatásával. A kínai vas- és acéliparban, 
amely 1996-ra már a világ legnagyobb 
acéltermelőjévé nőtte ki magát, ezek voltak a 
többletkapacitással foglalkozó első kormányzati 
intézkedések. Azonban 2009-ben a 
termeléscsökkentés megcélzott 460 millió tonnás 
értékét messze meghaladták az abban az évben 
előállított 569 tonnával. 2015-ben 800 millió 
tonnát termeltek. 

A masszív infrastruktúra-beruházási 
gazdaságösztönző csomagokon túl a központi 
kormányzat olyan regionális és helyi szándékkal 
került szembe, amely meg kívánta őrizni az 
acéltermeléshez kapcsolódó foglalkoztatást és 
adóbevételeket (lásd az 1. inzertet a 4. oldalon). A 
2009-ben hozott intézkedések ellenére az 
acéltermelés a 2008. évi 660 millió tonnáról 2014-
re 1,16 milliárd tonnára emelkedett. A központi 
kormányzat utasításainak végrehajtása ütközött a 
34 kínai provincia regionális érdekeivel. 
Mindegyikük harcolt azért, hogy fenntartsa a 
foglalkoztatottságot és optimalizálja az 
adóbevételeit, és ezért halogatták az üzemek 
bezárását. Míg a 10 legnagyobb vállalat piaci 
részesedése 2011-ig emelkedett, mégpedig 49,2%-
ra, azt követően viszont 36,6%-ra csökkent (az 
Ipari Minisztérium ezt az adatot nem tette közzé a 
2015. évi éves áttekintésében). Így, miközben a 
termelési kapacitás 1,12 milliárd tonnára esett 
vissza 2015-ben, az főként nagyvállalatok, és 
elsősorban állami vállalatok miatt alakult így, és 
nem a szektorban történt koncentráció miatt, vagy 
a kisebb magánvállalatok racionálisabb 
viselkedése miatt.

Egy beruházás tervezése és kivitelezése között 
eltelt idő részben szintén magyarázatot ad a 
makacs túlkapacitásra. A kínai acéltermelés 
korlátozására irányuló állami elhatározás ellenére, 
2014-ben 2.037 új beruházást jegyeztek be – 
mindössze 215-tel kevesebbet, mint 2013-ban  . 
Ázsia egészét tekintve, miközben a belföldi 
keresletnek több, mint 20 millió tonnával kellene 
csökkennie, a vas- és acéltermelési kapacitás az 
OECD szerint  újabb 55 millió tonnával tudna nőni 
(lásd a 3. ábrát). A kereslet lassulása ösztönzőként 
hat a vállalatok számára a beruházásaik 
visszafogására és a profitjuk maximalizálására, de 
a futószalagok leállításának magas költségei 
eltántoríthatják vagy késleltethetik a kapacitás 
csökkentését. Ténylegesen kevésbé költséges a 
termelés folytatása, mint a termelés leállítása, és 
az utóbbi még arra is módot ad a vállalatok 
számára, hogy törlesszék adósságaikat . A 
strukturális célok, mint pl. a kisebb külső függés, 
szintén fellendíthetik a termelést. 

…mielőtt a Lehman-válság 
megváltoztatta volna a 

helyzetet
2008 novemberében a Lehman-válságra adott 
válaszként a kínai központi kormányzat 4.000 
milliárd renminbi (460 milliárd EUR) értékű 
gazdaságösztönző csomagot prezentált azzal a 
céllal, hogy a növekedést beruházásokon keresztül 
lendítsék fel, különösen az infrastruktúra terén. 
Közvetlenül ezután, 2009 márciusában egy 
kifejezetten az acéliparra szabott tervet is 
jóváhagytak. Ez a termelés 

(1) «2014年钢铁行业运行情况和2015年展望", MIIT,  2015. február
(2) A. De Carvalho, "Steel market developments Q4 2015", OECD, 2016 február, 21. oldal.
(3) "Túlkapacitás Kínában ", Kína Európai Kereskedelmi Kamarája, 2016 február, 17. oldal
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2. ábra
Kína nyersacél-termelése és -fogyasztása (millió tonna)

