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Α. Ηγέτιδα δύναμη ςτην παραγωγή χάλυβοσ ςτην Ευρώπηκρατίδιο Βόρειασ Ρηνανίασ Βεςτφαλίασ
Η Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο είλαη ν κεγαιύηεξνο παξαγσγόο ράιπβνο
ζηελ ΔΔ θαη ν 7νο κεγαιύηεξνο ζηνλ θόζκν. Ωο βηνκεραλία βάζεο, ε ραιπβδνβηνκεραλία έρεη
κηα μερσξηζηή ζεκαζία γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη ε ξαρνθνθαιηά
ηεο Γεξκαληθήο Οηθνλνκίαο.
Η ΟΓΓ κε εηήζηα παξαγσγή ράιπβνο 43 εθ. ηόλλνπο (2014) είλαη ν κεγαιύηεξνο
παξαγσγόο ράιπβνο ζηελ ΔΔ. ηε Γεξκαλία αλαινγεί ην 2,65% ηεο παγθνζκίνπ παξαγσγήο θαη
ην 1/4 ηεο παξαγσγήο κεηάιινπ ζηελ ΔΔ. Με ζπλνιηθή αμία 17,2 δηο επξώ, ε γεξκαληθή
παξαγσγή αληηζηνηρεί ζην 30% ηεο παξαγσγήο όιεο ηεο ΔΔ. Σα 2/3 ηνπ παξαγόκελνπ ράιπβνο
ζηελ ΟΓΓ παξάγνληαη από κεηαιινπξγηθέο κνλάδεο όπσο πςηθακίλνπο, ειαζκαηνπξγεία, ην δε
ππνιεηπόκελν 1/3 παξάγεηαη από ηελ ειεθηξνβηνκεραλία. Η παξαγσγή ξνιώλ ράιπβδνο έθζαζε
ην 2014 ζηα 36,5 εθ. ηόλλνπο. Η έκθαζε δίδεηαη ζε έλα πνζνζηό 65% ζηα πιαηέα ειάζκαηα, ελώ
35% αθνξά ζε κπεηόβεξγεο. Ο αλνμείδσηνο ράιπβαο κε πνζνζηό 50% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο
θαηέρεη ηελ ζεκαληηθόηεξε ζέζε ζηελ βηνκεραλία ζε ζύγθξηζε κε ηελ παγθόζκηα παξαγσγή πεξί ην 30% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Σν θξαηίδην ηεο Βνξείνπ Ρελαλίαο - Βεζηθαιίαο (κε
πξσηεύνπζα ην Νηύζζειληνξθ ) κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 40% είλαη αλαινγηθά ν κεγαιύηεξνο
παξαγωγόο ράιπβα ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο.

Β. Ο χάλυβασ είναι η ραχοκοκαλιά τησ Γερμανικήσ οικονομίασ
Ο θιάδνο ηεο ραιπβνπξγίαο, σο βηνκεραλία βάζεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ
γεξκαληθή αιπζίδα παξαγσγήο. Οη πνιιέο θαηλνηνκίεο απηνύ ηνπ θιάδνπ ηεο νηθνλνκίαο θαη ν
ζηελόο ζπζρεηηζκόο ηνπ κε άιινπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Σν 1/5 ησλ ρνλδξηθώλ πσιήζεσλ ηεο παξαγσγήο κεραλεκάησλ θαη ην
12% ηεο παξαγσγήο νρεκάησλ βαζίδνληαη ζηελ βηνκεραλία ράιπβνο. Οη ζεκαληηθόηεξνη πειάηεο
ηεο ελ ιόγσ βηνκεραλίαο είλαη ε ειεθηξνβηνκεραλία, ε νηθνδνκή θαη ηα ηερληθά έξγα. Με 3,5 εθ.
εξγαδόκελνπο ν θιάδνο έληαζεο ρξήζεο ράιπβνο απαζρνιεί 2 από ηηο 3 ζέζεηο εξγαζίαο. Ωο εθ
ηνύηνπ ε βηνκεραλία ράιπβνο είλαη βαζηθόο πειάηεο γηα πνιινύο παξαγσγηθνύο θιάδνπο. Έηζη
αλαινγεί ζηελ ραιπβδνβηνκεραλία εηήζηνο όγθνο κεηαθνξώλ ηεο ηάμεσο ησλ 145 εθ. ηόλλσλ.
Μειέηεο γηα ηε ζεκαζία ηεο ραιπβδνβηνκεραλίαο ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαηαδεηθλύνπλ όηη γηα
θάζε 1 επελδπόκελν επξώ πξνθύπηεη πνιιαπιαζηαζηηθά πξντόλ γηα ηελ νηθνλνκία αμίαο πεξίπνπ
2 επξώ ζηνπο εκπιεθόκελνπο θιάδνπο. Από ηελ εκπεηξία πξνθύπηεη όηη θάζε ζέζε εξγαζίαο ζηελ
ραιπβδνβηνκεραλία δεκηνπξγεί άιιεο 5 ή 6 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε βηνκεραλίεο.

