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anneer de gemiddelde Nederlander het woord fosfaat' hoort, dan is waspoeder
meestal bet eerste uaaraan bij denkt. Fosfaten kennen echter uele toepassingen,

tDaaTvan die als grondstof uoor kunstmest de belangrijkste is. De internationale
consumptie uan fosfaat stijgt nog steeds en zal de komende jaren naar alle
waarschijnlijkbeid ook blijuen stijgen. Dit ondanks hetfeit dat er een aantal

factoren is, dat een remmende inuloed uitoefent op de groei uan bet gebruik en)an.

Fosfaten val len niet meer uit  het moderne leven
weg te denken. Fosf;rten en andere van fosfalt  af-
geleide fosforverbindingen kunnen behalve in was-
middelen ook in een groot aantal andere dageli jks
gebruikte produkten worden aangetroffen, zoals in
tandpasta en frisdranken. Verder kennen fosforver-
bindingen een groot aantal industr iële toepassin-
gen, zoals in de metaal industr ie. Maar al deze vor-
men van gebruik beslaan minder dan een t iende
van het totale fosfrratgebruik.
Het grootste deel, zo'n negentig procent, van het
fosfaatgebnrik vindt plaats in de agrarische sector.
Daarvan wordt een klein gecleelte gebruikt als toe-
voeging aan veev()er. De rest n'ordt (meestal na
verschi l lende bewerkingen) gebmikt als nrestst()f .
Tachtig tot vi j fèntachtig procent van de totale we-
reldproduktie aan fosfaatconcentraat, die in 19ti7
ongeveer 150 mil ioen ton beclroeg, wordt omgezct
in kunstmest of direct als bemester gebrr-r ikt.

Produktle
Verreweg de belangrijkste grondstof voor fosfaatpro-
duktie is fbsfaathoudend gesteente, maar ook vogel-
mestafzett ingen, het zogenaamde guano, kunnen de
grondstof vormen. Deze laatste vorm van fosfaatwin-
ning vindt tegenwoordig al leen nog op de in de Sti l-
le Oceaan gelegen ei landrepubliek Nauru op gr()te
schaal plaats.
Fosfaat wordt momenteel in meer dan dert ig landen
gewonnen. Het aantal producenten groeit nog
steeds. Vooral derde-wereldlanden raken er steeds
vaker van overtuigd dat het verstandig is orn zich
toe te leggen op de procluktie en (kleinschalige) ver-
werking van firsfaat ()m er op die wijze v()or te z()r-
gen dat ze minder kunstrnest in moeten voeren ( int-
portsubstirurie ).
Op een aantal geval len na, zoals bi j  voorbeeld in cle
Verenigde Staten en Zuid-Afr ika, is de winning en
verwerking in de belangri jkste produktielanden in
handen van staatsbedri jven of van lredri jven waarin
de staat een gr()()t  belang heeft,  zoals in Senegal
met een staatsbelang van 507o, enJordanië ntet een
staatsbelang van 80%.
Het meestal in open mijnbouw gewonnen f irsfaatge-
steente ondergaat een aantal bewerkingen v<xrr het
zi in verschi l lende einclbestemmingen bereikt.  I)e

eerste bewerking vindt alt i ld in het land van win-
ning plaats en bestaat uit  het concentreren van het
fosfaat. Het ruwe fosfaatgesteente heeft een (te)