3. ábra
A nyersacél-termelési kapacitás és a fogyasztás változása
régionként 2015-ben és 2016-ban (millió tonna)

Forrás: World Steel Association

Forrás: Az OECD számításai
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 urbanizáció, míg a növekedés üteme viszont 
alatta marad a válság előttinek. Az acél iránti 
kereslet ilyetén lanyhulása, amely a GDP 
növekedésének lassulását kíséri, már ismerős 
jelenség Európában, az Amerikai Egyesült 
Államokban és Japánban. Egy feltörekvő ország 
felzárkózása a magas gazdagsági szinthez együtt 
jár a lakosság arányában mért infrastruktúra iránti 
kisebb igénnyel és az ipar gyengülésével a 
szolgáltatások javára. Az acélipar fontossága 
tehát akkor kezd alábbhagyni, amikor a gazdaság 
elér egy bizonyos fejlettségi szintet  (lásd a 4. 
ábrát).

Az acélfogyasztás egy főre eső GDP-hez mért 
aránya a gazdagság azonos szintjén álló 
országoknál hasonló szokott lenni. Németország 
1970-ben mért acélintenzitása (minden egymillió 
dollárra 239 tonna) hasonló volt Japán 1971. évi 
adatához (247 tonna), hasonló fejlettségi szint 
mellett, és rendre 2.751 USD, illetve 2.234 USD egy 
főre jutó GDP érték mellett. Hasonlóképpen, Kína 
acélintenzitása 2014-ben megegyezett az 
Egyesült Államok 1975. évi, Németország 1977. évi 
és Japán 1978. évi adatával, egy főre jutó azonos 
gazdagság mellett. Az egyedüli kivétel India. 
Fejlődésének inkább a szolgáltatásokra és a 
mezőgazdaságra, mint az iparra épülő folyamata 
adja a lehetséges magyarázatot erre a 
sajátosságra.

(4) «A kelet-ázsiai acélipar helyzete», OECD, 1998 április, 6. oldal
(5) «Az acél- és vasipari átstrukturálás és revitalizálás terve», http://www.gov.cn/jrzg/2009-03/21/content_1264930.htm, 2009

március
(6) «Útmutató a súlyos túltermelés megoldására », http://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2514934.htm, 2013 október
(7) «A fém-túltermelés megfékezése», Kínai Államtanács, 2016 február

4. ábra
Nyersacél-intenzitás (1970-2014)

Források: World Steel Association, Világbank, Coface

1 Inzert

A kínai kormány egymást követő 
intézkedései a többlet vas- és 
acélkapacitás csökkentése érdekében

2009 márciusában elfogadtak egy tervet, 
amely a kínai acélipar átstrukturálását 
célozta . A kormányt aggasztotta az iparág 
túlzott fragmentációja, amely korlátozta a 
felügyeletét és nyereségességét. Mintegy 
1.200 vállalat volt, amelyek közül 70 több, 
mint évi 100 tonnát termelt. Ez az első terv 
arra összpontosított, hogy a szektort olyan 
óriások köré koncentrálja, mint a Baosteel, 
amely a világ második legnagyobb 
acéltermelője, mégpedig az elavult kapacitás 
kiküszöbölésére. Az akkor bejelentett cél az 
volt, hogy az öt legnagyobb szereplőnél 
koncentrálódjon a  termelés 45%-a, szemben 
a 2009. évo 10 legnagyobb 43,5%-ával.

2013 októberében Kína központi 
kormányzata általános irányelveket adott ki 
a többletkapacitás megoldására az 
iparágban . Ez az acélipar termelési 
kapacitásának 80 millió tonnás csökkentését 
írta elő 2017-re, és megtiltotta új vas- és 
acélprojektek jóváhagyását a régiók számára.