Γ. Μεγαλύτεροι παραγωγοί χάλυβοσ ςτη Γερμανία
Παξαηίζεηαη θαησηέξσ Πίλαθαο κε ηηο κεγαιύηεξεο Βηνκεραλίεο παξαγσγήο ράιπβα ζηε
Γεξκαλία, ζύκθσλα κε όγθν παξαγσγήο ην έηνο 2014( ζε εθ. ηόλλνπο)
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Μεγαιύηεξεο Βηνκεραλίεο παξαγωγήο ράιπβα ζηε Γεξκαλία

Πεγή: Statista

Δ. Κλάδοι/ προΰόντα με ποςοςτιαία ςυμμετοχή ςε
κατανάλωςη χάλυβα ςτη Γερμανία

Bau-Οηθνδνκή 31%
Automobilbau-Απηνθηλεηνβηνκεραλία: 26%
Maschinenbau-Μεραλνινγία: 12%
Metallwaren-Δίδε από κέηαιιν: 12%
Rohre-ωιήλεο: 10%
Übrige-Λνηπά: 6%
Haushaltswaren-Οηθηαθά είδε: 3%
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Ε. Παγκόςμια παραγωγή χάλυβοσ
Σν έηνο 2014 παξήρζεζαλ παγθνζκίσο ζύκθσλα κε ηελ WorldSteel, 1662 εθ. ηόλνη
ράιπβνο.
Tν έηνο 2011 παξήρζεζαλ ζπλνιηθά 1514,7 εθ. ηόλλνη θαη ην 2010 1418,7 εθ. ηόλλνη ζε
ζρέζε κε ην παξειζόλ έηνο ε αύμεζε ήηαλ 6,8%. Η καθξάλ κεγαιύηεξε παξαγσγόο ρώξα ήηαλ ε
Κίλα ε νπνία ην 2011 παξήγε 683,3 εθ,. ηόλλνπο (2010 626, 7 εθ. ηόλλνπο . H θηλεδηθή παξαγσγή
θζάλεη ην 45,1% ηεο παγθνζκίνπ. H ρώξα αύμεζε ηελ παξαγσγή ηεο εληόο 1 έηνπο θαηά 9%. Η
παγθόζκηα παξαγσγή εθηόο Κίλαο ην 2011 ήηαλ 831,4 εθ. ηόλλνη(2010 792 εθ. ηόλλνη.
ε ζρέζε κε ην παξειζόλ έηνο ε αύμεζε ήηαλ 5%. Άιινη ζεκαληηθνί παξαγσγνί ην 2011
ήηαλ: Η Ιαπσλία κε 107,6 εθ. ηόλλνπο, νη ΗΠΑ κε 86,2 εθ. ηόλλνπο, ε Ιλδία κε 72,2 εθ.
ηόλλνπο, ε Ρσζζία κε 68,7 εθ. ηόλλνπο.
Η παξαγσγή ράιπβνο ζηα ηόηε 27 θ-κ ηεο ΔΔ ήηαλ ην 2011 177,4 εθ. ηόλλνη (2010 172,6
εθ. ηόλλνη), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κηα αύμεζε ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ έηνο 2,8%. Η
γεξκαληθή παξαγσγή ράιπβνο ήηαλ ην 2011 44,3 εθ. ηόλλνη (2010 43,8 εθ. ηόλλνη), ζπλεπώο
απμήζεθε ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ έηνο θαηά 1,1%. Άιινη ζεκαληηθνί παξαγσγνί ζηελ Δπξώπε
ήηαλ ε Οπθξαλία, ε Ιηαιία, ε Γαιιία θαη ε Ιζπαλία.
Ο κεγαιύηεξνο παγθνζκίσο, όκηινο ην 2013 ήηαλ ε ARCELOR MITTAL κε εηήζηα
παξαγσγή 96,1 εθ. ηόλλνπο, αθνινπζνύκελνο από ηελ Nippon Steel & Sumitomo Metal
Corporation κε 50,1 εθ. ηόλλνπο θαη ηελ Hebei Steel Group κε 43,9 εθ. ηόλλνπο. Ο κεγαιύηεξνο
εμαγσγέαο ράιπβνο ην 2013 ήηαλ ε Κίλα κε 61,5 εθ. ηόλλνπο. Η ρώξα κε ηηο κεγαιύηεξεο
εηζαγσγέο ήηαλ νη ΗΠΑ κε 17,8 εθ. ηόλλνπο.
ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλνο δελ εθαιύπηεην ε δήηεζε γηα πξώηεο ύιεο ηεο
ραιπβδνβηνκεραλίαο. Ο ιόγνο πξνο ηνύην ήηαλ ε κεηά από ¼ ηνπ αηώλα ζηαζηκόηεηα, ξαγδαία
αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ πνπ πξνθιήζεθε από ηελ κεγάιε δήηεζε γηα ράιπβα ηεο θηλεδηθήο
νηθνλνκίαο θαη ελ κέξεη ηεο ηλδηθήο.
Mεηαμύ ησλ εηώλ 2003 θαη 2007 απμήζεθε ε παξαγσγή ράιπβνο ζηελ Κίλα εηεζίσο
πεξηζζόηεξν από ην ζύλνιν ηεο γεξκαληθήο παξαγσγήο. Απηή ε εμέιημε δελ ήηαλ δπλαηόλ λα
πξνβιεθζεί θαη σο εθ ηνύηνπ ε πξνζθνξά πξώησλ πιώλ, παξά ηελ επάξθεηα δηεζλώο
απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ ζηδεξνκεηαιιεύκαηνο δελ δύλαην λα απμεζεί γξήγνξα, ιόγσ ησλ
πεξηνξηζκώλ ζηηο δπλαηόηεηεο παξαγσγήο ησλ νξπρείσλ θαζώο θαη ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξώλ.
Μεηά από κηα θαζίδεζε ησλ ηηκώλ ράιπβνο ην 2001, ζεκεηώζεθε δηο - θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ 2004 θαη θαηά ην α΄ ήκηζπ ηνπ 2008 , δηπιαζηαζκόο πεξίπνπ ησλ ηηκώλ ησλ πξώησλ πιώλ
θαη ησλ πξντόλησλ ράιπβνο. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 2008 ν ράιπβαο ήηαλ δπζεύξεηνο θαη αθξηβόο.
ε ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζεκεηώζεθε ηαρεία κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ράιπβα.
Έηζη ην Μάην ηνπ 2009 νη ηηκέο κεηώζεθαλ θαηά ην ήκηζπ ζε ζρέζε κε εθείλεο ηνπ Ινπλίνπ ηνπ
2008. πλνιηθά παξήρζεζαλ ην 2009 1232,4 εθ. ηόλλνη ράιπβνο (2008 1329,2 εθ/.ηόλλνη). Η
κείσζε ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ έηνο ήην 7,3%. Η ζεκαληηθόηεξε ρώξα - παξαγσγόο ήηαλ ε
Κίλα κε 573,6 εθ. ηόλλνπο (2008 500,3 εθ. ηόλλνη). Σν θηλεδηθό πνζνζηό ζε ζύλνιν παγθόζκηαο
παξαγσγήο ήηαλ 46,5%. Η ρώξα αύμεζε ηελ παξαγσγή ηεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο
14,7%. Η παγθόζκηα παξαγσγή ρσξίο ηελ Κίλα ην 2009 έθζαλε ηνπο 658 ,7 εθ. ηόλλνπο. Σν 2008
ήηαλ 828,9 εθ. ηόλλνη, θαη κεηώζεθε ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ έηνο θαηά 20,55%. Σν 2010 ε
παγθόζκηα παξαγσγή αλέθακςε.
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Παξαηίζεηαη θαησηέξσ Πίλαθαο κε ηηο κεγαιύηεξεο βηνκεραλίεο παξαγσγήο ράιπβα ζηνλ
θόζκν
Μεγαιύηεξεο Βηνκεραλίεο παξαγωγήο ράιπβα ζηνλ θόζκν

