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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 ijzer- en staalindu.strieis uitermate crisisgevoelig.Het bliikt dat deze basisinclu.strie
telkens weer zwaaÍ lijdt <>nderieclererecessie.De bedrijfsresultatenin cle staalindustrievert()neneen
cyclischer verloop dan de econornie als geheel w:tarbii de dalen dieper zijn dan in andere beclrijfstakken. Dit wordt veÍooÍzaakt door het f'eit dat ten tiicle
van een reces.siede vraag na:lr .staalsterker inzakt
clan de vraag naar allerlei andere prodtrkten, omcl:lt
investeringen in staalintensievekapitaalgoederen
als gebouwen en ntachinesop de lange baan geschoven worden.
Het blijkt erg moeilijk te zijn onr de staalprodr-rktie
op zo'n ntoment aan de teruggel<>pen
vr:lÍ.rgaan te
passen. Deze inf'lexibiliteitwordt v()()reen belangrijk deel veroorzaakt door de aard van cle prodr_rktieprocessen.De marginale kosten van cle.staalproclr.rktie zijn vrij laag, waardoor er bij een daling v:ln clc
prijs in eerste instantie geen prikkel bestaatom dc
produktie terLlgte schroeven, nlaar men eerder geneigd is de pr<dtrktie te laten .stijgen.Het slechte
aanpassing.sverm()gen
van de staalindustricis echter
vooral <>okeen gevolg van cle clecennialangeondermijning van de werking van het prijsmechanisme,
die in zeer veel landen ver(x)rzaaktis door sulrsidies en protectionistischemaatregelen.
De nationale staalindtr.strie
w<trdt in veel landen (terecht of onterecl'rt)lrc.schouwclals een ltelangriike
m()t()rvoor de indu.striëleontwikkeling, terwijl deze
industrietak tegeliikertijd lresch<>trwd
wordt als een
so()rt leverancier van nationaal zelfl-rewu.stziln.
Srrltsidies ten l-ratevan deze industrie zijn daarom vanuit
cle politiek eenvoudig te verdedi gen. Z<t lrcdroegen
de directe subsidie.sin de EG aan de staalinclustrie
over de afgelopen 15 jaar het onvoor.stelbare beclrag
van 13 0 rniljar d gulden' .
Momenteel is er in cle EG, apan en Oost-llrlrop:l
-f
sprake van overproduktie. D<tordeze overproduktie, die nt()ntenteelr<>ncl
de 10 Í.<>175o/o
ligt, is de basi.sgelegclvo<trde huidige crisis. De crisis in de Eu-
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r()pesestaalindustrieis echter versneld d<>ordatde
Europese nrarkt is oversp<telddctor goedko<lp staal
uit het voorrnalige O<>stbl<>k.
Door deze twee firctoren is de prijs van rLt\\'staall'retafgel<tpenjaar met
grof'weg 100 gulden pcr t()n geclaalcl.
De vraag laaar staal
De Vereldltank gaat er van trit dat de wereldstaalc()nsul'npticin de perioclc 1990-2005zal groeien lnet
ccn gemiclclelclev:.rnI ,6oltper iltttr'. Deze groei zal
cchter niet evenredig over de hele wereld plaat.svinclen: zo stijgt cle staalintensiteitin cle ontwikkelingslanden (i.e. cle verhoucling tu.ssen.staalconsumptie
en bbp), terwijl de intensiteit in cle geïndr_rstrialiseercle economicën duideliik een clelencletendens te
zien geefi (zic tabel l).
I)e staalcon.suruptie
in cle geïndr.rstrialiseerde
wereld
is op clit m()t'nentlager clan ten tijde van de eerste
<lliecrisisen alhoewel de c()nsumptieaan l-reteind
van cle iaren tachtig weer aan scheen te trekken, is
hct ()nwaarschijnlijkdat het niveau van 1973 <><>it
n<lggeha:rldzal worden. Fliervoor kan een aantal reclenen í.1:i
ngevoerd worden.
Alle reerst is hct zo <l.a,t
cle ontwikkeling van de energieprijzen na cle eerste <tliecrisi.s
cle <tntwikkeling
heefi bevorclerdvan substitLltenvor>rstaal clie lichter en sterker zijn, zoal.sbepaalde kunstvezelsen kenrrnischeverbindingen. Het is te verwachten dat het
gebruik van clcrgelijkesubstituteneen voortdurencle geleidelijke groei zal vertonen, waardoor de afzetnrogelijklteclenvan staal onder druk zullen blilvcn stáríin.