2016 februárjában a központi kormányzat új 
közleménye  azt a célt jelentette be, 
miszerint a termelési kapacitást 100 és 150 
millió tonnával kell csökkenteni 2020-ra. 
Ezzel párhuzamosan bejelentette az első 
termelésikapacitás-csökkentést 1,12 milliárd 
tonnára, amely 3,4%-os visszafogást jelent. 
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Kína már elérte fogyasztási csúcsát

A kínai kereslet esése, amely 1995 óta az első ilyen 
volt, nagyrészt magyarázatot ad az ázsiai 
acélfogyasztás csökkenésére 2016-ban. A készre 
munkált acél iránti globális kereslet hirtelen 
lelassult, mindössze 0,8%-os növekedést mutatva 
2014-ben, míg 2015-ben 2,5%-kal zsugorodott a 
Coface szerint. A két előző esés epizódját globális 
növekedési sokkok váltották ki: a 2009-es 
pénzügyi válság (-7,5%), valamint az 1998-as ázsiai 
és orosz válság (-1,4%). Míg a kínai növekedés 
lassulása 2012 óta határozottnak mondható, 
határozottabb jelei voltak megfigyelhetők 2015-
ben, amikor a helyi tőkepiacok és a GDP 6,9%-os 
növekedési üteme 1990 óta a legalacsonyabb volt.

A Coface 2016-ra adott 6,5%-os növekedési 
előrejelzése szerint a világ második legnagyobb 
gazdaságának lassulása folytatódik. A kínai 
kereslet csökkenése a növekedési 
paradigmaváltást jelzi. Az ipar súlya a GDP-n belül 
a 2005. évi 47%-ról 43%-ra süllyedt 2014-re. A 
szolgáltatások súlya viszont ugyanebben az 
időszakban nőtt. Az ipari termelés növekedése 
fokozatosan csökkent, és 2015 november végén 
+5,4%-os értéket mutatott, szemben a 2014. évi
+7,9%-kal. Hasonlóképpen, az ingatlanbefektetés
is esett 2015-ben, a 2014. évi +10,5%-ról +1,0%-ra.
Vagyis, az acél iránti kínai kereslet, amely 2014-
ben és 2015-ben 40 millió tonnával esett vissza,
valószínűleg folytatja csökkenő trendjét 2016-ben
is.

A kínai kereslet mindazonáltal hosszú távon 
fennmarad, különösen az olyan infrastruktúrák 
igényeinek kielégítése érdekében, mint a növekvő



A túlkapacitás hosszú időszaka meggyengítette a 
szektor fizetőképességét. 2016 február végi 
adatok szerint a globális termelésnek mindössze 
66,2%-át használták fel, szemben a 2014. évi 
70,2%-kal . Más szóval a futószalagok 33,8%-a 
továbbra is áll. Miközben az acéltermelők 
küzdenek, hogy belföldi keresletet találjanak 
termékeik számára, az export rövidtávon 
megoldást jelent. Végül a vállalatok 
nyereségességében bekövetkezett esés 
jelentősebb, mint az előző, 1990-es évekbeli 
válság során.

Az export, mint a növekedés motorja, 
de milyen áron?
A világgazdaság lelassulása, amely 2008-ban 
kezdődött, gátolja az acél iránti keresletet. 
Kínában a fogyasztás gyengülése arra 
kényszerítette az acéltermelőket, hogy saját 
belföldi piacaikon kívüli új hajtóerőt találjanak 
növekedésnek. A kínai acélexport így 2012-től 
kezdve lényegesen nőtt, 2014-re már 50,4%-kal, 
egészen 93,8 millió tonnára emelkedett (lásd az 5. 
ábrát). 2016 februárjában 112 millió tonna kínai 
acélt exportáltak egy év leforgása alatt, vagyis 
11,8%-os növekedési arány mellett. Ugyanabban a 
hónapban a kínai Ipari Minisztérium 
megállapította, hogy az exportált acél árának 
versenyképessége továbbra is erős , így az export 
továbbra is magas lesz idén. 