Παξαγσγή ζε δηο ηόλλνπο
Πεγή: Statista

i) Arcelor Mittal
Σν 2014 παξήγε ε Λνπμεκβνπξγηαλή εηαηξεία Arcelor Mittal 98 εθ. ηόλλνπο θαζαξό
ράιπβα θαη θαηέζηε σο εθ ηνύηνπ ν κεγαιύηεξνο παξαγσγόο παγθνζκίσο. Η Arcelor MITTAL
ππνινγίδεη ράξηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ζηελ Δπξώπε ζε κηα παγθόζκηα αύμεζε ηεο
δήηεζεο γηα ζίδεξν θαη ράιπβα. Τπνινγίδεηαη κηα αύμεζε ηεο δήηεζεο από 3,5 έσο 4%.
Η εηαηξεία είλαη κε δηαθνξά ν κεγαιύηεξνο παξαγσγόο ράιπβα θαη ρξεζηκεύεη σο δείθηεο
γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο βηνκεραλίαο ράιπβα παγθνζκίσο. Ο όκηινο παξνπζίαζε αύμεζε
θεξδώλ θαηά 1 δηο δνι. ην 2014 θζάλνληαο ηα 8 δηο δνι. ζπλνιηθά θέξδε.
Ο Γ/ ηεο εηαηξείαο Lakshmi Mittal δήισζε όηη νη πξννπηηθέο γηα ηνλ όκηιν είλαη
αηζηόδνμεο. Πξν πάλησλ ην ηέινο ηεο καθξάο πθέζεσο ηεο επξσδώλεο δίλεη ζηγνπξηά ζηε
εηαηξεία. ηελ Δπξώπε πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ε δήηεζε γηα ράιπβα. Πξόζθαηα, ζηελ ήπεηξν
ζεκεηώζεθαλ πεξηζηαηηθά πιενλάδνπζαο παξαγσγήο πνπ ήηαλ δύζθνιν λα απνξξνθεζεί. Σν 4ν
ηξίκελν ε εηαηξεία επέηπρε θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη δηαγξαθώλ ρξεώλ 1,9 δηο δνι, 20%
πεξηζζόηεξν από ην πξνεγνύκελν έηνο. Οη ζπλνιηθέο δεκίεο ππνρώξεζαλ ζηα 1,2 δηο δνι. , ελώ
γηα πεξίνδν εηώλ ήζαλ ηξηπιάζηεο.
Παξάιιεια ν θύθινο εξγαζηώλ ζεκείσζε αύμεζε θαηά 3% θαη έθζαζε ζε αμία ηα 19,8
δηο δνι. Οη επελδπηέο δείρλνπλ πεπεηζκέλνη γηα ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο,
νη νπνίεο ζεκείσζαλ αύμεζε κε ηελ έλαξμε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαηά 4%.Ο όκηινο αλαθνίλσζε
ην θζηλόπσξν ηελ εμαγνξά κηαο πξνβιεκαηηθήο κνλάδαο ηεο THYSSEN KRUPP ζηηο ΗΠΑ, ε
νπνία ρεηκάδεηαη από πςειό ρξένο θαη παξνπζηάδεη κεγάιν παζεηηθό.
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ii) ThyssenKrupp
Ο ΄Οκηινο ζεκείσζε ην 2002/2003 έλαλ θύθιν εξγαζηώλ 36,1 δηο επξώ θαη θέξδε πξν
θόξσλ ύςνπο 714 εθ. επξώ. Η κεγαιύηεξε εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ήηαλ ε ThyssenKrupp Steel κε
θύθιν εξγαζηώλ 12 δηο επξώ θαη 50.000 εξγαδόκελνπο.
Σα έηε 2003/2004 δηπιαζηάζηεθαλ ηα θέξδε πξν θόξσλ ζε 1,58 δηο επξώ κε θύθιν
εξγαζηώλ 39,3 δηο επξώ. Έηζη θαηέζηε δπλαηόλ λα κεησζνύλ νη ππνρξεώζεηο από 4,2 ζε 2,8 δηο
επξώ. Σν 2004/2005 επεηεύρζεζαλ θέξδε πξν θόξσλ 1,836 δηο επξώ θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ
Οκίινπ κεηώζεθαλ ζην κεδέλ , γεγνλόο πνπ ζε πείζκα ηεο ππεξδεθαεηνύο ππνθεθαιαηνπνίεζεο
θαη ρξέσζεο ηεο Thyssen θαη Krupp απνηέιεζε ζεκαληηθή επίδνζε.

