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ffoogouens maakte op 16 september jl. bekend dat onget)eer 23OO arbeidsplaatsen
II moeten uerduiinen. Het bedrijf uerwacht clit.iaar een uerlies te maken uan enige

bonderden milioenen guldens. De Franse staalgigant Usinor-Sacilor, de grootste en
waarscbijnlijk meest fficiënt opererende Europese staalproducent, kampt eueneens
met grote uerliezen. Ook de Japanse staalindustrie zit in bet slop, terwiil de
Ameriknanse staalbedrijuen nog niet eens zijn bijgekomen uan de zware
saneringen in de jaren tacbtig. IYadat bet aan ltet eind uan de jaren tacbtig wat
beler leek te gaan, maakt de mondiale staalindustrie thans opnieuu een crisis door.

De mondiale i jzer- en staal indu.str ie is uitermate cri-
sisgevoelig. Het bl i ikt dat deze basisinclu.str ie tel-
kens weer zwaaÍ l i jdt <>nder ieclere recessie. De be-
dri j fsresultaten in cle staal industr ie vert()nen een
cycl ischer verloop dan de econornie als geheel w:tar-
bi i  de dalen dieper zi jn dan in andere beclr i j fstak-
ken. Dit wordt veÍooÍzaakt door het f'eit dat ten tiicle
van een reces.sie de vraag na:lr  .staal sterker inzakt
clan de vraag naar al ler lei andere prodtrkten, omcl: l t
investeri  ngen in staal intensieve kapita algoederen
als gebouwen en ntachines op de lange baan ge-
schoven worden.
Het bl i jkt erg moeil i jk te zi jn onr de staalprodr-rkt ie
op zo'n ntoment aan de teruggel<>pen vr: l Í .rg aan te
passen. Deze inf ' lexibi l i tei t  wordt v()()r een belang-
ri jk deel veroorzaakt door de aard van cle prodr_rkt ie-
processen. De marginale kosten van cle.staalproclr.rk-
t ie zi jn vri j  laag, waardoor er bi j  een dal ing v: ln clc
pri js in eerste instantie geen prikkel bestaat om dc
produktie terLlg te schroeven, nlaar men eerder ge-
neigd is de pr<dtrkt ie te laten .st i jgen. Het slechte
aanpassing.sverm()gen van de staal industr ic is echter
vooral <>ok een gevolg van cle clecennialange onder-
mijning van de werking van het pri jsmechanisme,
die in zeer veel landen ver(x)rzaakt is door sulrsi-
dies en protectionist ische maatregelen.
De nationale staal indtr.str ie w<trdt in veel landen (te-
recht of onterecl 'r t)  l rc.schouwcl als een l telangri ike
m()t()r voor de indu.str iële ontwikkel ing, terwij l  deze
industr ietak tegel i ikert i jd lresch<>trwd wordt als een
so()rt  leverancier van nationaal zelf l-rewu.stzi ln. Srr l tsi-
dies ten l-rate van deze industr ie zi jn daarom vanuit
cle politiek eenvoudig te verdedi gen. Z<t lrcdroegen
de directe subsidie.s in de EG aan de staal inclustr ie
over de afgelopen 15 jaar het onvoor.ste lbare beclrag
van 130 rni l jard gulden' .
Momenteel is er in cle EG, -f  apan en Oost- l l r l rop:l
sprake van overproduktie. D<tor deze overproduk-
t ie, die nt()ntenteel r<>ncl de 10 Í.<>175o/o l igt,  is de ba-
si.s gelegcl vo<tr de huidige crisis. De crisis in de Eu-

r()pese staal industr ie is echter versneld d<>ordat de
Europese nrarkt is oversp<teld dctor goedko<lp staal
uit  het voorrnal ige O<>stbl<>k. Door deze twee f ircto-
ren is de pri js van rLt\\ 'staal l ' ret afgel<tpen jaar met
grof 'weg 100 gulden pcr t()n geclaalcl.