'.l .l I.N . Il roecl crsi s al s A tO vcrl toncl cn aan het Ti nl r rgen
In.sti tuuten u'erkzaum l ti j hct F.con<l rni sch-Geogrl fi s cInh
sti tuut van cl c Il ni versi tci t van A ntstercl al n.
l. I;ittctrtcictl'l-itttcs.l(t <lktobcr lt)92.
2. \títrrld llenk. Price pru spt'cts.frtr m cu()rpri,rta r)' cr trnntocli /rt,s,v'ol . l . V ushi ngton, 1991.l tl z. 200.

were lcl
lJovenclienhebben in clc geïnclustrialiseerclc
een a an t:rlstaa lintens iev eindus t r iet ak k en,z r > alsbij
r'oorbeelclcle scheepsbouw, sterk aan belang ingeboet. Ook cle instnrmentenbouw'is nrinclerstaalinniet alleen vun$'ege l-retgebruik
tensief gew<>rclen,
v:ln andere nlaterialen. nlaar ook omdat, onder ancle output van
clere cl<>or
cle inzet van c()l'npLlters.
machines en inclustriëlelverktr-rigenn()g steccls
groeiencleis. Men k:rn nret rninclermachines toe, en
er is cltrsnrinclerstaal noclig onr het nrachineparkop
peil te h<>uclen.
Ten slottc is het onwlrarschiinlijkclat
vanuit cle traclitionelegroeim:lrkten (clenk bij v<>orbeelcl aan cle autornobielsectoren cle cluurzame
huisho uclelijkea pp ar at en) in het $í es t c n ooit nog
een nieuwe 'boour' geïniticerclkan worclcn.
Terwijl groei van het verbruik in het Westenaf'wezig
wachten clat deze in de ontwikkelingslanclencle
k<>mencle
decennia sterk zal stijgen.
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a. Staalintensiteit
is hier gedefinieerdals de verhoudingtussenstaalconsumptieen het bbp, en het wordt uitgedruktin kg staalper $ 1.000in constantedollarsvan 1980.
Bron: \STorld
Bank, Pri ceprospects
for rnajor primary cornmodities,199O2005,deel 1, lVashington
, 7991,blz. 202.