laag fosfaatgehalte en dit  percentage wordt opge-
voerd tot dertig à veertig. Het ()vergrote deel, onge-
veer zeventig pr()cent, van het aldus verkregen fos-
faatconcentraat wordt ook in het land van winning
verder verwerkt. Vanneer het desbetreffende pro-
duktieland niet over een verwerkende industr ie be-
schikt of de aanwezige industr iële capaciteit  niet
groot genoeg is, wordt het concentraat verhandeld
en pas in een ander land verwerkt. Het gaat hierbi i
op laarbasis om rond vi j f t ig mil joen ton.
De verdere verwerking kan op een aantal verschi l-
lende manieren plaatsvinden. Zo kan deze fysisch,
elektr isch of chemisch van aard zi in.
Van een fysische bewerking is bi j  voorbeeld sprake
wanneer het fbsfaatconcentraat recl-rtstreeks als be-
lnester gebruikt Í laat worden. Het wordt dan verma-
len tot een f i jn procLrkt dat op akkers opgebracht
kan worden. Een anclere fysische bewerking kan
plaatsvinden wanneer rnen het produkt geschikt wi l
maken voor toevoeging aan veevoer. Het wordt dan
verwarmd om een aantal schadeli ike stoffen. met
name f luor, te laten ()ntsnappen.
I l i j  een tweede lren'erking die men het fosfaat kan
laten ondergaan, wordt het fosfaat in elektr ische
ovens ontleed, *'aarbij fosfor ontstaat. Deze fosfor
is van een zeer hoge ztr iverheid (tot 99,8%) en is
daarom geschikt orl  als grondstof te dienen voor tal
van fosforverbindingen die in de verwerkende en
voecl ingsindustr ie gebruikt kunnen worden.
De derde, en meest gebruikel i jke, rnethode is een
chemische verwerking, waarbi j  men het fosfaat laat
reageren met zwavelzuur. Langs deze weg komt
nlen tot de produktie van z()genaamde superfosfa-
ten, een groep van kunstmesten. Een halfprodukt
dat bii dit procédé ()ntstaat, te weten fosforzuur,
wordt ook tameli ik intensief verhandeld en onder
meer gebruikt bi j  de proclukt ie r. 'an ammoniumfosfa-
ten, een andere groep kunstnlesten.
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Verticale integratie
Net als bij een aantal andere industrieel verwerkte
grondstoffen, is er de laatste twee decennia in de
fosfaatindustr ie een tendens waar te nemen die dui-
del i jk wi jst in de r icht ing van een steeds verdergaan-
de vert icale integratie van deze industr ietak. Onder
vert icale integratie wordt hier het proces verstaan
waarbi l  een producent die zicl .r  oorspronkel i jk
slechts met de winning van een grondstof bezig-
hield, ook de verwerking van die grondstof tot half-
en eindprodukten in handen neemt. Een dergel i jke
ontwikkel ing, die ook in de ol iesector heeft plaats-
gevonden, is momenteel nog steeds gaande in de
fosfaatindustr ie. Dit bl i jkt met name uit  de onrwikke-
ling van de wereldhandel in onbewerkt fosf-aat. De
groei van de fosfaathandel is de afgelopen decennia
duidelijk achtergebleven bij die van de fosfaatpro-
duktie. De handel in procenten van de produktie is
duidel i jk afgenomen omdat een groeiende hoeveel-
heid fosfaat al in het land van winning verwerkt
wordt tot half- en eindprodukten zoals fosforzuur
en kunstmest.
Verwerking in het land van winning wordt interes-
santer naarmate de kosten van verscheping hoger
ziin. Deze verschepingskosten kunnen hoog oplo-
pen, omdat het bij fosfaat om een 'high volume, low
value'-grondstof gaat. Zo komt het regelmatig voor
dat de kosten van de verscheping per ton hoger uit-
vallen dan de prijs die voor het fosfaatconcentraat
betaald moet worden.
In een aantal landen die zich oorspronkel i jk al leen
met de leverantie van fosfaatconcentraat bezighiel-
den, is in de loop van de tijd al een grote verwerken-
de industrie opgebouwd. Voorbeelden hiervan zijn
Marokko en Tunesië. Andere belangriike leveran-
ciers bezitten echter nog helemaal geen verwerken-
de industrie, terwill de afhankelijkheid van de fos-
faatexport in sommige van die landen uitermate
groot is. Zo exporteert het Westafrikaanse Togo al
ziin fosfaat in onbewerkte vorm. Togo is in hoge
mate afhankeli jk van de fosfaatexport;  in 1988 was
37o/o van de exportink()msten afkomstig uit de ver-
koop van fosfaat. Overigens is dit percentage, van-
wege de prijsdaling op de wereldmarkt behoorlilk
afgenomen, want in 1985 bedroeg het nog vijftig.

GrondstoffeÍunarkten

Aan de basis van alle industriêle produktie liggen
grondstoffen. Deze grondstoffen worden verhan-
deld op markten met vaak zeer biizondere karak-
teristieken. In een serie artikelen besteedt ESB
aandacht aan de belangrijkste grondstoffenmark-
ten. uÍie zijn de voornaamste producenten en af-
nemers? Hoe vindt de prijsvorming plaats? Is er
sprake van marktregulering door middel van
grondstoffenoveÍeenkomsten of kartels? En wat
ziln de perspectieven op de betreffende markt?
Dit artikel handelt over de wereldmarkt voor fos-
faat. Eerder verschenen:
- de internationale graanmarkt (23-5-1990);

- de markt voor natuurrubber (20-6-1990);

- de goudmarkt (31-10-1990);
- de markt voor iute (28-71.-1.990;

- de wereldkoffiemarkt (1.3-2-L991.).