De vraag laaar staal
De Vereldltank gaat er van tr i t  dat de wereldstaal-
c()nsul 'nptic in de perioclc 1990-2005 zal groeien lnet
ccn gemiclclelcle v:.rn I ,6olt per iltttr'. Deze groei zal
cchter niet evenredig over de hele wereld plaat.svin-
clen: zo st i jgt cle staal intensiteit  in cle ontwikkel ings-
landen ( i .e. cle verhoucl ing tu.ssen .staalconsumptie
en bbp), terwij l  de intensiteit  in cle geïndr_rstr ial iseer-
cle economicën duidel i ik een clelencle tendens te
zien geef i  (z ic tabel  l ) .
I)e staalcon.suruptie in cle geïndr.rstr ial iseerde wereld
is op cl i t  m()t 'nent lager clan ten t i jde van de eerste
<l l iecrisis en alhoewel de c()nsumptie aan l-ret eind
van cle iaren tachtig weer aan scheen te trekken, is
hct ()nwaarschi jnl i jk dat het niveau van 1973 <><>it
n<lg geha:r ld zal worden. Fl iervoor kan een aantal re-
clenen í.1:i ngevoerd worden.
Alle reerst is hct zo <l.a,t  cle ontwikkel ing van de ener-
giepri jzen na cle eerste <t l iecrisi .s cle <tntwikkel ing
heefi  bevorclerd van substi tLlten vor>r staal cl ie l ich-
ter en sterker zi jn, zoal.s bepaalde kunstvezels en ke-
nrrnische verbindingen. Het is te verwachten dat het
gebruik van clcrgel i jke substi tuten een voortduren-
cle geleidel i jke groei zal vertonen, waardoor de af-
zetnrogeli jkl teclen van staal onder druk zul len bl i l -
vcn stárí in.

' . l . l I .N.  I l roeclcrs is als AtO vcr l tonclcn aan het Tinlrrgen
In.st i tuut  en u 'erkzaum l t i j  hct  F.con<lrnisch-Geogrl f isch In-
st i tuut  van clc I ln iversi tc i t  van Antsterclaln.
l. I; ittctrtcictl ' l- itttcs. l(t <lktobcr lt)92.
2. \títrrld llenk. Price pru spt'cts.frtr m cu()r pri,rta r)' cr trn ntocl i -
/ r t ,s,  v 'o l .  l .  Vushington, 1991. l t lz .  200.
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lJovencl ien hebben in clc geïnclustr ial iseerclc were lcl
een aant:r l  staal intensieve industr ietakken, zr>als bi j
r 'oorbeelcl cle scheepsbouw, sterk aan belang inge-
boet. Ook cle instnrmentenbouw' is nrincler staal in-
tensief gew<>rclen, niet al leen vun$'ege l-ret gebruik
v: ln andere nlate r ialen. nlaar ook omdat, onder an-
clere cl<>or cle inzet van c() l 'npLlters. cle output van
machines en inclustr iële lverktr-r igen n()g steccls
groeiencle is. Men k:rn nret rnincler machines toe, en
er is cl trs nrincler staal nocl ig onr het nrachinepark op
peil  te h<>uclen. Ten slottc is het onwlrarschi inl i jk clat
vanuit cle tracl i t ionele groeim:lrkte n (clenk bi j  v<>or-
beelcl aan cle autornobielsector en cle cluurzame
huishouclel i jke apparaten) in het $íestcn ooi t  nog
een nieuwe 'boour'  geïnit icercl kan worclcn.
Terwij l  groei van het verbruik in het Westen af 'wezig

wachten clat deze in de ontwikkel ingslanclen cle
k<>mencle decennia sterk zal st i jgen.

Het aanbod
De prodr-rkt ie van.staal l-reeft een v(x)rtclurencle
groei te zien gegeven, alhoewel cleze wel cen cy-
cl iscl ' r  verloop had (zie f igLrur 1). Deze groei voncl
zowel plaats in v<>lume als in aantal  producenten.
Wercl er in 19,í5 in 35 landen staal geprocluccercl,  op
cl i t  moment is clat aantal nleer dan verclubbelcl.  In
19U9 bedroeg cle wcrelclproclr-rkt ie een sinclscl ien
nog niet geëvenaarde 7U6 mil j<>en ton. Grote pro-
duktiest i jgingen zi jn cle afgelopen paar jaar nret
nárme gereal iseercl in vier zich inclustr ial iserencle ont-
wikkel ingslanclen, namel i jk  I l razi l ië,  Taiwan, Zuic l -
Koreu en Mexic<>. Verder is ook cle V<rlksrepubliek
Cl-r ina een snel le groeier: cle afgelopen tvu' int ig jaar
is de proch.rkt ie in cl i t  lancl vert ien-
voucl igcl.
I )e v ier  lanclen (c.q.  regio 's)  c l ie mo-
menteel cle verholrcl ingcn op cle rvc'-
re lc lstaalmarkt  bepalen, z i jn c le Eur<>-
pe.se Gemeenschap, c le VS,. f  apan en
Oost-Europa (  inclusief  c le voorrnul i -
ge Sovjet t rn ie)  (z ie tabel  3) .  In 1990
waren cleze pr<>clucenten s: lnlen
gc>ecl v<><>r 70oh van cle rverelclstaal-
proch"rkt ie.