lrij vocrrbeeldin de EG al lang niet meer worden toe- Tabel 1.
Het aanbod
De prodr-rktievan.staall-reefteen v(x)rtclurencle
gepast,terwijl men nieuwe tecl-rniekenniet c>fzeer Staalintensitelt,
groei te zien gegeven, alhoewel clezewel cen cylangzaanr introcluceert.
1968-1987'
(zie
cliscl'rverloop had
figLrur1). Deze groei voncl
I)e consequentieshiervan zijn clatde staalproduktie
zowe l pla ats in v<> lum eals in aant al pr oduc ent en.
op een zeer milieuvervtrilendeen energie-intensieWercler in 19,í5in 35 landen staal geprocluccercl,op
ve wijze plaatsvindt,terwijl ook de arbeidsproduktiviteit er erÉalaag is. Het geprodr.rceerdestaal is over
clit moment is clat aantal nleer dan verclubbelcl.In
19U9bedroeg cle wcrelclproclr-rktie
l-retalgemeen van lage kwaliteit.
een sinclsclien
nog niet geëvenaarde7U6 milj<>enton. Grote proDes<>ndank.s
slaagt men er in om deze staalprodukduktiestijgingen zijn cle afgelopen paar jaar nret
ten op de wereldrnarkt af te zetten. In een aantal genármegerealiseerclin vier zich inclustrialiserencle
ontvallen schijnt men bereid te zijn een zeker verlies
wikkelin gslan cle n,n am elijk I lr az ilië, Taiwan, Zuic lop cle koop toe te nernen, wanneer men op die maKoreu en Mexic<>.Verder is ook cle V<rlksrepubliek
nier harclevaluta kan verwerven. In deze gevallen
Cl-rinaeen snelle groeier: cle afgelopen tvu'intigjaar
z()LrÍlesproken kunnen worden van dur-nping.
is de proch.rktiein clit lancl vertienvoucligcl.
Tabel 2. De tuintig grootste staalproducenten
Tabel3. De top tuintig aan staalproI )e vier la nclen(c.q . r egio' s ) c lie m oducerende land.en ( I 99O)a
menteel cle verholrclingcnop cle rvc'- (199o)"
relc lsta alma rktbe pa len, z ijn c le Eur < > Iledriif
Land
Produktie
Land
Produktie
pe.seGeme en scha p,c leVS, . fapan en
(nrln. ton)
(mln. ton)
O ost-Euro pa( inclus ief c le v oor r nuli(zie
ge Sovjettrn ie)
t abel 3) . I n 1990
1. Nippon Steel
28,8
1. Sovjetunie
754,4
Japan
waren clezepr<>clucenten
s:lnlen
2. Usinor-Sacilor
Frankrijk
23,3
2. Japan
110,3
gc>eclv<><>r
70ohvan cle rverelclstaalKorea
76,2
88,9
3. PO SCO
J. Verenigde Staten
proch"rktie.
4. Britisl-rSteel
Engeland
13,9
4. China
66,3
VS
r2,4
4 4 ,0
5. USX
5. Duitslandb
Oost-Htopa
6. NKK
12,1
6. Italie
2 5 ,5
Japan
(v<>ormalige)
S<>r'jetr-rnie
is cle
I)e
Italië
7,5
7. lVa
23,7
7. Zuid-Korea
grootste staalpr()chlcentter u,erelcl
8. Thyssen
Duitsland
1,1
8. Brazilië
20,6
en Polen
en ook Tsjechc>-Slou'akije
1,1
19,0
9. Sumitomo
9. Frankriik
Japan
zijn grote procltrcenten.De Ílrote ex10. Kawas a k i
1,1
Verenigd
10.
Koninkrijk
77,8
Japan
p()rten van cle laatstetwee jaar zijn
VS
11. Betl'rlehemSteel
11 . I n d i a
1 5 ,0
9,9
een clirectgev<llgvan cle ineenstor12. SAI L
India
12. Tsjechoslowakije
8,8
1.4,9
t ing van h et Oo stb lok . De laat s t eja13. LTV Steel
VS
13. Polen
7,4
1 3 ,6
ren is in cle algehele economische
14. Kobe Steel
14. Spanje
6,6
12,9
Japan
nralaisede staalprocluktiervel sterk
15. I s c or
Zuid-Afrika
6,3
15. Canada
72,3
teruggelopen, málarhet staalr.,er16. Br ok en H i l l ( B H P ) Australië
6
,
r
16. België
7r,4
brtrik in cle verrverkencleinclustrieis
17. China Steel
Taiwan
17. Roemenië
5,6
9,8
nog sneller geclaalcl.rva:rrcloorer
18. National Steel
VS
18. Taiwan
5,2
9,7
nro nle nle elsp rake is r ' : r neen gr ( ) t e
19. Hoogovens
Nederland
19. Turkiie
5,2
9,3
overprocluktie. Dit surplus probeert
20. Inland Steel
VS
4,9
20. Mexico
8.7
men (teg en ha rde valut a) op c le
werelclmarkt af te zetten.
a. In dit overzicht zijn geen bedriiven opgenomen
a. Nederland neemt met een produktie
De Oosteuropese staalinclr-rstrie
ligt
uit Oost-Er,rropa,het GOS en de Volksrepubliek
van 5,4 miljoen ton een 24e plaats in.
Cl'rina.
b. D ui tsl and i s B R D pl us D D R .
in technologisch opzicl-rtver echter
Bron: EurosÍaÍ, IJzer ert staal: .iaarliikse statistieken.
Bron: International Iron and Steel Instiop cle rest van de werelcl. Men
b lz.5 2 .
tui"e, Steel Statistical Yearbook 1991 .
rnaakt gebnrik van technieken clie

r-.st]28-10-1992

to41

Bron: InternationalIron and SteelInstitrrte.SteelStatisticallearbook 1991.
Flguur 1.
vere-ld,staalp,i1!*1t:
r900-1990.
ií *à.-íi""."