- de internationale cacaomarkt (27 -2-1991)
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a. Het fosfaatgehalte van gesteente wordt uitgedrukt in procenten PzOs (fos-
forpentoxide). Wanneer het fosfaat er in een andere chemische verbinding
in voorkomt, vindt er een omrekening plaats naar het fictieve P2O5-gehalte
van het gesteente.
Bron: UNCTAD, UNCTAD Commodity Yearbook 199O,New York, 1990.

Werking van de markt
Het is moeilijk om een goed inzicht in het verloop Tabel 1. Groot-
van de wereldhandel te verkriigen. Dat geldt niet al- ste producen-

leen voor cle buitenstaancler, maar ook voor de insi- ten aan tuu)

cler. Er besraat geen cluiclelijke vriie markt voor fos- f::{::'.t". .
faat, waarop geitandaardiseercle produk,"n r"g"n 

t:.n::"r:::;"

dageliiks fluctuerende prijzen verhandeld worden. onbeuerkt corr-
Er kan niet gesproken worden van constante kwali- centraat (3O-
teit, en h<rcwel het te verhandelen concentraat op 40% Pí)5"))
een bepaald fosfaatpercentage wordt afgeregeld, is
het niveau van vervuilingen zo wisselend dat fosfaat
van een bepaalde leverancier als een uniek produkt
lrcschouwd kan worden. De structuur van de wereld-
rnarkt wordt dan ook tot op zekere hoogte geken-
merkt door het bestaan van langlopende leverings-
contracten, zodat gebruikers in staat ziin hun 

^ppÀrÀ-tuur op één bepaalde, constante kwaliteit in te stellen.
l lovendien heeft het 'high volume, low value'-
karakter van deze grondstofertoe geleid dat de
markt voor een groot gedeelte geregionaliseerd is.
De afzetregio's voor de verschillende prodr,rcerende
landen l iggen min of meer vast: de belangri jkste
markten van producenten in Afr ika en het Midden-
Oosten l iggen in Europa en Vest-Azië, van produ-
centen in Vest-Azië in Azië en Oost-Europa, van de
Verenigde Staten in Vest-Europa, Noord- en Latijns-
Amerika, en van Naurr,r gaat het overgrote deel van
de export naar Australazië.
I let is het meest zinvol de fosfaatmarkt te beki jken
als een onderdeel van de markt in kunstmesten, met
dien verstande dat de ontwikkel ingen in de pri isvor-
ming van de kunstmesten pas na geruime t i jd door
priisontwikkelingen op de fosfaatmarkt worden ge-
volgd.

Land Produktie Export
Export/

produktie
in o/o

b

Verenigde Staten
Sovietunie
Marokko
China
Tunesië

Jordanië
Brazilië
Israël
Togo
Zuid-Afrika
Syrië
Senegal
Nauru
Algerije
Irak
Egypte
India
Mexico
Vietnam
Finland
Overig
Totaal

46.596,1,
38.820,0
24.783,3
15.000,0
6.1,03,3
5.666,2
4.671,,6
3.479,0
3.464,0
2.850,2
2.342,0
2.295,6
r.540,4
| .332,r
r.273,0
7.r45,8

657,0
654,7
600,0
583,0

1.099,6
164.956,9

9.263,2
3.208,1

14.260,3
0

7.rr4,r
5.726,7

0
2.247,0
2.868,3
1.268,0
1,.917,3
|.846,5
r.540,4

744,2
0

122,3
0
0
0

2,8
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Bron: ciifers 1960-1982: yrygTAg, yearbook of internationar commodity sta-
tístics 1984, New York, 1984. Cilfers 1983-1988: UNCTAD, WCTAD Coámo,
dity Yearbook 199O,New york, 1990.