Oost-Htopa
I)e (v<>ormalige) S<>r' jetr-rnie is cle
grootste staalpr()chlcent ter u,erelcl
en ook Tsjechc>-Slou'aki je en Polen
zi jn grote procltrcenten. De Í lrote ex-
p()rten van cle laatste twee jaar zi jn
een cl irect gev<llg van cle ineenstor-
t ing van het Oostblok.  De laatste ja-
ren is in cle algehele economische
nralaise de staalproclukt ie rvel sterk
teruggelopen, málar het staalr. ,er-
brtr ik in cle verrverkencle inclustr ie is
nog snel ler geclaalcl.  rva:rrcloor er
nronlenleel  sprake is r ' : rn een gr() te
overprocluktie. Dit surplus probeert
men ( tegen harde valuta) op cle
werelclmarkt af te zetten.
De Oosteuropese staal inclr-rstr ie l igt
in technologisch opzicl-rt  ver echter
op cle rest van de werelcl.  Men
rnaakt gebnrik van technieken cl ie
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1968 1980 r987

Geïndustrialiseerde wereld
. Bondsrepubliek
o Japan
. Verenigde Staten
USSR en Oost-Europa
Ontwikkel ingslanden
. Brazi l ië
. Zuid-Korea
. Turki ie

Wereld

49,30 38,42
49,06 36,09
79,23 59,75
46,03 33,65

772,87 98,27
100,30 726,19
66,05 59,45

110,60 r43,70
63,09 1.06,47

6g,02 6o,i6

69,70
71,62
98,60
1\ ??

732,34
72,61
56,34
63,50
30,29

79,16

a. Staalintensiteit is hier gedefinieerd als de verhouding tussen staalcon-
sumptie en het bbp, en het wordt uitgedrukt in kg staal per $ 1.000 in con-
stante dollars van 1980.
Bron : \STorld Bank, Pri ce prospects for rnajo r primary c ornmodities, 1 99O-
2005, deel 1, lVashington , 7991, blz. 202.

lr i j  vocrrbeeld in de EG al lang niet meer worden toe- Tabel 1.
gepast, terwij l  men nieuwe tecl-rnieken niet c>f zeer Staal-

langzaanr introcluceert. intensitelt,

I)e consequenties hiervan zi jn clat de staalproduktie 1968-1987'

op een zeer mil ieuvervtr i lende en energie-intensie-
ve wijze plaatsvindt, terwij l  ook de arbeidsprodukti-
vi teit  er erÉa laag is. Het geprodr.rceerde staal is over
l-ret algemeen van lage kwali teit .
Des<>ndank.s slaagt men er in om deze staalproduk-
ten op de wereldrnarkt af te zetten. In een aantal ge-
val len schi jnt men bereid te zi jn een zeker verl ies
op cle koop toe te nernen, wanneer men op die ma-
nier harcle valuta kan verwerven. In deze geval len
z()Lr Í lesproken kunnen worden van dur-nping.

1. Nippon Steel
2. Usinor-Saci lor
3.  POSCO
4. Britisl-r Steel
5.  USX
6. NKK
7. lVa
8. Thyssen
9. Sumitomo

10. Kawasaki
11. Betl ' r lehem Steel
12. SAIL
13. LTV Steel
14. Kobe Steel
15. Iscor
16. Broken Hi l l  (BHP)

17. China Steel
18. National Steel
19. Hoogovens
20. Inland Steel

Japan
Frankri jk
Korea
Engeland
VS

Japan
Ital ië
Duitsland

Japan
Japan
VS
India
VS

Japan
Zuid-Afrika
Australië
Taiwan
VS
Nederland
VS

Tabel 2. De tuintig grootste staalproducenten
(199o)"

I ledri i f Land Produktie
(nrln. ton)

Tabel3. De top tuintig aan staalpro-
ducerende land.en ( I 99O)a

Land Produktie
(mln. ton)

1. Sovjetunie 754,4
2. Japan 110,3
J. Verenigde Staten 88,9
4. China 66,3
5. Dui ts landb 44,0
6. I ta l ie 25,5
7. Zuid-Korea 23,7
8. Brazi l ië 20,6
9. Frankri ik 19,0

10. Verenigd Koninkrijk 77,8
1 1.  India 15,0
12. Tsjechoslowakije 1.4,9
13. Polen 13,6
14. Spanje 12,9
15. Canada 72,3
16. België 7r,4
17. Roemenië 9,8
18. Taiwan 9,7
19. Turki ie 9,3
20. Mexico 8.7

a. Nederland neemt met een produktie
van 5,4 miljoen ton een 24e plaats in.
b.  Dui ts land is BRD plus DDR.
Bron: International Iron and Steel Insti-
tui"e, Steel Statistical Yearbook 1991 .

28,8
23,3
76,2
13,9
r2,4
12,1
7,5
1,1
1,1
1,1
9,9
8,8
7,4
6,6
6,3
6,r
5,6
5,2
5,2
4,9

a. In dit overzicht zijn geen bedriiven opgenomen
uit Oost-Er,rropa, het GOS en de Volksrepubliek
Cl'rina.
Bron: EurosÍaÍ, IJzer ert staal: .iaarliikse statistieken.
blz.52.
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Bron: International Iron and Steel Institrrte. Steel Statistical learbook 1991.