Dit kan echter niet los gezien n'orden van l-retfeit
clat o.st-ELrr()p'r n,g lung niet'r>lleclig in creu'erelcrecononrie gcïntegreLrd ii. Zo liggen clc k.rrren van
energie
beneclen clc *.ereldprijs \.álnwegesr.:lrs_
'er
sultsidiëring en ler.'ertcle cnergie-intensiteit,u.ancle
procluktic gecn concurrentienlrcleelop. IJovendien
is cle lege arbeicl.sprocluktiviteit
in deze lage-krnen
regio geen al te gr(x)t proltleenr.
o.k i.shet z. dat nren een concLrrrentiev<>ordeel
.ntleent aan het feit dat rtren (nog steeds)antper k<ts_
ten behoefi te maken op de terreinen van milieu en
beclrijf.sveiligheicl.
De rtretallurgischebedrijven in
het O<tstl'rlokzijn levensgevl:rrlijke.Dickensiaanse
u'erkplekken. clie het nrilieu tot in cle rvifde <tmtrek
z\\'aar vervuilen. Zo is cle ler,'ensver$.acl-rting
Van het
persc>neelin een alntal Rr-tssische
alurtrinitrnrfubrieken niet hoger clan i7 jaar. tenviil de kindersrerftein
de staalstadN{agnit<>gorsk
vele nralcn hoger is clan
ltet nationale gerniclclelcle.
.fapatt ert de EG
Japan en cle EG ziin nett() exp()rteLlrsen clc proclu_
centen in clezelanden schijnen het meest te lijclen
<>ncler
cle I'ruicligestaalcrisis.De p.rduktie is in cleze
lanclenal sinclsjaar en claÍlgroter clan de consLunptie en rnen is er clus uan ge\\'enclom op exportntark_
ten te ln()eten opere ren. I_a.stig
$.orclthet echter
\\'anneer lnen niet alleen op cle exp()rtntálrkten,
ntaar,r,rk ,rp cle eigen. en naar rnen aÍtnnarnveilige.
rnarkt r.vordtgeconfr-<>nteercl
lnet'vreentde' concur_
renten. Met dit proltleenr rvorden v<><>ral
de prodr_r_
centen in cle tsGgecr>nfronteerd,tervi.ijlcleJapan.se
producenten r'oor:ll te rtrakenkrijgen met verclrin_
ging op andere nrarkten.
De staalindu.striein clezelanclenis cle .reest ()ntwikkelcle ter wereld. waarbil <>pgemerktnl()et w<>rden
dat de.fapanseindustric ()p een nog hoger peil staat
clan de Europese. In cle Europese staalinclr.rstrie
l-reeft.ren sind.scle jaren zestig
nr'eite clan in
'reer
.fapan om prrxluktieprocessenzoclunigaan te pas_
.sendat de nieuwste technologieën in cle ltedrijfsv<>e_
ring geïnc<trporeercl
kunnen w.orclen.De uitgangs_
positie v:ln cle apanse beclrijven voor cle toepassing
-f
van de nieus'ste technokrgieën is lrcter dan die van
cle Er-rr<tpese
lteclrijven.onrclutcle geruicldeldebe_
dri jf.s<>rnr,'ang
groter is.
Zor.l'elcle-lapanseals cle Eur<>pese
staalindustrie
hebhen te kampen tnet ()\'erprocluktieen ()vercárpa_
citeit. Ileclr<>egcle overproclr.rktievan cle Europese
staalinclr.rstrie
in 1990 8q{r.cluarb<lvenopku,ant nog
een.secn <tnlrcnutteprocluktiecapaciteitvan 25olt.
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Momenteel bedraagt de overcapaciteit30 tot 40 mil_
ioen ton, dit ondanks de capaciteitsreductiedie in
de jaren tachtig gerealiseerdwerd. Tussen 19g0 en
19tit]werd, onder begeleiding van de Europese
Cornmissie,40 miljoen ton uit produktie genomen