ThyssenKrupp θεληξηθά γξαθεία 2013

Σν έηνο 2005/2006 ήηαλ ην πιένλ επηηπρεκέλν ζηελ ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο. Ο θύθινο
εξγαζηώλ έθζαζε ηα 47,125 δηο επξώ, ηα δε θέξδε πξν θόξσλ ηα 2,623 δηο επξώ. Ο κεγαιύηεξνο
θιάδνο ήηαλ απηόο ησλ ππεξεζηώλ κε θύθιν εξγαζηώλ 14,204 δηο επξώ. Η ThyssenKrupp είλαη
επίζεο κεγάινο παξαγσγόο νπιηθώλ ζπζηεκάησλ. Ο θύθινο εξγαζηώλ ζηνπο εμνπιηζκνύο εηδηθά ππνβξύρηα θαη πινία ηνπ πνιεκηθνύ λαπηηθνύ - έθζαζε ηα 1,5 δηο δνι.ΗΠΑ

Κηήξην Q1

Σα ηέιε Μαξηίνπ 2009 απεθάζηζε ε Γηνίθεζε κηα δξαζηηθή αλαδόκεζε ηνπ Οκίινπ.
ηελ ζέζε ησλ έσο ηόηε 5 θιάδσλ, ν θιάδνο ηνπ ράιπβνο ζα ρσξηζηεί ζε δπν κέξε πιηθώλ
(ράιπβαο – αλνμείδσηνο ράιπβαο, ππεξεζίεο) θαη ηερλνινγίεο (θαηαζθεπέο θηεξίσλ,
αλειθπζηήξεο, λαππεγεία).
Οη ζπλνιηθά 187.586 εξγαδόκελνη ρσξίδνληαη ζε 679 ρσξηζηέο επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο.
Οη ζεκαληηθόηεξεο κνλάδεο από άπνςε παξαγσγήο είλαη νη: Duisburg, Dortmund, Bochum,
Radebeul, Hamburg, Krefeld θαη ην Siegerland (εξγνζηάζηα Eichen θαη Ferndorf). Ο αξηζκόο
ησλ εξγαδνκέλσλ κεηώζεθε κεηαμύ ησλ εηώλ 2006 θαη 2012 από 187.586 ζε 152.123. Σνλ
Ινύλην ηνπ 2010 κεηαθέξζεθε ε έδξα ηεο δηνίθεζεο από ην Νηύζζειληνξθ ζην Έζζελ. Έηζη
επηζηξέθεη ε έδξα ηνπ Οκίινπ ζηηο ξίδεο ηεο Γπλαζηείαο Krupp ζην Altendorf ηνπ Έζζελ. ε
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απηόλ ηνλ αξρηθά βηνκεραληθό ρώξν, πνπ κεηά ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν ήηαλ εληειώο
θαηεζηξακκέλε – ρέξζα γε, ππάξρεη αθόκε θαη ζήκεξα ν Όκηινο Κξνύπ. ηηο 7 Μαΐνπ 2011 ν
Όκηινο γλσζηνπνίεζε ηελ πξόζεζή ηνπ γηα ζπγρώλεπζε ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ θαη ηνκέσλ
δξαζηεξηόηεηαο κε δπλακηθό 35.000 εξγαδόκελνπο, από ηνπο νπνίνπο νη 14.000 εξγάδνλην ζηελ
Γεξκαλία.
Σν έηνο 2013/14 ν Όκηινο θαηόξζσζε γηα πξώηε θνξά κεηά από ηξηεηία λα θαηαγξάςεη
πιεόλαζκα ύςνπο 195 εθ. επξώ. Ο θύθινο εξγαζηώλ έθζαζε ηα 41,3 δηο επξώ (ην παξειζόλ έηνο
38,6 δηο επξώ), ηα θέξδε πξν θόξσλ θαη ηόθσλ από 586 εθ. επξώ ην παξειζόλ έηνο έθζαζαλ ην
1,3 δηο επξώ,δει.ππεξδηπιαζηάζηεθαλ.
Μζτοχοι και ποςοςτά
Φεβξνπάξηνο 2014
23,03 % Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung
10,96 % Cevian Capital
5,05 % Franklin Mutual Advisers, LLC
4,96 % BlackRock, Inc.
2,00 % UBS AG
54,00 % Streubesitz
Με ηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 2013 κεηώζεθε ην πνζνζηό ηνπ
ηδξύκαηνο Krupp ζε 23,03% κε βάζε ηελ νπνία θαηαξγήζεθε ε κεηνςεθία αξλεζηθπξίαο (veto),
ε νπνία ζα κπνξνύζε λα αθπξώζεη ερζξηθέο εμαγνξέο. Νένη κέηνρνη ήηαλ ν ζθαλδηλαβηθόο
ρξεκαηννηθνλνκηθόο όκηινο Cevian Capital, ν νπνίνο εμαγόξαζε άλσ ηνπ 50% ηνπ ζπλόινπ ησλ
λένεθδνζέλησλ κεηνρώλ θαη πιένλ σο δεύηεξνο κεγαιύηεξνο κέηνρνο ηνπ ηδξύκαηνο Κξνύπ
θαηέρεη άλσ ηνπ 11% ησλ κεηνρώλ.
Οη ξίδεο ηνπ νκίινπ ThyssenKrupp
Οη ηζηνξηθέο ξίδεο ηνπ νκίινπ δηαηξέρνπλ όιε ηελ ηζηνξία ηεο βαξεηάο βηνκεραλίαο ηεο Ρελαλίαο
– Βεζηθαιίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πνξεία εθβηνκεράληζεο ηεο Γεξκαλίαο. Ο Όκηινο
ThyssenKrupp αλάγεη ηελ ηζηνξία ηνπ ζε κηα πιεζώξα δηαθνξεηηθώλ παιαηόηεξσλ επηρεηξήζεσλ
πνπ πξν πάλησλ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ ελνπνίεζε ηεο βηνκεραλίαο άλζξαθνο – ράιπβνο θαη
ζηδήξνπ. Οη άξρνληεο ηεο βηνκεραλίαο ράξαμαλ ηνλ 19ν θαη 20ν αηώλα ηε γεξκαληθή
βηνκεραληθή πνιηηηθή θαη είραλ επίδξαζε ζηελ γεξκαληθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή.
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Thyssen AG