Flguur 1. Dit kan echter niet los gezien n'orden van l-ret feit
vere-ld,staal- clat o.st-ELrr()p'r n,g lung niet'r>lleclig in cre u'erelcr-p,i1!*1t: 

econonrie gcïntegreLrd ii. Zo liggen clc k.rrren vanr900-1990.
ií *à.-íi""." energie 

'er 
beneclen clc *.ereldprijs \.álnwege sr.:lrs_

sultsidiëring en ler. 'ert cle cnergie-intensiteit  ,u.an cle
procluktic gecn concurrentienlrcleel op. IJovendien
is cle lege arbeicl.sprocluktivi teit  in deze lage-krnen
regio geen al te gr(x)t prolt leenr.
o.k i .s het z. dat nren een concLrrrentiev<>ordeel .nt-
leent aan het feit  dat rtren (nog steeds) antper k<ts_
ten behoefi  te maken op de terreinen van mil ieu en
beclr i j f .svei l igheicl.  De rtretal lurgische bedri jven in
het O<tst l ' r lok zi jn levensgevl:rr l i jke. Dickensiaanse
u'erkplekken. cl ie het nri l ieu tot in cle rvifde <tmtrek
z\\ 'aar vervui len. Zo is cle ler, 'ensver$.acl-rt ing Van het
persc>neel in een alntal Rr-tssische alurtr ini trnrfubrie-
ken niet hoger clan i7 jaar. tenvi i l  de kindersrerfte in
de staalstad N{agnit<>gorsk vele nralcn hoger is clan
ltet nationale gerniclclelcle.

.fapatt ert de EG
Japan en cle EG zi in nett() exp()rteLlrs en clc proclu_
centen in cleze landen schi jnen het meest te l i jc len
<>ncler cle I ' ruicl ige staalcrisis. De p.rduktie is in cleze
lanclen al sincls jaar en claÍ l  groter clan de consLunp-
t ie en rnen is er clus uan ge\\ 'encl om op exportntark_
ten te ln()eten opere ren. I_a.st ig $.orclt  het echter
\\ 'anneer lnen niet al lee n op cle exp()rtntálrkten,
ntaar,r,rk ,rp cle eigen. en naar rnen aÍtnnarn vei l ige.
rnarkt r.vordt geconfr-<>nteercl lnet 'vreentde' concur_
renten. Met dit  prolt leenr rvorden v<><>ral de prodr_r_
centen in cle tsG gecr>nfronteerd, tervi. i j l  c leJapan.se
producenten r 'oor: l l  te rtraken kri jgen met verclr in_
ging op andere nrarkten.
De staal indu.str ie in cleze lanclen is cle .reest ()ntwik-
kelcle ter wereld. waarbi l  <>pgemerkt nl()et w<>rden
dat de.fapanse industr ic ()p ee n nog hoger pei l  staat
clan de Europese. In cle Europese staal inclr.rstr ie
l-reeft .ren sind.s cle jaren zestig 

'reer 
nr'eite clan in

.fapan om prrxlukt ieprocessen zoclunig aan te pas_
.sen dat de nieuwste technologieën in cle l tedri j fsv<>e_
ring geïnc<trporeercl kunnen w.orclen. De uitgangs_
posit ie v: ln cle -f  apanse beclr i  jven voor cle toepassing
van de nieus'ste technokrgieën is lrcter dan die van
cle Er-rr<tpese l teclr i jven. onrclut cle geruicldelde be_
dri jf.s<>rnr,'ang groter is.
Zor. l 'el  cle-lapanse als cle Eur<>pese staal industr ie
hebhen te kampen tnet ()\ 'erproclukt ie en ()vercárpa_
citeit. Ileclr<>eg cle overproclr.rktie van cle Europese
staal inclr.rstr ie in 1990 8q{r. cluarb<lvenop ku,ant nog
een.s ecn <tnlrcnutte proclukt iecapaciteit  van 25olt.