(en het aanral werknemers met 260.000teruggeb r a c h t) .
Ook nu wil de industrie dat de Europese Commissie
een rol gaat spelen bij de coórdinatie (en subsicliëring) van de saneringsoperatie.Deze sanering z<tu
gerealiseerdnroeten worden ntet l)ehulp van sloopprenrie'sen afvloeiingsregelingen.
Gedr-rrenclede afgelopen decennia l-reeftrnen in cle
.staalinclustrie
op de regelrlratigoptredende crises
gereageerdmet pogingen <>mde procluktiviteit te
v e r h o g e n e n ( a l d u s ) d e k o . s t p r i j st e l a t e n d a l e n . Zo
pr<>cluceercle
l{o<>goven.s
in 1991 nret 1j.000 werknenrers evenveel ton staal als in 7970 ntet 20.000.Door
clezedalingen van de kostprijs is rnen er keer op
keer in geslaagdde <>mvangvan een slinkencle
nrarkt war op te rekken. Maar de rek lijkt nu echt uit
de markt te zijn, en er bestaatconsensusover het
feit dat cle produktiecapaciteitmoet worden ingekrontpen. Maar dat is geen simpel proces, en voorlopig prol>erende pr<>ducentente exporteren, bij
r,'oorbeeldnaar de VS.
l'erettigde Statert
De VS ziin de gr()otstestaalimporteurter wereld en
irnporteerden in 1989 voor 11,4 miljard dollar aan
staalprodukten.Tijdens de sanering van de Amerikaanse staalindustrieaan het begin van cle jaren
tacl'rtigis de importaÍhankelijkheid sterk toegenonren. Zo lnoest in l9U5 in 33o/ovan de nettoconsumptie cloor irnport q,'orden voorzien. Sindsdien is clie
inrportafhankelijkheidteruggelopen rot I 5Zoin
1990. Van die import wa.seen derde afkomstig uit
de EG, l7o/ouitJapan en slechts één procent uit
Oost-Europa.
De Arnerikaansestaalinclustriebe.staatuit twee soorten producenten. De eerste gr()ep producenten
wordt gevormd door de traditionele staalbedrijven,
die ijzer en staal produceren r_ritijzererts.Zii waren
in 1990 verantwo(>rdelijk v()or meer <Jan60o/ovan de
staalproduktie.De rest váln het staal wordt geprocluceerd in bedrijven, de z()genaamde'rnini-mills',clie
gebruik maken van het elektrostaalprocédé.Daarbij
zet nten in elektrischeovens schroot rechtstreeks
orn in staal.
Tot een paar jaar geleden ging het daarbii vooral om
kleine bedrijven die laagwaardigestaalprodukten,
zoal.sbetonstaal.produceerden. De laatstejaren is
men er echter bij een aantal bedrifven in geslaagd
het gebruikte procédé zodanig te verbeteren clat
men er ook hoogwaardiger staalprodukten mee kan
produceren, tern'ijl tegelijkertifdde gemiddelclebedrijfsomvang i.stoegenomen. Deze 'mini-mills' beginnen Iangzamerhandeen steedsgrotere bedreiging voor cle traditionele staalbedrijvente vormen.
De An-rerikaanse
grote staalproducentenvoelen zich
niet veilig rneer en ze lteginnen zich grote zorgen te
nraken over de import. Zii ziin met name bang dat
de Europese producenten zullen proberen hun surplu.sop de, voor hen zeer belangrijke, Amerikaanse
markt af te zetten.
In jr-rlij<>ngstleclen,
echter, hebben Anterikaanse
staalproducentenbij hun regering een aanklacht in-