Σν θηήξην κε 3 όςεηο ζην Düsseldorf, κέρξη ηνλ Ινύλην ηνπ 2010 έδξα ηνπThyssenKrupp

ηηο 29 επηεκβξίνπ 1891 γλσζηνπνίεζε ν Αύγνπζηνο Σύζζελ όηη καδί κε ηνλ αδειθό
ηνπ Ισζήθ απέθηεζε ηελ θπξηόηεηα όισλ ησλ κεηνρώλ ηνπ νξπρείνπ ιηζάλζξαθνο Gewerkschaft
Deutscher Kaiser. ηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1891 άξρηζαλ νη εξγαζίεο ζηε λέα κνλάδα ράιπβνο
Gewerkschaft Deutscher Kaiser ζην Hamborn-Bruckhausen – πνπ ηόηε δελ αλήθε ζην Duisburg.
Ακθόηεξα ηα γεγνλόηα ηνπ έηνπο 1891 ζεσξνύληαη σο εκεξνκελίεο ίδξπζεο ηνπ νκίινπ Thyssen.
Από ην 1883 είρε αγνξάζεη ν Αύγνπζηνο Σύζζελ - Κνύμε κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Gewerkschaft
Deutscher Kaiser γηαηί ε κνλάδα παξνπζίαδε ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ζέζεο θαηά ηελ αληίιεςή
ηνπ. Η θαιή ζέζε κε δηθά ηεο νξπρεία άλζξαθνο, ιηκάληα ζηνλ Ρήλν θαη πξόζβαζε ζην
ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν εμαζθάιηδαλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο. Σν αξρηθό εξγνζηάζην
ηεο Thyssen Krupp Stahl AG παξάγεη αθόκα ράιπβα ζηελ ίδηα ζέζε. ηα ρξόληα πνπ πέξαζαλ ν
Αύγνπζηνο Σύζζελ εθκνληέξληζε θαη επεμέηεηλε ηελ παξαγσγή ζηδήξνπ θαη ράιπβνο θαη
θαηαζθεύαζε ζπζηεκαηηθά λέεο βάζεηο πξώησλ πιώλ (λέεο θαηεγνξίεο κεηαιιεύκαηνο ) αιιά
επίζεο πξνώζεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε – λέεο ηερλνινγίεο ζηελ επηρείξεζή ηνπ( λαππεγηθή,
ρύηεπζε κεραλώλ).
Πξνο ηνύην πξόζερε ηα πξντόληα ησλ λέσλ δεκηνπξγεζέλησλ ή θηεζέλησλ επηρεηξήζεσλ λα
έρνπλ θάζεηνπνηεκέλε γξακκή παξαγσγήο. Σελ δεθαεηία ηνπ 1910 ππήξμαλ ζπλερείο αιιαγέο
ζηα holding ηνπ από ην 1871 ππό Απγνύζηνπ Σύζζελ ζεκειησζείζεο ζην Mülheim ηνπ Ruhr
εηαηξείαο Thyssen & Co, μαδί κε ηελ εηαηξεία Deutscher Kaiser, ηεο νπνίαο πξντζηαην ήδε από
ην 1897 ν πηόο ηνπ Fritz (1873–1951). Η θαηά ηελ αξρή ηνπ 20νπ αηώλνο δηεζλνπνίεζε ηνπ
Οκίινπ ηεξκαηίζηεθε απόηνκα κε ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σελ πεξίνδν απηή
κεηά από κηα ξαγδαία αξρηθή ύθεζε, νη πνιεκηθέο αλάγθεο νδήγεζαλ ζε κηα επαλεπέθηαζε ηεο
παξαγσγήο. Σα πξώηα ρξόληα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βατκάξεο ππήξραλ θόβνη γηα κηα
εζληθνπνίεζε, ελώ ην έηνο 1923 ραξαθηεξίζηεθε από ππεξπιεζσξηζκό θαη ηελ βειγνγαιιηθή
θαηνρή ηνπ Ρνπξ.
Ο Απγνπζηνο Σύζζελ απώιεζε κεηά ηνλ πόιεκν πνιιέο κεηνρέο ζε δηεζλείο επηρεηξήζεηο,
δηέζεηε όκσο ζην εζσηεξηθό κηα άθξσο παξαγσγηθή επηρείξεζε. Γπλαηόηεηεο εμνξζνινγηζκνύ
ηεο παξαγσγήο θαη επθαηξίεο ηεο αγνξάο ηνπ επέηξεςαλ ην 1925 λα απνθαζίζεη ηελ ίδξπζε ελόο
θαηλνύξγηνπ νκίινπ, ζηνλ νπνίν αλήθαλ όιεο νη βηνκεραλίεο άλζξαθνο θαη ράιπβνο ηεο πεξηνρήο
ηνπ Ρνύξ εθηόο ησλ Hoesch, Gutehoffnungshütte, Mannesmann, Klöckner θαη Krupp.
Λίγεο εβδνκάδεο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Απγνύζηνπ Σύζζελ ζηηο 4 Απξηιίνπ ηνπ 1926, κεγάια
ηκήκαηα ηνπ Οκίινπ Σύζζελ ελεηάρζεζαλ ζηελ εηαηξεία
«Ηλσκέλα ραιπβνπξγεία
ΑΔ»(Vereinigten Stahlwerke AG). Ο υιός του Fritz Thyssen έγηλε ν λένο Γ/ ηνπ λένπ νκίινπ.
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Σν πνζνζηό ησλ εξγνζηαζίσλ Σύζζελ αμηνινγήζεθε θαηά ηελ ίδξπζε ησλ ελσκέλσλ