1.042

Momenteel bedraagt de overcapaciteit  30 tot 40 mil_
ioen ton, dit  ondanks de capaciteitsreductie die in
de jaren tachtig gereal iseerd werd. Tussen 19g0 en
19ti t ]  werd, onder begeleiding van de Europese
Cornmissie, 40 mil joen ton uit  produktie genomen
(en het aanral werknemers met 260.000 terugge-
bracht ) .
Ook nu wil  de industr ie dat de Europese Commissie
een rol gaat spelen bi j  de coórdinatie (en subsicl ië-
r ing) van de saneringsoperatie. Deze sanering z<tu
gereal iseerd nroeten worden ntet l)ehulp van sloop-
prenrie's en afvloei ingsregelingen.
Gedr-rrencle de afgelopen decennia l-reeft rnen in cle
.staal inclustr ie op de regelr lrat ig optredende crises
gereageerd met pogingen <>m de procluktivi teit  te
verhogen en (aldus) de ko.stpr i js  te laten dalen. Zo
pr<>cluceercle l{o<>goven.s in 1991 nret 1j.000 werkne-
nre rs evenveel ton staal als in 7970 ntet 20.000. Door
cleze dal ingen van de kostpri js is rnen er keer op
keer in geslaagd de <>mvang van een sl inkencle
nrarkt war op te rekken. Maar de rek l i jkt nu echt uit
de markt te zi jn, en er bestaat consensus over het
feit  dat cle produktiecapaciteit  moet worden inge-
krontpen. Maar dat is geen simpel proces, en voorlo-
pig prol>eren de pr<>ducenten te exporteren, bi j
r,'oorbeeld naar de VS.

l'erettigde Statert
De VS zi in de gr()otste staal importeur ter wereld en
irnporteerden in 1989 voor 11,4 mil jard dol lar aan
staalprodukten. Ti jdens de sanering van de Ameri-
kaanse staal industr ie aan het begin van cle jaren
tacl 'r t ig is de importaÍhankeli jkheid sterk toegeno-
nren. Zo lnoest in l9U5 in 33o/o van de nettoconsump-
tie cloor irnport q,'orden voorzien. Sindsdien is clie
inrportafhankeli jkheid teruggelopen rot I  5Zo in
1990. Van die import wa.s een derde afkomstig uit
de EG, l7o/o uitJapan en slechts één procent uit
Oost-Europa.
De Arnerikaanse staal inclustr ie be.staat uit  twee soor-
ten producenten. De eerste gr()ep producenten
wordt gevormd door de tradit ionele staalbedri jven,
die i jzer en staal produceren r_ri t  i jzererts. Zi i  waren
in 1990 verantwo(>rdelijk v()or meer <Jan 60o/o van de
staalproduktie. De rest váln het staal wordt geproclu-
ceerd in bedri jven, de z()genaamde 'rnini-mil ls ' ,  cl ie
gebruik maken van het elektrostaalprocédé. Daarbi j
zet nten in elektr ische ovens schroot rechtstreeks
orn in staal .
Tot een paar jaar geleden ging het daarbi i  vooral om
kleine bedri jven die laagwaardige staalprodukten,
zoal.s betonstaal. produceerden. De laatste jaren is
men er echter bi j  een aantal bedrifven in geslaagd
het gebruikte procédé zodanig te verbeteren clat
men er ook hoogwaardiger staalprodukten mee kan
produceren, tern' i j l  tegel i jkert i fd de gemiddelcle be-
dri j fsomvang i .s toegenomen. Deze 'mini-mil ls '  be-
ginnen Iangzamerhand een steeds grotere bedrei-
ging voor cle tradit ionele staalbedri jven te vormen.
De An-rerikaanse grote staalproducenten voelen zich
niet vei l ig rneer en ze l teginnen zich grote zorgen te
nraken over de import. Zii ziin met name bang dat
de Europese producenten zul len proberen hun sur-
plu.s op de, voor hen zeer belangri jke, Amerikaanse
markt af te zetten.
In jr-r l i  j<>ngstleclen, echter, hebben Anterikaanse
staalproducenten bi j  hun regering een aanklacht in-



Tabet 4 Een ,tergeltlkttg oan de s,aatlrrod,.htte (1990) ttt de Ec,Joporr, de VS eí Oost-Eutolta (rncL de toorrnabge Soolet-Anb)

Produktie Trend Netto Over- Gem.
(mln.ton) cons pro- bedrijfs-

(mln.ton) duktie omvang
(mln. ton")

Technologische ontwikkel ine
Niveau penetratie- Trend

graad ino/o .
CG OHO

Japan

VS

110,3

88,9

EG 736,9 Licht 13I,6
dalend

Sterk
dalend

8o/o 11,5

72,2

/ ,+

Hoog 89,7

Zeer 93,9
hoog

Matig 67,1

laagtot 18,9 46,7
zeeÍ
laag

Licht 99,0 loo/o
dalend

Ongeveer 702,5 -l5o/o
constant

3,6

. Technische ontwikkeling wordt met grote
moeite gevolgd. (Gedwongen) afwachtende
houding tegenover nieuwe technologische
ontwikkelingen
. Koploper. Zet standaarden bij nieuwe
produkten en produktietechnieken.
. Loopt duidelijk achter. De grote bedrijven
beschikken niet over voldoende middelen om
de bestaande acherstand op EG en Japan weg
te werken, of om nieuwe technieken in te
voeren. Sommige minimills zijn echter wel
zeer innovatief bezig.
o Loopt mijlen ver achter. Modernisering op
eigen kracht is uitermate onwaarschiinli jk.
Groei van aantal mini-mills is te verwachten.