Flguur I. we- De priis van kunstmest heeft in de afgelopen twee
,eldproduhtte decennia sterk gefluctueerd, waarbij cle grootste
en -bandet flucruaries in de periode 1973-1975 hebben plaatsge_
aan onbeuterhÍ vonden. In de jaren tachtig zijn de prijzen flink ge_

fosfaatconcen- daald. Dit was te wiiten rÁ fr.t bestaan van eentraat structurele overcapáciteit, gecombineerd met cle
noodzaak die sommige exporteurs zagen om onder
de kostpriis te exporteren om zo de hoognoclige har_
de valuta in handen te kri jgen.
In 1986 is de neergaande beweging tot stilstand ge_
bracht en is er bi j  de meeste kunstmesten zelfs een
l ichte st i jging in de pri jzen te c()nstateren, maar de
toekomstige pri isonrwikkel ing is moeit i jk te voor_
spellen vanwege de ondoorzichtige structuur van de
markt. Het aantal kopers en verkopers van fosfaat is
beperkt. Het komt maar zelden voor dat er proclu-
centen bi jkomen of verdwilnen; cr is voor niemancl
een duidelijk inzicht te kriigen in cle contracten clie
afgesloten worden. Veel handel gaat in cle vorm van
'barter' of 'countertrade', en bovendien wordt 600lr
van de produktie rechtstreeks gecontroleercl door
overheden. Het is daarom moeil i ik om de kunstmest_
markt te beschouwen als een vri le markt.
Desondanks opereert deze markt op de micldeltan_
ge en lange termiin wel degelijk als een vriie markt
waarop de priisvorming in sterke mate afhankelifk is
van de ontwikkel ingen van vraag en aanbocl. Het
aanbodsurplus van de jaren tachtig is min of meer
weggewerkt, en de prijzen hebben daarop gerea_
geerd. En hoewel de fosfaatmarkt altiicl een zeker
naiileffect vert()ont, ziln ook daar vraag en aanbocl
momenteel min of nleer met elkaar in evenwicht.
Zo was er in 198g-19ti9 nog maar sprake van een
surplus van drie mil foen ton p2O5 bi j  een vraaÍl  van
37 mil loen ton en de verwachting is dat <I i t  surplus
in het begin van de jaren negentig vercler in omvang
zal afnemen.

Ontwlkkelingen in de vraag
Er zal in de nabiie roekomst naar al le waarschifnl i jk_
heid een grote vraag naar fosfaat tr l i jven bestaan. Er
bestaat een haast Malthusiaanse discrepantie tussen
de groei van het landbouwareaal en cle grtrci van cle
wereldbevolking. Meer monden dienen gevoecl te
worden en een produktiviteitssriiging is dus nooclza_
keli jk. Kunstmest is daarbi i  in de moclerne intensie_
ve landbouw onmisbaar en deze stof zal.  naast tal
van biotechnologische ontwikkel ingcn, u,aarschi ln_
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li jk onmisbaar bl i lven om in de nabije toekomst te
helpen deze discrcpantie te overbruggen.
De ontwikkel ing van de vraag zal echter, in regio_
naal opzicht, een gediversif iceerd patroon te zien
geven. In cle gebieden die momenteel de belangrijk_
ste consLlmenten van kunstmest zi jn, te weten de
Verenigde Staten en Vest-Europa, zal het gebruik
waarschi jnl i jk teruglopen, of de toename ervan in
ieder geval zeer sterk worden afgeremd. In deze
gebieclen staat de landbouwsector behoorliik onder
druk en er zr.r l len (steeds meer) programma's ge-
introduceerd worden om aan de overprocluktie een
eind te maken. Deze programrnr' ,  ,r . , í l"n in ieder
geval een remmende invloed uitoefenen oo het
kunstmestgebruik. Zo hadclen cle Amerikaanse
l 'raakl iggingsprogramma's in de faren tachtig ook
al duidel i jk voelbare negatieve consequenties voor
de Amerikaanse kunstmes(industr ie.
De tweede agrarische toepassing van fosfaat is, zo_
als gezegd, gelegen in de toevoeging aan veevoer.
In de toekomst zal deze vorm van fosfàatgebruik
waarschi jnl i jk aanzienl i  jk teruggebracht kunnen
worden door de toevoeging van een enzym aan het
veevoer. Dit enzym, phytase geheten, maakt het
voor varkens en pluimvee mogeli ik om meer fosfaat
aan het normale voer te onttrekken waardoor het
bijmengen van fosfaat sterk verminderd kan worden.
De toevoeging van dit  enzym aan het veevoer zal
vooral door milieuoverwegingen worclen ingegeven
en niet zozeeÍ door f inanciële motieven. Door het
gebruik van zo'n enzympreparaat, dat cloor Gist_Bro_
cades op de markt wordt gebracht, zou cle fosfaatuit_
stoot ( in dierl i lke mesr) met tussen de denig en vi i f_
tig procent teruggebracht kunnen worden en de be_
lasting van het mil ieu dus sterk verminderd worden.
I lovendien kan door het gebruik van dit  enzym een
ander probleem van cle biimenging van fosfaat ont-
krpen worden, namelijk de verontreiniging van het
fosfaat met giftige stoffen, en dan met name met
cadmium. In december 19U7 heeft cle EG besloren
dat ÍbsÍaat v()or veevoer maximaal viiftien gram cad_
mium per ton zou m()gen bevatten. Dit besluit  lever_
de problemen ()p v(x)r de traditionele leveranciers
omdat hun fosfaat veel meer cacJmium bevatte. Zo
zat er in een ton Marokkaans fosfaat gemiddeld 69
granr cadmium, in een ton Ttrnesisch e 94 gram, ter_
wijl een Togolese ton met 772 gram de kroon span_
de. Met name Togo zag eensklaps een belangrijk
deel van zi jn export naar Europa wegvallen.
Op het gebied van de industriële toepassing van fos_
faat geldt dat deze stof in het Vesten een slechtc
naam heeft. Met name op het terrein van cle wasmid_
delen zal men dan ook komen tot een nog verdere
terugdringing van her gebruik. Dit zal echier op h,,r
totale gebruik niet al te veel uitrnaken. Bovendien
zal het gebrr.rik van deze gronclstof v<rcr andere in_
dlrstr iële. toepassingen niet werkel i jk teruglopen.
De wereldvraag zal dus onder invloed lran eèn t,r._
nemend kunstmestgebruik st i igen. Dit beantwoordt
ook aan een voorspelling die door de Verelclbank is
gedaan. In een in l9t l7 ontwikkeld scenario ging
men er vanuit dat de vraag tr.rssen 19U5 en 2000 mer
gemidcleld J.2o4tper pt. .rr z<>u to.n.rn"nl.