A kínai acél, amely versenyképesebb, alkalmas a 
helyi termelés kiszorítására. A helyi vas- és 
acélhelyzetre gyakorolt hatás ezért sok országban 
jelentős lehet. Az Amerikai Egyesült Államokban 
például 2014-ben 37,8%-kal nőtt az acélimport, 
mielőtt a dömpingellenes adók bevezetésének 
hatása miatt zsugorodni kezdett volna (2. inzert). 
2016 februárja végén a belföldi termelés 10,3%-kal 
esett egy év alatt. Ugyanígy, az Európai Unió (EU) 
kínai acélimportja is meredeken emelkedett 2015-
ben (lásd a 6. ábrát).
Kína azonban nem az egyetlen olyan ország, 
amely növelte az exportját. Oroszország, Ukrajna 
és Dél-Korea szintén többet exportált az EU-ba. 
Az acéltermelők külkereskedelme profitált a 
szállítási költségek csökkenéséből. A Baltic Dry 
Index (BDI), amely száraz nyersanyagok tengeri 
szállításának átlagos tarifáját méri, elérte 1985, 
vagyis létrehozásának éve óta tapasztalt 
mélypontját. Például, 10.000 tonna tengeri 
szállítása Kínából Spanyolországba 30 USD-be 
került 2013-ban, szemben a 2015-ben mért 18 USD-
vel . A globális tengeri szállítási kapacitás sosem 
volt ilyen nagy. Az UNCTAD szerint 2004 és 2015 
között megduplázódott, 1,8 milliárd tonnára. 
Kizárva az olajárak hirtelen megugrását, amely 
nem tartozik bele a Coface forgatókönyvébe, a 
szállítási költségek valószínűleg továbbra is 
alacsonyak maradnak. Végül egyes országok, mint 
pl. Oroszország és Ukrajna profitált az átmeneti 
pozitív hatásokból azzal, hogy saját valutájukat 
leértékelték a dollárhoz képest.

A VILÁG TÖBBI RÉSZE MÁR FERTŐZÖTT 2

5. ábra
Nyersolaj-export és vasérc-import Kínában
(12 hónap, millió tonna)

Forrás: Kínai vámhatóság
Forrás: Eurofer
* Melegen hengerelt széles acélszalag, bevont acéllemez, hidegen hengerelt lemez, 
kvart lemez, szokványos rúd 

(8) «2016 februári nyersacél-termelés», World Steel Association, 2016 március
(9) F.Silva és A. De Carvalho, «Evaluating the financial health of the steel industry», OECD Acélbizottság, 2016 január, 11. oldal
(10) «2015年钢铁行业运行情况和2016年展望», MIIT, 2016 február
(11)A. Duddel, «Global steel and logistics: to exist in abnormal normality», SteelOrbis, 2016 március 
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6. ábra
Az EU-28 ac élimportj ának eredete 
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7. ábra
Nyersacél-export (termelés %-ában)

8. ábra
Tőzsdei vállalatok pénzügyi adatai 2015 harmadik 
negyedévében

(12) Bankok nélkül, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
(13) http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057569/n3057572/c4636541/content.html
(14) F.Silva és A. De Carvalho, "Evaluating the financial health of the steel industry", OECD Steel Committee, 2016 január, 14. 

oldal 

Forrás: World Steel Association Forrás : data Aswath Damodaran
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Az acél iránti megkopott kereslet növekedést 
okoz a vállalati adósságokban. Kínában az 
adósságok elérték a saját tőke 50,7%-át, szemben 
az összes tőzsdei cég 46,0%-os értékével, minden 
szektort egybevéve. Ha a fémágazat összes 
vállalatát vesszük, a tőzsdén kívüliekkel együtt, az 
arány a kínai Ipari Minisztérium szerint 70% volt 
2015-ben . Továbbá, az acélgyártól rövid lejáratú 
adósságai világszerte tovább nőnek, és elérték az 
összeshez viszonyított 44%-ot, míg 2006-ban ez 
az arány mindössze 38% volt. Ez súlyosbodó 
finanszírozási problémákat jelez . A szektor 
pénzügyi helyzete tehát világszerte észrevehetően 
romlik (1. táblázat).