O-Europac 203,6 191,7 3o/od n.b.

a. Het gemiddelde van de zes grootste bedrijven. In 1990 waÍen dir in de EG Íesp. Usinor-sacilor, British steel, Ilva, Thyssen, Hoogovens en Coc-
kerill-Sambre. ÍnJapan ging he! achtereenvolgens om Nippon Steel, NKK, Sumitomo, Kawasaki, Kobe Steel en Nisshin Steel, terwiil de zes groot-
ste bedÍiiven in de Verenigde Staten gevormd weÍden door USX, Betlehem Sreel, LTV Steel, National Steel, Inland Steel en Armco Sleel.
b. Às indicatoren voor de mete n technologische ontwikkeling wordt hier gebÍuik gemaakt ven de penetratiegraden n e€n tweetal techno-
logieën , uitgedrukt als het percentage van de totale ruwstaalproduktie waarbi, deze technieken wordeÍr ingez€t. Bii de eeÍste indicator gaat het
om de verspreidinS van de continu-Siettechniek (cc). Door het gebruik van deze lechniek kan de fase van het gieten van blokken staal overge-
slagen worden. Van deze indicator wordt aangenomen dat een hoge penetÍatiegraad correspondeeí met een hoge technologische orltwikke-
ling. Bij de tweede indica[or gaal heÍ om de penelralie van Open Heanh Procédé (OH), een totaal verouderde, energie-intensieve en milieuver-
vuilende techniek waarmee staal geproduceeÍd woÍdt. van deze indicator woÍdt aangenomen dat een lage penetÍatiegraad coffespondeert met
een hoSe technologische ontwikkeling.
c. OndeÍ Oost-Europa wordt hier verstaan: Àlbanië, Bulgariie, Tsiechoslowakije, Hongariie, Polen, Roemenië eÍl de voormalige Sovjetunie.
d. Sinds 1990 sterk gestegen, met name in Tsjechoslowakiie en de vooÍmalige sovietunie.
BÍon: De voor de berekeningen gebruikte data ziin ontleend aan EuÍost^t, Uzer eí Staal: Jaadíke statistieken 199í (LuxembuÍg, 1991) en
Inlemational lÍon and Steel tnsritute, Sreel Sr4tlsttcal yearbooh 1991 (Brussel, 1991).

gediend tegen staalbedrijven uit 28 landen wegens
i l legale dumping- en/ of subsidieprakti jken.
Eind september is de Amerikaanse overheid er in re-
actie op deze klachten toe overgegaan om de bin-
nenlandse markt te sluiten voor Franse, Duitse en
Engelse staalprodukten. Deze maatregelen hebben
een voorlopig karakter; op 7 decembeÍ zaI besloten
worden of de Amerikaanse markt definitief zaI wor-
den gesloten voor Europese staalprodukten. Het ge-
volg van een dergel i jke maatregel zou een echte
staaloorlog ziin, compleet met wederzijdse vergel-
dingsmaatregelen.

Een scenario voor de staalindustrie
Wanneer we na willen gaan welke mogelijkheden
voor de Europese staalbedrijven openstaan om aan
de huidige crisis het hoofd te bieden, moet aller-
eerst gekeken worden naar de ontwikkelingen bij
de belangrijkste concurrenten en op de belangrijk-
ste exportmarkten (zie tabel 4).
Bij de belangrijkste concurrenten, in Oost-Europa,
zal de produktie dalen, maaÍ de overproduktie zal
de eerstkomende paar jaar groot blijven. Er zal een
sterke exportinspanning ziin; wanneer de EG de im-
port van staalprodukten uit deze regio zou tegenge-
houden, zouden de Europese producenten op ex-
portmarkten nog steeds met deze concurrentie
geconfronteerd worden. De bedreiging voor de Eu-
ropese staalproducenten zal dus sowieso blijven
voortbestaan. Men zalvooral concurrentie te duch-
ten hebben op het terrein van de laagwaardige staal-
produkten , zoals balken en betonstaal.
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Op de belangrijkste exportmarkt, de VS, kan men
steeds beter in de eigen behoefte voorzien. De zelf-
voorzieningsgraad is na de sanering van de jaren
tachtig weer stijgende, ook op het terrein van de
hoogwaardige staalprodukten. De noodzaak van im-
port uit de EG neemt af , maar tegelijkertijd neemt
de (politieke) gevoeligheid voor dergelijke impor-
ten toe. De kans op zwaaÍ protectionisme is zeer
groot. De mogelijkheden van export vanuit de EG
naar de VS zijn dus op de lange termijn waarschijn-
lijk beperkt, en op de middellange termijn zo goed
als zeker afwezig.
lVat er in Japan gebeurt heeft geen directe relevan-
tie voor de Europese staalproducenten. Het lijkt
erop dat de Japanners zich in de jaren tachtig zo
goed als vol ledigvan de Europese markt hebben te-
ruggetrokken (waarschijnlijk met het oog op het
voorkomen van handelsconflicten). De Japanse
markt is voor Europese producenten van nul en ge-
nerlei waarde; in 7990 werd van de totale EG-staal-
export van meer dan 79 miljoen ton slechts 267.000
ton naar Japan geëxporteerd. Concurrentie tussen

Japanse en Europese staalbedrijven zal alleen op ex-
portmarkten optreden, maar ook daar zullen de
Oosteuropeanen de echte concurrenten ziin.