expoÍt in % produktie
(rechterschaal)

produktie in mln
(linkerschaal)
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o
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Ontwikkelingen in het aanbod
Aan de voorspelde toenemende vraag z'tl door een
toenemend aanbod voldaan kunnen worden. Een
groei van de produktie is goed mogeli jk vanwege
het bestaan van grote voorraden f irsfaat. I let l i jkt
erop dat de voorraden voldoende zi jn voor de kr>
mende twee eeuwen.
Overigens zal er wel een aantal verancleringen op-
treden bij de prodr-rcenten. Z<l ziin cle al eerder ge-
noemde guan()-vo()rÍaden op Nauru zo goed als uit-
geput en de fosfaatwinning <-rp clit eilancl zLtl nttar
verwachting dan ook voor cle eer.rwwisseling w()r-
den stopgezet.
Het bestaan van grote voorraden en de verwachte
groei van de vraag zul len ertt>e leiden clat men op
de korte en middellange ternri in in veel landen er
toe zal overgaan de produktiecapaciteit  uit  te l)rei-
den: volgens het al eerder genoemde \íereldbank-
scenario zou de produktie in cle periocle 19U5-2000
sti igen met een iaarl i iks gcrniddelc. le vln l ,5ouu-. Zo is
men onder meer in Tunesië enJordanië bezig de ei-
gen produktiecapaciteit  sterk uit  te breiclen.
Maar een aantal van deze expanderende landen zal
waarschi inl i ik van een koude kermis thuiskomen.
De produktiekosten zul len nameli jk geleidel i jk ver-
der gaan st i j€{en. De r i jkste (en eenvotrdigste) win-
plaatsen zi jn (respectievel i jk raken) r-r i tgeput, en het
bereiken van een redel i jke concentrat ie fosfàat in
het uiteindel i jke produkt zal daarom steeds moeil i j -
ker en dus ook duurder worden.
tsovendien is een groot gedeelte van de produktie-
kosten van fosfaat terug te voeren op de gebruikte
chemical iën, waarbi j  het met name om zwavel en
zwavelzuur gaat. Het valt  te verwachten clat cle kos-
ten van deze produkten verder zul len st i jgen, waar-
door dus ook de produktiekosten zul len st i jgen.
Verder is het zo, zoals al eercler geconstateerd, dat
de internationale handel in fbsÍaat relat ief in om-
vang afneemt. Dit hoeft geen probleem te zijn zo-
lang de te instal leren produktiecapaciteit  zuiver en
al leen uit  importsubsti t l l t ic-overweé4ingcn opgezet
wordt en de produktie voor de binnenlandse rnarkt
bestemd is. zoals bi i  voorbeeld in Zimbabwe. Het is
echter vaak zo dat de projecten'op de groei 'ge-
pland wordep en export essentieel bl i jkt te zi jn on.r
een project rendabel te maken.
De kans op goede exportrnogelijkheclen is echter
klein. Exportkansen voor nieuwe producenten op
de grote Amerikaanse en tVesteuropese markten
ziln de facto afwezig. Voor de Verenigde Staten
geldt dat de crisis in de Amerikaanse firsfàatindus-
tr ie van de iaren tachtig min of meer voorbi j  schi jnt
te zi ln en vraag en aanbod er weer redel i jk op el-
kaar ziin afgesternd. Penelratie van die rnarkt is voor
derde-wereldproducenten erg rnoeilijk or-ndat het
voordeel van de lagere loonkosten (die overigens
maar een zeer klein deel uitmaken van de totale pro-
duktiekosten) meer dan teniet wordt gedaan door
de hoge transportkosten. Exportmogelijkheclen voor
nieuwe producenten naar Vest-Europa zijn ook
praktisch afwezig omdat de Europese markt tot in
lengte van jaren verzorgd kan en zal worden door
de Noordafr ikaanse producenten.
Nieuwe derde-wereldproducenten zullen zich dan
ook op derde-wereldlanden moeten r ichten. Maar
vooral in de derde wereld zal het aantal producen-
ten snel groeien. Fosf'aatgesteente is er niet zeld-
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Bron: zie figuur 1.