1. táblázat
Coface sectoral assessments in the first quarter of 2016 

Kína

India

Egyesült Államok 

Brazília

Japán

Oroszország

Dél-Korea 

Törökország 

Németország 

Egyesült  Királyság 

Ukrajna

Franciaország

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

2014
2013 adjusted by indirect net exports

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

P
én

zü
g

yi
 a

d
ó

ss
ág

o
k 

/ 
sa

já
t 

tő
ke

Marzs

n

n

n

n

n

n

l

l

l

l

l

l

Amerikai Egyesült 
Államok

EBIT/Sales

EBITDA/Sales

Kína

Világ

Európa

Japán

6 SZEKTOROKPANORAMA

GROUP

Míg a kínai acéltermelők fokozottan exportálják 
túlkapacitásukat, legtöbb piacuk mégis belföldi 
marad. 2014-ben a kínai acélexport a világszerte 
exportált mennyiség 21%-át tette ki (szemben a 
2005. évi 7%-kal), de a belföldi termelésnek 
mindössze 11%-át (lásd a 7. ábrát). 2015-ben az 
export rekordméretű növekedés ellenére ez az 
arány elérte a 14%-ot. Ezzel szemben 
Franciaország, Ukrajna, az Egyesült Királyság és 
Németország vas- és acélipara látszólag inkább 
export-orientáltak. Az importált és újraexportált 
volumen levonása után Németország (79%), 
Ukrajna (75%), Dél-Korea és Franciaország (68%) 
acéltermelése legnagyobb részét exportálta 2014-
ben.

A világ legeladósodottabb és 
legkevésbé nyereséges ágazata 
A világ acélipara nem volt képes megoldani a 
2008-as válság hatásaként fellépő túlkapacitási 
problémáit, miközben a globális kereslet amúgy is 
lassul. Ha ehhez hozzáadjuk a kínai acélimport által 
keltett versenyt, a vállalatok pénzügyi helyzete 
ebben a szektorban nagyon nehéz. A világon 
található 40.368 tőzsdei cégből az acélágazat az 
egyik legkevésbé nyereséges . Az EBIT/értékesítés 
aránya, amely a nyereségesség egyik mutatója 
2,6% volt 2015 harmadik negyedévének végén, a 
94 szektorból így a 90. helyet foglalta el (lásd a 8. 
ábrát). Kína és az Egyesült Államok vállalatainak 
helyzete a legnehezebb, amelyek mutatói 
negatívak, rendre - 0,5% illetve - 5,2%. Az EBIT és 
az EBITDA közötti eltérés az eszközamortizációt 
és értékvesztést méri. Nagyságrendje jelzi a 
fémiparban folyamatban lévő mérlegkiigazítások 
mértékét, különösen az Egyesült Államokban és 
Kínában.

* European Union 15

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057569/n3057572/c4636541/content.html


A globális termelés 2015 közepe óta csökken 
(éves összevetésben -2,2%-kal, (lásd a 9. ábrát). 
2015 február végén már csak az indiai termelés 
nőtt tovább (1,8% éves átlagban). Az észak-
amerikai acéltermelés 8,4%-kal csökkent 
ugyanebben az időszakban. Megszenvedte az olaj- 
és gázágazatban határozottan lelassult 
beruházásokat, amelyek az acél iránti éves 
keresletnek a 10 %-àt is kitették. Az olajkutak 
száma a 2014-ben mért 1.882-ről mindössze 532-re 
esett vissza 2015 februárjára . Továbbá, Latin-
Amerika belső nehézségekkel küzd, amely a régió 
gazdaságában recesszió formájában tükröződik. 
2016 februárjában az acéltermelés 5,1%-kak esett 
vissza a régióban. Ez a csökkenés együtt járt Kína 
első kapacitáscsökkentésének bejelentésével, 
amely különösen a vasércre vonatkozott, és amely 
az éves termelés 8,0%-ának felelt meg . 2016 
januárja és márciusa között a vasérc árai 30%-kal 
emelkedtek. Ez a mozgás a pénzügyi piacokba 
vetett erősebb bizalom jele. Ezen kívül, az ágazati 
keresletet vizsgáló tanulmány kimutatja, hogy 
azért van remény a láthatáron.