εξγνζηαζίσλ Stahlwerke AG κε 26% ησλ κεηνρώλ κε νλνκαζηηθά 800 εθ. ξάηρκάξθα. Η AugustThyssen-Hütte AG ηδξύζεθε σο επαγγεικαηηθή εηαηξεία ην 1934 θαη επξόθεηην γηα κηα
νξηδόληηα έλσζε ησλ 5 ελσκέλσλ εξγνζηαζίσλ (πςηθακίλσλ) ζην Νηνύτζκπνπξγθ κε θύξηα
παξαγσγή ηα εκηηειή πξντόληα θαζώο θαη ηα πξνθίι ράιπβνο.
Με ηελ εζληθνζνζηαιηζηηθή πνιηηηθή εμνπιηζκώλ απηέο νη πςηθάκηλνη θαηέζηεζαλ
πξνκεζεπηέο ησλ θπξίσλ πξντόλησλ γηα ηελ κεηέπεηηα πνιεκηθή βηνκεραλία. ύκθσλα κε
ζπκκαρηθή δηαηαγή, ε επηρείξεζε εηέζε ππό εθθαζάξηζε θαη ην 1953 ηδξύζεθε κηα λέα AugustThyssen-Hütte AG κε έδξα ην Duisburg κε ζθνπό λα επαλαηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην
απνζπλαξκνινγεζέλ εξγνζηάζην ησλ Σύζζελ. Σα άιια ραιπβνπξγεία ζην Νηνύηζκπνπγθ ησλ
ελσκέλσλ ραιπβνπξγείσλ - Vereinigten Stahlwerke AG αθνινύζεζαλ ηε δηθή ηνπο πνξεία, πξηλ
επηζηξέςνπλ ζηελ έλσζε ησλ ραιπβνπξγείσλ Σύζζελ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 50 θαη ηνπ 60. Μόλν ηα
νξπρεία Σύζζελ πνπ ελζσκαηώζεθαλ ην 1926 ζηελ ραιπβνπξγεία Σύζζελ, δελ επέζηξεςαλ ζηελ
λέα έλσζε νξπρείσλ ηνπ νκίινπ.
ηηο δεθαεηίεο ηνπ 50 θαη ηνπ 60 έιαβε ρώξα ε απνδόκεζε ησλ πςηθακίλσλ August-ThyssenHütte AG ζε έλα ραιπβνπξγηθό όκηιν. Σν 1954/55 επηθεληξώζεθε ν όκηινο ζε εμαγνξέο ησλ
θαζέησλ δνκώλ νξπρείσλ όπσο ιίζσλ θαη ρσκάησλ, γηα λα επαλαπνθηήζεη ηε βάζε πξώησλ
πιώλ ησλ θαηά ζπλέπεηα νξηδόληηα επέθηαζε ησλ πςηθακίλσλ August-Thyssen-Hütte AG κέζσ
εμαγνξάο πιεηνςεθίαο κεηνρώλ ζηα νξπρεία ηνπ θάησ Ρήλνπ (Niederrheinische Hütte AG) ην
1956 θαη ησλ γεξκαληθώλ εξγνζηαζίσλ αλνμείδσηνπ ράιπβα (Deutsche Edelstahlwerke AG) ην
1957 ησλ Phoenix-Rheinrohr AG Vereinigte Hütten- θαη εξγνζηαζίσλ ζσιήλσλ Röhrenwerke ην
1964 θαζώο θαη ησλ Hüttenwerke Oberhausen AG (1968). Η γθάκα πξντόλησλ ηνπο
πεξηειάκβαλε πιαηέα ειάζκαηα ζηδήξνπ θαζώο θαη πξνθίι ζε όιεο ηηο πνηόηεηεο, κέρξη ηνλ
θαιύηεξν αλνμείδσην ράιπβα. Μέζσ ακθίπιεπξνπ θαζνξηζκνύ ησλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο ,
θαηάζηεζαλ δπλαηέο νηθνλνκίεο θιίκαθνο. Παξάιιεια έιαβε ρώξα θάζεηε αλάπηπμε ησλ
κνλάδσλ παξαγσγήο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 ε August-Thyssen-Hütte AG ήηαλ ν
κεγαιύηεξνο επξσπατθόο παξαγσγόο ράιπβνο θαη θαηείρε παγθνζκίσο ηελ 5ε ζέζε από άπνςε
παξαγσγήο. πκπιεξσκαηηθά ζηελ νξηδόληηα δηαθνξνπνίεζε έιαβε ρώξα ην 1960 κηα
αλαζπγθξόηεζε ηνπ εκπνξηθνύ ηνκέα ππό ηελ νλνκαζία Handelsunion AG, sθαη από ην 1969
Thyssen Handelsunion AG.
Σηο επόκελεο δεθαεηίεο άιιαμε ε Thyssen Handelsunion AG από κηα απνθιεηζηηθή
επηρείξεζε ράιπβνο ζε έλα πνιύπιεπξν πάξνρν ππεξεζηώλ, ν νπνίνο ζηα κέζα ηνπ 1990 εζηίαζε
ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο πξώηεο ύιεο, ζηηο ππεξεζίεο βηνκεραλίαο θαη θηεξίσλ. ηελ ηειηθή θάζε
ηεο νξηδόληηαο δηαθνξνπνίεζεο επεηεύρζε ε εμεηδίθεπζε κέζσ ζπλεξγαζίαο. Σν 1969 νη
εηαηξείεο Mannesmann AG θαη August-Thyssen-Hütte AG πέηπραλ έλα θαηακεξηζκό εξγαζίαο ,
πνπ ιεηηνύξγεζε ππό ηελ νλνκαζία ‘ζσιήλεο Röhren από ηελ Mannesmann, πξντόληα έιαζεο
ράιπβνο από ηελThyssen“