Tabet 4 Een ,tergeltlkttg
Produktie
(mln.ton)

oan de s,aatlrrod,.htte
Trend

EG

736,9

Licht
dalend

Japan

1 10 ,3

Licht
dalend
Ongeveer
constant

VS

O-Europac

88,9

203,6

Sterk
dalend

(1990) ttt de Ec,Joporr, de VS eí Oost-Eutolta

Netto
OverGem.
pro- bedrijfscons
(mln.ton) duktie omvang
( ml n.ton")
8o/o

11,5

Hoog

89,7

99,0

loo/o

72,2

93,9

702,5

-l5o/o

/,+

Zeer
hoog
Matig

3o/od
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Soolet-Anb)

Technologische ontwikkel ine
penetratieNiveau
Trend
graad ino/o .
CG
OH O

13I,6

191,7

(rncL de toorrnabge

laagtot
zeeÍ
laag

67,1

18,9

3,6

46,7

. 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 onwaarschiinlijk.
Groei van aantal mini-mills is te verwachten.

a. Het gemiddelde van de zes grootste bedrijven. In 1990waÍen dir in de EG Íesp. Usinor-sacilor, British steel, Ilva, Thyssen, Hoogovens en Cockerill-Sambre.ÍnJapan ging he! achtereenvolgens
om Nippon Steel,NKK, Sumitomo,Kawasaki,Kobe Steelen NisshinSteel,terwiil de zesgrootste 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 technologieën , 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 overgeslagen worden. Van deze indicator wordt aangenomen dat een hoge penetÍatiegraad correspondeeí met een hoge technologische orltwikkeling. Bij de tweede indica[or gaal heÍ om de penelralievan Open Heanh Procédé(OH), een totaalverouderde,energie-intensieve
en milieuvervuilende techniek waarmee staal geproduceeÍd woÍdt. van deze indicator woÍdt aangenomen dat een lage penetÍatiegraad coffespondeert met
een hoSetechnologischeontwikkeling.
c. OndeÍ Oost-Europawordt hier verstaan:Àlbanië, Bulgariie,Tsiechoslowakije,Hongariie,Polen,RoemeniëeÍl de voormaligeSovjetunie.
d. Sinds1990sterk gestegen,met name in Tsjechoslowakiieen de vooÍmaligesovietunie.
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, SreelSr4tlsttcal yearbooh 1991 (Brussel, 1991).