(15) Global Trade Alert, 41. és 42. szektor, „vörös" és „sárga" intézkedések 
(16) "Global overcapacity: a growing risk for the Latin American steel industry", Alacero, 2013 december, 4. 

oldal 
(17) «rotary rigs», Baker Hughes
(18) «Commodity maters: production cuts, stacking up»; Morgan Stanley, 2015 október, 1. oldal 

2. Inzert

A kínai acélexport fellendülése a kétoldalú 
kereskedelmi feszültségek növekedését 
váltotta ki. Kína a protekcionista intézkedések 
által messze leginkább érintett ország, amely 
ellen 2016 február végi adatok szerint 2,015 
intézkedést foganatosítottak. Ezek közül 447 
(vagyis 22%) a fémiparra vonatkozott . Ezek a 
feszültségek 2014 óta halmozódnak. Csak 2015-
ben 82 intézkedést hoztak világszerte a kínai 
fémekre vonatkozóan (az évben foganatosított 
összes eljárás 27%-a), szemben a 2014-ben 
mért 54-gyel.

Közelmúltbeli intézkedések Európában…
Az European Steel Association (Eurofer) által 
2012 júniusában az Európai Bizottsághoz 
benyújtott panasz nyomán 32,1%-os 
dömpingellenes adót vezettek be az Indiából 
importált rozsdamentes acélhuzalokra. Egy 
2014 júniusában benyújtott panasz miatt az 
Európai Bizottság 2015 márciusában egy 25,2%-
os adót vetett ki a hidegen hengerelt 
rozsdamentes laposacél-áruk (SSCR) kínai 
importjára, és 12%-os adót a tajvani importra. 
Majd 2016 februárjában az elindított három új

dömpingellenes vizsgálattal kilencre 
emelkedett az aktuálisan vizsgált ügyek száma. 
Adókat vetettek ki hidegen hengerelt acél kínai 
(13,8%-ról 16%-ra) és orosz (19,8%-ról 26,2%-ra) 
importjára. Az Európai Bizottság által a vas- és 
acéltermékekre jelenleg foganatosított 37 
dömpingellenes intézkedésből 16 érinti Kínát.

… és a világ többi részén
2015 szeptemberében India 20%-os adót vetett 
ki a Kínából származó acélra. Sok latin-amerikai 
ország szintén dömpingellenes adókat vezetett 
be 2015 óta. Az import növekedése, különösen 
Kínából, a helyi termelés rovására megy, mivel 
helyettesíti. A zónán belüli kereskedelem 39%-
ról 17%-ra esett 2005 és 2012 között . Az 
Amerikai Egyesült Államok a legaktívabb 
különösen a Brazíliából, Indiából, Japánból, 
Oroszországból, az Egyesült Királyságból, 
Ausztráliából, Törökországból és Hollandiából 
származó acélimportra 2015-ben bevezetett 
dömpingellenes adók sorozatával. 2016 
májusában 265,79%-os dömpingellenes adót 
vezettek be a kínai hidegen hengerelt acél 
importjára.

 3 ÚJ EGYENSÚLY FELÉ

9. ábra
Az acél késztermékek hozzájárulása a növekedéshez (éves átlag)

Forrás: World Steel Association
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Az acéltermelés 78%-át három 
szektor veszi fel 
A kereslet lendületét a gazdaság jóléti szintje, de 
az ágazati trendek kilátásai is magyarázzák. 
Globális szinten az acéltermelés három 
tevékenységi szektorra irányul : építőipar (52%), 
járműipar (12%) és a mechanikai ipar 14%). 