Δξγνζηάζην Thyssen ζην Duisburg ην 1988 θαη ην 2015

ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ - ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ
Willi-Becker- Allee 11, 40227 Düsseldorf
Tει. 0049-211-68785015-16 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecνcom-dusseldorf@mfa.gr

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ηα εξγνζηάζηα August-Thyssen-Hütte AG ήηαλ έλα
κνλνδνκηθό ζπγθξόηεκα παξαγσγήο ράιπβνο. Σν 1972 απαζρνινύζε ε August-Thyssen-Hütte
AG 92.000 εξγαδόκελνπο θαη είρε θύθιν εξγαζηώλ 9,8 δηο κάξθσλ.
Ο
θαηλνύξγηνο πξνζαλαηνιηζκόο μεθίλεζε κε ηελ εμαγνξά ην 1973 ηεο Rheinstahl AG , ε
νπνία εζηηάδεην ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Μέζσ απηήο ηεο λέαο δνκήο κείσζε ε AugustThyssen-Hütte AG ηελ θπξηαξρία ηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ράιπβνο θαη κεηεβιήζε ζε έλα κηθηό όκηιν
εηεξνγελώλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη εηεξνγελείο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Rheinstahl AG επεθηάζεθαλ
ζηα 4 θαηλνύξγηα πεδία δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σύζζελ δει. έξεπλα, επεμεξγαζία, εκπόξην , ράιπβα
θαη αλνμείδσην ράιπβα. Καηά ζπλέπεηα άιιαμε ην όλνκά ηεο ζε Thyssen Aktiengesellschaft.
Η Thyssen AG ζπγθξνηήζεθε από έλα ζύλνιν μερσξηζηώλ εηαηξεηώλ, έηζη από ην 1976
κεηνλνκάζηεθε ζε Thyssen Industrie AG . Ο θιάδνο ράιπβνο νλνκάζηεθε Thyssen Stahl AG από
ην 1983. Σα επόκελα έηε ε Thyssen-Gruppe ελαξκόληζε ηελ παξαγσγή ράιπβνο ζηηο αλάγθεο ηεο
αγνξάο θαη πξνρώξεζε ζε δνκηθή αλαζπγθξόηεζε. Σν 1996 μερώξηζε ηα πεδία δξαζηεξηόηεηάο
ηεο θαη πξνρώξεζε ζε κηα αλαδόκεζε ηνπ ραξηνθπιάθηνπ ηεο. Η εζηίαζε ζε απνδνηηθέο αγνξέο
κε θαιέο απνδόζεηο βνήζεζε θη άιιν ζηελ δηεζλνπνίεζε ηνπ νκίινπ.
Ήδε ηελ δεθαεηία ηνπ 80 δηεμήγνλην ζπδεηήζεηο γηα ελνπνίεζε ηεο Thyssen Stahl AG
θαη ηνπ Krupp Stahl A. Η ζρεδηαδόκελε ελνπνίεζε δελ κπνξνύζε λα πινπνηεζεί αθόκε ην 1983,
αλ θαη ππήξρε ζηελή ζπλεξγαζία. Οη εηαηξείεο πιαηέσλ ειαζκάησλ ζηδήξνπ ησλ δπν νκίισλ
ελνπνηήζεθαλ ηειηθά ην 1997 ηελ επσλπκία ThyssenKrupp Stahl AG.
Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1997 ε Σύζζελ θαη ε Κξνύπ άξρηζαλ ζπλνκηιίεο γηα πεξαηηέξσ
ζπλεξγαζία. Οη πξνβιεπόκελεο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο θαη νη δπλαηόηεηεο ζπλεξγεηώλ κηαο
ελνπνίεζεο ππήξμαλ ήηαλ πνιύ κεγάιεο. Απηό πινπνηήζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 1999 κε ηελ
θαηαρώξεζε ηεο ThyssenKrupp AG ζην εκπνξηθό κεηξών.
Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp
Η εηαηξεία Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp πξνήιζε ην 1992 από ηελ έλσζε ησλ Friedrich
Krupp AG θαη Hoesch AG : από επηζεηηθή εμαγνξά ηνπ πιενςεθηθνύ παθέηνπ ησλ κεηνρώλ ηεο
Hoesch AG από ηνλ όκηιν Krupp. Απηό ην γεγνλόο ήηαλ πξσηνθαλέο ζηα γεξκαληθά ρξνληθά.
Έσο ηόηε επηζεηηθνύ ραξαθηήξα εμαγνξέο ήζαλ γλσζηέο κόλν ζηνλ αγγινζαμνληθό ρώξν.