Drie strategieën
Er zijn drie strategieën denkbaar om de Europese
staalproducenten min of meer heelhuids door de
huidige crisis te loodsen. Deze strategieën zijn ach-
tereenvolgens: saneren (door afvloeien en slopen),
opwaarderen (door in het produktiepalet meer na-

I 1043



drtrk te leggen <>p hoogu'aarcl ige staalprr i l rrkten) en
protect i()n isnre .

Sarterirtg
Vele bedri jven hebben stnrctLrrele maatregelen afge-
koncligd <>m iets te cloen aan cle prol-rlenren u'u:irin
zi i  <-tp cl i t  moment verkeren. In cle nleeste geval len
gaat het daarbi j  <lm p<>gingen clo<>r gecln'ongen ()nt-
slagen en lrcsparingsnraatregelen de kostpri js te ver-
lagen en z() cle concurrentiep()sit ie te verbeteren.
Over het algenreen zi jn cle l iuropese .staalbeclr i jvcn
er niet zo happig ()p ()nr vr i ju ' i l l ig iets aan cle over-
proclukt ie en cle ()vercap:.I( ' i tei t  tc clr>en. Mcn is veel
eercler geneigcl orn cle proclukt ie t i ic lcl i ik tcrurg te
schr<leven cloor het personeel k<lrter te laten u'er-
ken, zr>als <lncler anclere het Duitse ] 'hvssen Stlhl
op cl i t  r-n()n' lent cloet. Slechts in een hperkt aantal
geval len.  zoals bi j  het  herstructurer ingsplan van het
Spaanse CSI, zi in incl iviclr.rele beclr i jven bereicl cle
produktiecapaciteit  sterk te vernrincleren. De nreeste
bedri jven zi jn echter bang dat cle concrlrrenten in
een clergel i jk geval zul len beslr.r i ten onr niets te
doen.
Hoewel er in de Europese staal inclr.rstr ie consensu.s
l-restaat or,'er cle ncx>clzaak tot vergaancle capaciteits-
en produktievemrinclering. is men dermate be-
vreescl voor cle 'free ricler'-problemutiek clat nlet een
sanering op incl iviclr,rele lrasis onvolcloencle resultaat
bereikt zal worclen. Een col lect ieve s:.rnerings<)pera-
t ie is daar()m ge\À'enst. Vrnclaar clat dc overkrrpelen-
de organisatie van F.uropese staalproclucenten EU-
ROI'ER aan de Eurropese Commissie heefi  gevraagd
onl te helpen bi j  cle sanering r, 'an cle st l : l l inclustr ie.

Opu'ctarcleritry
Oncler opwaarclering u'orclt  hier het proces verstzlan
waarbij l-reclrijven ert()e ()\'ergaan <>r'rr cle procluktie
van laagu'aardige staalprocltrktcn. z<xrls betonstaal.
af te stoten en zich in plaats claarvan mt:er t()e te
gaan leggen ()p cle pr<xltrkt ie r, ' : tn hoogwztarcl igere
proclukten.
Deze strategie rv<>rclt cloor een Í{r(x)t auntal l-reclrii-
ven. onder unclere Hoogovens. gevolgcl.  De nrarkt
r,oor laagwaarcl ige staalpr<xlukten in cle EG u'orclt
stee(l .s kleiner. En zelf i  wí. lnneer cle EG-markt u'orclt
afgesloten r '<>or ()<lsteur()pese ( laagrvaarcl ige ) im-
p()rt .  is het r 'oor l iuropese bcclr i jven cl ie (nog) r 'eel
van dergel i ike proclukten nraken. zoals Hoog<>vens.
interessanter ()m zicl-r in sterkerc nlate ()p hoogwaar-
cl iger procltrkten te r ichten (zoals bi j  voorbeelcl ge-
rvalst staal vr>or cle verpakkings- of autoinclustr ie).
I l i j  c leze proclukten '*,orclt  nanrel i jk een gr()tere t()e-
gev<legcle rvlrarde gecreëercl.
De opwaarcleringsstratcgie, die ckror een gr(x)t aan-
tal l -reclr i jven gevolgcl n'orclt .  l i jkt  r 'ooral ingegcven
te rvorclen cl<xrr cle wens het nrarktaancleel niet ver-
der te zien te'ruglopen. I{et is claaronr een uiterurzrte
clef l 'nsieve strategie en lret is onduiclel i ik in h<rcver-
re cle markt vo<lr hoogwaarcl igerc .staalsoorten ()ver