Építőipar: 
indul a lakásépítés felfutása!

A feltörekvő országokban az urbanizáció 
növekedése valószínűleg folytatódik a következő 
években. Ennek oka, hogy 2015. évi adatok szerint 
a magas jövedelmű országokban a lakosság 80%-a 
él városokban, addig a világ többi részén 
mindössze 38%.

Az alacsony urbanizációs arány Indiában, a 
Fekete-Afrikában és a feltörekvő Ázsiában a 
fejlődés nagyobb esélye felé mutat (10. ábra) Az 
olyan régiók, mint Latin-Amerika, Európa és 
Észak-Amerika ezzel szemben a városiasodás 
magas szintjén állnak. Ezen a felzárkózási 
jelenségen és a sok régióban látható demográfiai 
trendeken kívül a gazdagság növekedése is 
támogatja a városiasodást, hogy az átlagos 
háztartások új igényeinek megfeleljen. A Coface 
szerint 2025-re a városlakók száma 180 millióval 
nő Kínában, 80 millióval Indiában, 30 millióval 
Brazíliában, 30 millióval Indonéziában és 10 
millióval Iránban.

Járműszektor: 
sebességre kapcsol

Ez a szektor a minőségi acél terén 
nagyfogyasztónak számít. A feltörekvő 
országokban a középosztályok gyors növekedése 
valószínűleg tovább ösztönzi a tevékenységet a 
következő években. Indiában, Indonéziában és a 
Fülöp-szigeteken például 1000 lakosra 100-nál 
kevesebb  gépkocsi jutott 2014-ben , szemben az 
EU-ban 1000 lakosra mért 569 és az Egyesült 
Államokban mért 808 gépkocsival. A Közel-
Keleten ez az arány magasabb, mint a feltörekvő 
Ázsiában, de még mindig alacsony (Iránban pl. 170 
gépkocsi). Végül a feltörekvő országok között a 
latin-amerikai háztartások hozzák a legmagasabb 
arányt, például Mexikó, 289 járművel. A járműipari 
ágazat növekedése ezért főként Ázsia feltörekvő 
részeiből fog táplálkozni, de az európai és 
amerikai járművek várható megújulása is szerepet 
kap majd benne. Az európai járműpark 
átlagéletkora a válság óta folyamatosan 
emelkedik, a 2006. évi 8,4 évről 2014-re felkúszott 
9,6 évre. Míg az új gépjárművek értékesítése 3,9%-
kal nőtt 2014-ben, és 9,9%-kal 2015-ben az 
eurozónában, a volumen tekintetében 9,7 millió új 
gépjármű regisztrációjával még mindig a válságot 
megelőző szint alatt maradnak, ha összevetjük a 
2007. évi 11,6 millióval.

A gépipari szektor: 
Az automatizálás majd meghajtja a 
tevékenységet

Az ebben a szektorban tapasztalt aktivitás 
szorosan kötődik a társaságoknál tapasztalható 
tárgyieszköz-beruházás trendjéhez. Az iparág 
hanyatló részesedése a kínai gazdaságból 
rányomja majd a bélyegét a gépiparra is, amely az 
acél iránti belföldi kereslet 18%-át teszi ki, a 
világszerte mért 14%-kal szemben. Továbbá, az 
olajárak esése (2015-ben -46%) miatt lelassultak az 
olajipari beruházási projektek világszerte, amely 
hatással volt a csővezetékgyártásra is. Miközben 
az olajárak alacsonyak maradnak 2016-ban is, 
2017-ben valószínűleg ismét enyhén emelkedni 
kezdenek majd, közelítve az 50 USD/hordó árat, 
és így a szektor beruházásai is némileg 
fellendülnek valószínűleg. Rövidtávon a növekedés 
más hajtóerői jelenne majd meg a fejlett 
gazdaságokban. A kapacitás-kihasználási arányok 
a gyártószektorban 2013 óta emelkednek, és a 
válság előttihez fogható szintre emelkedtek az 
eurozónában és az Egyesült Államokban. Az ilyen 
növekedések nagyobb nyomás alá helyezik a 
gyártósorokat, amelyekhez majd új beruházások 
lesznek szükségesek. Az európai ipar hanyatlása 
ellenére a termelőeszköz automatizálása 
folyamatban van, és az fellendíti a gépipart.