iii) Όκηινο Salzgitter
Σν ελδηαθέξνλ ηνπ νκίινπ εζηηάδεηαη ζηνλ ράιπβα θαη ηελ ζρεηηθή ηερλνινγία, κέζσ
αεηθόξνπ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αλάπηπμεο, θαηέζηε ε επηρείξεζε κηα από ηηο εγέηηδεο
δπλάκεηο από ηερλνινγηθήο άπνςεο ζηνλ επξσπατθό ρώξν κε θύθιν εξγαζηώλ ην 2014 αμίαο 9
δηο επξώ θαη παξαγσγηθή δπλαηόηεηα 7 εθ. ηόλλσλ ράιπβνο θαη 25.000 εξγαδόκελνπο. ηόρνο
ηεο επηρείξεζεο είλαη ε απηνδπλακία κέζσ θεξδνθνξίαο θαη αλάπηπμεο.
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Ο όκηινο δηαζέηεη πεξί ηηο 200 εζληθέο θαη δηεζλείο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη από ηελ αξρή
ηνπ 2014 εμεηδηθεύεηαη ζηνπο ηνκείο πιαηέσλ ειαζκάησλ, ραιπβδόθπιισλ, πξνθίι ράιπβνο,
ελέξγεηα, εκπόξην θαη ηερλνινγίεο ράιπβνο.
Σν πξόγξακκα παξαγσγήο πεξηιακβάλεη πιαηέα ειάζκαηα ζε πνιιέο κνξθέο, ηκάληεο
κεηαθνξάο, ραιπβδόθπιια θαζώο επίζεο θαη ραιπβδνζσιήλεο ρσξίο ξαθή ζε όιεο ηηο
δηαζηάζεηο. Η εηαηξεία παξάγεη κεηαπνηεκέλα πξντόληα γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ηηο
νηθνδνκέο. Ο ηνκέαο ηεο ηερλνινγίαο πεξηιακβάλεη πνιιέο εηδηθέο κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο,
κεηαμύ απηώλ δε δηεζλνύο θήκεο κεραλέο εκθηάισζεο θαη ζπζθεπαζίαο, γηα ηελ βηνκεραλία ησλ
πνηώλ, ησλ ηξνθίκσλ θ.α. Η κεηνρή ηεο Salzgitter AG κεηέρεη ζηελ δηακόξθσζε ηνπ δείθηε ηνπ
MDAX-Index ηνπ γεξκαληθνύ Υξεκαηηζηεξίνπ Börse AG
Ο δεύηεξνο κεγαιύηεξνο παξαγσγόο ράιπβνο ηεο Γεξκαλίαο βιέπεη ζηελ πνξεία ηνπ
εμόδνπ από ηελ θξίζε θάπνηνπο ζηόρνπο ηνπ λα πξαγκαηώλνληαη. Ό όινο θιάδνο ηεο
ραιπβνπξγίαο ππνθέξεη από πηέζεηο ζηηο ηηκέο θαη ζηαζηκόηεηα παξαγγειηώλ. Ο όκηινο
εηζεγκέλνο ζην MDax ζεκείσζε ην 2014 γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά απώιεηεο. Πξν θόξσλ νη
δεκηέο ήζαλ 15 εθ. επξώ. Σν 2015 ππήξμαλ ειπίδεο γηα κηα αλάθακςε κε πεξηνξηζκό ησλ δεκηώλ
ζηα 2 εθ. επξώ. Σν κέξηζκα παξακέλεη ζηα 20 ζεληο, γεγνλόο πνπ επηηξέπεη ηελ πγεηά νηθνλνκηθή
βάζε αλ θαη νη απώιεηεο ην 2014 ήζαλ ηεο ηάμεο ησλ 32 εθ. επξώ.

Νηύζζειληνξθ, Γεθέκβξηνο 2015
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