gediend tegen staalbedrijven uit 28 landen wegens
illegale dumping- en/ of subsidiepraktijken.
Eind september is de Amerikaanse overheid er in reactie op deze klachten toe overgegaan om de binnenlandse markt te sluiten voor Franse, Duitse en
Engelse staalprodukten. Deze maatregelenhebben
een voorlopig karakter; op 7 decembeÍ zaI besloten
worden of de Amerikaanse markt definitief zaI worden gesloten voor Europese staalprodukten. Het gevolg van een dergelijke maatregel zou een echte
staaloorlog ziin, compleet met wederzijdse vergeldingsmaatregelen.
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 allereerst gekeken worden naar de ontwikkelingen bij
de belangrijkste concurrenten en op de belangrijkste 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 import van staalprodukten uit deze regio zou tegengehouden, zouden de Europese producenten op exportmarkten nog steeds met deze concurrentie
geconfronteerd worden. De bedreiging voor de Europese staalproducenten zal dus sowieso blijven
voortbestaan. Men zalvooral concurrentie te duchten hebben op het terrein van de laagwaardige staalprodukten , zoals balken en betonstaal.
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Op de belangrijkste exportmarkt, de VS, kan men
steeds beter in de eigen behoefte voorzien. De zelfvoorzieningsgraad is na de sanering van de jaren
tachtig weer stijgende, ook op het terrein van de
hoogwaardige staalprodukten. De noodzaak van import uit de EG neemt af , maar tegelijkertijd neemt
de (politieke) gevoeligheid voor dergelijke importen 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 waarschijnlijk beperkt, en op de middellange termijn zo goed
als zeker afwezig.
lVat er in
Japan gebeurt heeft geen directe relevantie voor de Europese staalproducenten. Het lijkt
erop dat de Japanners zich in de jaren tachtig zo
goed als volledigvan de Europese markt hebben teruggetrokken (waarschijnlijk met het oog op het
voorkomen van handelsconflicten). De Japanse
markt is voor Europese producenten van nul en generlei waarde; in 7990 werd van de totale EG-staalexport van meer dan 79 miljoen ton slechts 267.000
ton naar Japan geëxporteerd. Concurrentie tussen
Japanse en Europese staalbedrijven zal alleen op exportmarkten 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 achtereenvolgens: saneren (door afvloeien en slopen),
opwaarderen (door in het produktiepalet meer na-
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drtrk te leggen <>phoogu'aarcligestaalprrilrrkten) en
protect i()nisnre.
Sarterirtg
Vele bedrijven hebben stnrctLrrelemaatregelenafgekoncligd <>miets te cloen aan cle prol-rlenrenu'u:irin
zii <-tpclit moment verkeren. In cle nleestegevallen
gaat het daarbij <lm p<>gingenclo<>r
gecln'ongen()ntslagen en lrcsparingsnraatregelen
de kostprijs te verlagen en z() cle concurrentiep()sitiete verbeteren.
Over het algenreenzijn cle liuropese .staalbeclrijvcn
er niet zo happig ()p ()nr vriju'illig iets aan cle overprocluktie en cle ()vercap:.I('iteit
tc clr>en.Mcn is veel
eerclergeneigclorn cle procluktie tiiclcliik tcrurgte
schr<levencloor het personeel k<lrterte laten u'erken, zr>als<lncleranclerehet Duitse ]'hvssen Stlhl
op clit r-n()n'lent
cloet. Slechtsin een hperkt aantal
g evalle n. z oals bij het her s t r uc t ur er ings p l a nv a n h e t
SpaanseCSI, ziin incliviclr.rele
beclrijvenbereiclcle
produktiecapaciteit sterk te vernrincleren.De nreeste
bedrijven zijn echter bang dat cle concrlrrenten in
een clergelijkgeval zullen beslr.ritenonr niets te
d oe n.
Hoewel er in de Europese staalinclr.rstrie
consensu.s
l-restaator,'ercle ncx>clzaaktot vergaanclecapaciteitsen produktievemrinclering.is men dermate bevreescl voor cle 'free ricler'-problemutiek clat nlet een
sanering op incliviclr,rele
lrasisonvolcloencleresultaat
bereikt zal worclen. Een collectieve s:.rnerings<)peratie is daar()m ge\À'enst.Vrnclaarclat dc overkrrpelende organisatievan F.uropesestaalproclucentenEUROI'ERaan de EurropeseCommissie heefi gevraagd
onl te helpen bij cle sanering r,'ancle stl:llinclustrie.
Opu'ctarcleritry
Oncler opwaarcleringu'orclt hier het proces verstzlan
waarbij l-reclrijvenert()e ()\'ergaan<>r'rr
cle procluktie
van laagu'aardigestaalprocltrktcn.z<xrlsbetonstaal.
af te stoten en zich in plaats claarvanmt:er t()e te
gaan leggen ()p cle pr<xltrktier,':tnhoogwztarcligere
proclukten.
Deze strategie rv<>rclt
cloor een Í{r(x)t auntal l-reclriiven. onder unclereHoogovens. gevolgcl.De nrarkt
r,oor laagwaarcligestaalpr<xluktenin cle EG u'orclt
stee(l.skleiner. En zelfi wí.lnneercle EG-markt u'orclt
( laagrvaarclige
) imafgeslotenr'<>or()<lsteur()pese
p()rt. is het r'oor liuropese bcclrijvenclie (nog) r'eel
van dergeliike proclukten nraken. zoals Hoog<>vens.
interessanter()m zicl-rin sterkerc nlate ()p hoogwaarcliger procltrktente richten (zoals bij voorbeelclgervalst staal vr>orcle verpakkings- of autoinclustrie).
Ilij clezeproclukten '*,orcltnanrelijk een gr()teret()egev<legclervlrarde gecreëercl.
De opwaarcleringsstratcgie,
die ckror een gr(x)t aangevolgcln'orclt. lijkt r'ooral ingegcven
tal l-reclrijven
te rvorclencl<xrrcle wens het nrarktaancleelniet verder te zien te'ruglopen.I{et is claaronreen uiterurzrte
clefl'nsievestrategieen lret is onduicleliik in h<rcver()ver
re cle markt vo<lr hoogwaarcligerc.staalsoorten
een rrantaliaren volcloenclegr(x)t zal ziin orn het tegen clie tijcl onts'ikkelclc uanboclr'ollecligte absorlrcren. I)aaronr is alleen ()p\\'aar(lerenonl'<llcloencle
()nl aan de huicligc crisis het hoofcl te bieclen.
Protectiorlistne
f)eze clerdestrategieis cle nreestoffensieve r)raartegeliikertiiclcle nrinst elegante nreth(xle voor het aan-