10. ábra
A városi népesség alakulása1985 és 2014 között
(A buborékok mérete = a városi népesség 2014-ben, 
millió)

Forrás: World Bank WDI

(19) N. Sekiguchi, «Steel market developments – 2nd quarter 2015», OCDE, 2015 július, 7. oldal
(20) 1.000 lakosra rendre 22, 83 illetve 35 jutott «World vehicles in use - all vehicles», OICA, 2016 
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Átrendeződés 2016-ban, visszatérés 
a normál kerékvágásba 2018-tól
Az acél iránti globális kereslet tehát ciklikusnak 
tűnik, de Kína strukturális gazdasági átmenete is 
erős hatást gyakorol rá. Az ország, amely a világ 
legnagyobb acélfogyasztója és acéltermelője, 
visszanyeri vezető szerepét a következő 
évtizedben. A lakások iránti kereslet tovább fog 
emelkedni Kínában, amelyet egy új középosztály 
városba kívánkozása hajt. India is nagyon ígéretes 
piacnak tűnik, mivel felzárkózása valószínűleg 
felgyorsul a következő évtizedben, amelyet 
dinamikus népesedése is alátámaszt.

Az acél iránti kereslet valószínűleg lanyha marad 
2016-ban (+0%), a Kína hatásának köszönhető 
2015. évi 2,5%-os esést követően. Az aktuális 
helyzet különösen laposnak tűnik a jövőbeli 
trendeket tekintve, különösen a járműipar 
tekintetében (2. táblázat). Ez arra enged 
következtetni, hogy az acélfogyasztás 2017-től 
nyerheti vissza lendületét (+1,0%-on), majd azt 
követően évi +2,5%-os sebességgel halad tovább a 
három fő acélfogyasztó szektor jó kilátásainak 
köszönhetően.

2001 és 2007 között a világ acélfogyasztása 
átlagban 6,7%-kal nőtt. Ugyanebben az 
időszakban az éves globális növekedés 4,4% volt. 
A potenciális globális növekedés 2020 és 2025 
között valószínűleg alacsonyabb lesz (+3,5%) a 
kínai gazdaság 5,0% felé hajló lassulása 
következtében; ehhez képest az Egyesült Államok 
2,0%-os, az EU 0,9%-os növekedésre számíthat . A 
fő acélfogyasztók fejlettségi szintje emelkedett, 
ami miatt acélfogyasztási intenzitásuk csökkent.
A Coface szerint a világ acéltermelése a 2015-ben 
tapasztalt 2,2%-os csökkenést követően várhatóan 
2,5%-kal fog zsugorodni 2016-ban. A kínai 
termelési kapacitás első visszafogása és az 
acéltermék-gyártók roppant nehéz helyzete erősíti 
meg ezt a forgatókönyvet. A piac tehát 2016-ban 
kezd helyreállni, 2017-ben kiegyensúlyozottá válik, 
és 2018-tól tér vissza a normál kerékvágásba. 
Áremelkedési várakozásokat 2017-től kelthet (lásd 
a 11. ábrát).

11. ábra
Nyersacél-termelés és fogyasztás (millió tonna)

Források: World Steel Association, Coface

2. táblázat
10 éves növekedési kilátások a fő acélfogyasztó 
ágazatokban

(21) «Az idősödésről szóló 2015. évi jelentés », Európai Bizottság, 2015 május
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