een rrantal iaren volcloencle gr(x)t zal zi in orn het te-
gen cl ie t i jc l  onts' ikkelclc uanbocl r 'ol lecl ig te absorlrc-
ren. I)aaronr is al leen ()p\\ 'aar( leren onl '<l lcloencle
()nl aan de huicl igc crisis het hoofcl te bieclen.

Protectiorlistne
f)eze clerde strategie is cle nreest offensieve r)raar te-
gel i ikert i ic l  cle nrinst elegante nreth(xle voor het aan-

pakken van de industr iepr<lblematiek. Nietternin
l i jkt zich een consensus te vonnen over de nood-
zaak Oo.steuropese importen te belemmeren. De EG
heeft zelf .s al een aantal in-rportbeperkende maatre-
gelen afgekondigcl.  Or-n cleze maatregelen pol i t iek
te rechtvaardigen, probeert men ze in een aantrek-
kel i iker jasje te steken. In het l icht van cle extreme
mil ier.rproblematiek in cle O<>steuropese rnetal lurgi-
sche inclustr ie zou clan moeten gelden dat (tr i t  Oost-
Eur<lpa ) al leen clat staal tot de EG-rnarkt wordt
tr>egclaten clat op rni l ierrvriendeli ike wijze gepro-
duccerd is.
\ i lzanneer de mil ier.r-eisen str ingent genoeg zi in zt l
een clergel i jke rnaatregel gedurencle de eerste paar

iaar een sterk protectionist isch effect hebhn. Dit
bieclt  cle Europe.se proclucenten de gelegenheid de
nooclzakel i jke sanerings<lperatie geleidel i jk d<>or te
v()eren en cle ern.st ige sociale c()nseqLrenties van af-
vloei ings<>peraties zo klein mogeli jk te houclen.
Een bi jkornencl v<xrrcleel van cleze vonn van mil ieu-
protectionisme is clat cle kans mininraal is dat import-
beperkencle maatregelen bi j  cle gevestigde produ-
centen tot lethargie leiden, iets u'at bi j  andere
vornlen van protectionisme nog wel eens op wil  tre-
clen. Men z'.r l  zich er narnel i jk constant van bewust
moeten zi in clat men op de rniddel lange termijn na-
meli ik weer wel concurrentie te duchten heeft van
cle Oosteur()pese concurrenten.
rJíanneer een clergelijke n-raatregel voor een groot
aantal jaren worclt  vastgelegd, ztr l  in eerste instantie
waarschi jnl i ik geen enkele Oostetrropese producent
in staat zi in <>m aan de nri l ieu-eisen te voldoen. Pro-
clucenten ztr l len htrn inspanningen concentreren op
:.rnclere afzetrnarktc'n. Na verloop van t i ic l  zal men er
echter toe ()\ 'ergaan ()m l)estaan(le bedri jven álárn te
passen of  n ieuwe instal lat ies te ontwikkelen die wel
r 'olcloen aan cle mil ieu-eisen. omdat men de EG als
een lurcrat ieve markt beschouu,t.  Succesievel i ik zal
het rtr i l ier.r-effèct van een clergel i ike maatregel clan
t()enemen. terq, i i l  het hanclelsbeperkencle effect
steecls vercler afneemt. lJovenclien l-reeft een dergelij-
ke maatregel als vrxrrdeel clat hi i  in pol i t iek opzicht
lrcter te verkopen is.

Concluclerencl kunnen n'e stel len:
o cfat er ()pwaarcleringsoperaties gaande ziin, maar

dat deze onvolcloencle potentieel hebben orn de
hr-r icl ige crisis te bezweren:

o clat er rnogeli jkc'rwi js een gecoórdineerde sane-
rings<rperatie in cle pi ipl i in zi t .  maar clat de ont-
wikkel ing cla: lrvan n()g ()p gr()te probler-nen zal
stui ten:

. en clat protectionisme verwerpel i lk is. maar dat
l-ret,  incl ien cle pol i t ieke'*, i l  aanwezig is, een micl-
clel kan zi jn om srrnering en ()pwaardering wat
meer t i fcl  te gunnen.

Opu'aarclering. sanering en pr()tect ionisme - deze
drie trekp:r:.rrclen v()rmen cle trojka die cle Etrrope.se
staal inclustr ie cle volgencle eeLrw in r-noet slepen. [{o-
pel i ik  mag het nr i l ieu achterop.

Jeroen Broeders
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