tw

pakken van de industriepr<lblematiek.Nietternin
lijkt zich een consensuste vonnen over de noodzaak Oo.steuropeseimporten te belemmeren. De EG
heeft zelf.sal een aantal in-rportbeperkendemaatregelen afgekondigcl.Or-nclezemaatregelenpolitiek
te rechtvaardigen,probeert men ze in een aantrekkeliiker jasjete steken. In het licht van cle extreme
milier.rproblematiekin cle O<>steuropese
rnetallurgische inclustriezou clan moeten gelden dat (trit OostEur<lpa) alleen clat staal tot de EG-rnarktwordt
tr>egclatenclatop rnilierrvriendeliikewijze geproduccerd is.
\ilzanneerde milier.r-eisen
stringent genoeg ziin ztl
een clergelijkernaatregelgedurenclede eerste paar
iaar een sterk protectionistischeffect hebhn. Dit
biecltcle Europe.seproclucentende gelegenheid de
nooclzakelijkesanerings<lperatie
geleidelijk d<>orte
v()erenen cle ern.stigesociale c()nseqLrenties
van afvloeiings<>peraties
zo klein mogelijk te houclen.
Een bijkornenclv<xrrcleelvan clezevonn van milieuprotectionisme is clatcle kans mininraal is dat importbeperkenclemaatregelenbij cle gevestigdeproducenten tot lethargie leiden, iets u'at bij andere
vornlen van protectionisme nog wel eens op wil treclen. Men z'.rlzich er narnelijk constant van bewust
moeten ziin clat men op de rniddellange termijn nameliik weer wel concurrentie te duchten heeft van
cle Oosteur()peseconcurrenten.
rJíanneereen clergelijke n-raatregelvoor een groot
aantal jaren worclt vastgelegd, ztrlin eerste instantie
waarschijnliik geen enkele Oostetrropeseproducent
in staat ziin <>maan de nrilieu-eisente voldoen. Proclucentenztrllen htrn inspanningen concentreren op
:.rnclere
afzetrnarktc'n.Na verloop van tiicl zal men er
echter toe ()\'ergaan()m l)estaan(lebedrijven álárn
te
p a s s e no f n i e u w e i n s t a l l a t i e st e o n t w i k k e l e n di e w e l
r'olcloenaan cle milieu-eisen.omdat men de EG als
een lurcratievemarkt beschouu,t.Succesieveliikzal
van een clergeliikemaatregel clan
het rtrilier.r-effèct
t()enemen.terq,iil het hanclelsbeperkencle
effect
steeclsvercler afneemt. lJovenclien l-reefteen dergelijke maatregelals vrxrrdeel clat hii in politiek opzicht
lrcter te verkopen is.
Concluclerenclkunnen n'e stellen:
o cfat er ()pwaarcleringsoperatiesgaande ziin, maar
dat deze onvolcloenclepotentieel hebben orn de
hr-riclige
crisis te bezweren:
o clater rnogelijkc'rwijseen gecoórdineerde sanerings<rperatiein cle piipliin zit. maar clat de ontwikkeling cla:lrvann()g ()p gr()te probler-nenzal
stuiten:
. en clat protectionisme verwerpelilk is. maar dat
l-ret,inclien cle politieke'*,il aanwezig is, een miclclel kan zijn om srrneringen ()pwaarderingwat
meer tifclte gunnen.
Opu'aarclering.sanering en pr()tectionisme- deze
drie trekp:r:.rrclenv()rmen cle trojka die cle Etrrope.se
staalinclustriecle volgencleeeLrwin r-noetslepen. [{opeliik mag het nrilieu achterop.
Jeroen Broeders