zaam en veel landen, zoals bi j  voorbeeld Maureta-
nië en Angola, hebben dan ook min of meer uitge-
werkte plannen om mijnen (en eventueel verwer-
kingseenheden) in gebruik te gaan nemen. Nieuwe
producenten zullen het steeds lastiger krijgen om
een plaats op internationale afzetmarkten te verove-
ren, en ze zul len clus waarschi inl i ik steeds dichter
bi j  huis gaan leveren, omdat ze daar een voordeel
hebben op het gebied van de transportkosten.

Conclusie
De procluktie en de consumptie van fosfaat zullen
in de komende decennia steeds verder st i tgen, het
aantal producenten zal toenemen, maar het volume
van de wereldhandel zal afnemen, terwij l  ook de ge-
middelde afstand waarover de fbsfàatprodukten ge-
transporteerd worden, zal verminderen.
Ook in de toekomst zal het fosfaat voornameli jk in
de kunstmestsector gebruikt worden en het is on-
waarschi jnl i jk dat er voor de eeuwwissel ing proces-
sen ()p gang zul len kornen die zor,rden kunnen lei-
den tot een substantiële terugdringing van het
kr.rnstrnestgebrr,r ik.
Op de wat langere tern.riin zijn dit soort ontwikkelin-
gen echter zeer wel denkbaar. Er zi jn tal van veelbe-
lovende ( biotechnologische ) experimenten waarin
men probeert de capaciteit  van planten tot het opne-
rnen van voedingsstoffen (en dus ook fosfaat) te ver-
groten. \ íanneer dit  soort technieken werkel i jk
grootschalig toegepast gaat worden, zal de markt
voor kunstmesten, en dus ook de markt voor fos-
feat.  kunnen inkr i rnpen.
Een dergel i ike ontwikkel ing zou desastreus zi in
voor tal van landen die voor hun export inkomsten
in sterke mate van de fosfaatexport afhankelifk zijn.
Zo zou Togo in het slechtst denkbare geval 5oo/o van
zi jn export inkomsten kunnen verl iezen, wat voor
een land met een bnp per hoofd van de bevolking
van minder dan $ ,í00 en een economische groei
over 1965-1988 van nul pÍocent, een complete ramp
zou betekenen.
Maar de medail le heeft zoals alt i jd ook een keerzi i-
de. Voor het milieu zou het waarschijnlilk een zegen
zl in.. . . .

Jeroen Broeders
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