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Forord
Det ar inte sa vanligt att Industriforbundet engagerar sig ien allman de
batt om ett enskilt investeringsprojekt. Nar det galler Stalverk 80 har
vi emellertid gjort det genom att be Erik Ruist, Ingemar Stahl och Lars
Wohlin gora en forutsattningslos utredning av projektet i ett samhalls
ekonomiskt per~pektiv.

Ett viktigt skal till att Industriforbundets styrelse ville fa till stand en
sadan utredning var att beslutet skulle fattas i en politisk process, dar
marknadens alIa korrigeringsmekanismer var satta ur spel. Stalverk 80
skulle inte komma att utsattas for den projektgranskning och lonsam
hetsvardering som vanligen sker av olika marknadsparter nar det galler
stora investeringsprojekt.

Vidare stod det klart redan nar debatten om Stalverk 80 for 1 Yz - 2 ar
sedan sa sakta borjade ta fart, att en rad samhallsekonomiska argument
skulle komma att fa stort betydelse for beslutet. Vi tyckte da att det var
viktigt att som underlag for den debatten fanns ett offentligt utred
ningsmaterial som sa langt mojligt forsokte specificera de samhalls
ekonomiska konsekvenserna. Eftersom det var uppenbart att projektets
upphovsman inte amnade presentera en sadan utredning tog vi i stallet
initiativet till den.

De preliminara rapporter som Ruist, Stahl och Wohlin presenterade for
ra varen gay ocksa upphov till en intensiv allman debatt, som vi tror va
rit vardefull inte bara for den fortsatta utvecklingen av Stalverk 80-pro
jektet utan ocksa utifran mer allmanna utgangspunkter. I framtiden far
vi nog rakna m'ed att andra liknande situationer kommer aU uppsta. Vi
ar darfor glada· for att forfattarna velat sammanstalla, komplettera och
utveckla sina tidigare rapporter och presentera sin utredning i forelig
gande bok.

Innan jag lamnar over ordet aterstar bara for mig att understryka att for
fattarna sjalva star for de synpunkter och forslag som framfors i utred
ningen.

Stockholm i juni 1975

Axel Iveroth
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1. Inledning och sammanfattning

1.1 Bakgrunden

Stalverk 80 ar troligen det storsta investeringsprojektet

i svensk industrihistoria. Beslutet att bygga det har

fattats i en politisk nroeess som pa avgorande nunkter

skiljer sig fran den beslutsordning som ligger bakom andra

industriinvesteringar. Beslutsproeessen for Stalverk 80

innebar salunda att ~an avstar fran att utnyttja kapital

marknadens beslutsmekanisme~.Normalt avgers dar om den

foretagsekonomiska lonsamhetskalkylen for ett orojekt har

en sadan trovardighet att projektet kornrner till stand. De

som lanar ut pengar till ett fore tag maste noga granska

foretagets investering~projekt, eftersorn de star finan

siella risker om projektet 1 skulle visa sig fbrlustbringande.

Kapitalmarknadsinstitutionerna har darfer skaffat sig

en betydande expertis pa granskning oeh bedomning av detta

slag. Nar det galler Stalverk 80 sker finansieringen till

stor del med skattemedel. Beslutet att bygga verket fattades

darfer i realiteten i riksdagen nar denna beslot "godkanna

i propositionen 1974:64 forordade rikt1injer for finansie

ringen av ett nytt stalverk i Lulea". De som fattat beslut

et har i detta fall myeket smR for- oeh naekde1ar kon~la-

de till det slutgiltiga ekonorniska utfallet av projektet.

/

Ett sa stort projekt som StAlverk 80 far med nodvandighet

aterverkningar pa samhallsekonornin i ovrigt. En del av des-

sa ar avsedda - exempelvis okad sysselsattning i Norrbotten 

andra ar det inte. Ett skal till att staten engagerar sig i ett

industriprojekt av detta slag ar i sjalva verket att andra

an rent foretagsekonomiska varderingar anses vasentliga.

Samhallsekonomiska argument fiek oeksa fran borjan stor be

tydelse i diskussionen om StAlverk 80.
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Eftersom salunda projektet kommer att - genom skattefinansi

eringen oeh pa andra satt - berora flertalet medborgare,

ar det naturligtvisviktigt att diskussionen om det blir

sa allman som majligt. Diskussionen bar oeksa kunna basera

sig pa en sa fullstandig uppsattning fakta oeh en sa nog

grann kartlaggning av konsekvenser som mojligt.

Den tidiga diskussionen om Stalverk 80 nraglades till en del

av argument som farefoll baserade pa felaktiga forestall

ningar om samhallsekononiska sammanhang. Dessutom forefoll

det inte som om projektets inverkan na ekonomin i ovrigt

skulle penetreras inom kanslihuset.

Nar Industrifarbundet i borjan av 1974 bad oss gora en ana

lys av Stalverk 80 oeh redov~sa vara svnpunkter i offent

liga rapporter aeeepterade vi detta upodrag, eftersom vi

ansag oss kunna bidra till debatten genom att belysa nro

jektet oeh dess sanhallsekonomiska konsekvenser ur andra svn

vinklar an dem som kunde forvantas bli redovisade fran indu

stridepartementet.

Vi har sett som var uopgift dels att granska de berakningar

oeh kalkyler som lagts fram, dels att f0rsoka komplettera

dem i de avseenden vi ansag nodvandiga. Vi har begransat ass

till att utnyttja sadana uppgifter som gjorts allmant till

gangliga. En fullstandig granskning av foretagets kalkyler

skulle krava tillgang till uppgifter som av konkurrensskal

inte offentliggjorts. Vi har av foretagsledningen i tidnings

intervjuer blivit erbjudna att under tysthetslofte ta del av

visst ,utredningsmaterial, men har inte utnyttjat detta er

bjudande. Orsaken hartill ar att vi anda inte kunnat offent

ligt granska materialet. Viktigare an att fingranska kostnads-
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uppgifterna har vi emellertid funnit vara att diskutera

nagra av de forutsattningar som kalkylerna bvgger nA.

Pa grund av onskvardheten att sa snart som rnojligt till

fora debatten fakta och'synpunkter oublicerade vi vara re

sultat successivt i tva stencilerade ranoorter i mars res-

pektive maj 1974. Foreliggande bok innehaller i huvudsak sam

rna material som dessa rapporter, ehuru i ett sammansmalt

och mera lattillgangligt skick. Dartill har vi beaktat

information som framkommi t och ha.ndelser som intraffat

fram till mitten av april 1975.

Att vi nu anyo nresenterar vara resultat och svnpunkter har

tva orsaker. Den diskussion om StAlverk 80 som blossat up~

under varen 1975 visar att fragan fortfarande har ett all

mant intresse. Detta kommer sakert att aterkomma med jamna

mellanrum eftersorn riksdagen under nagra ar framat komrner

att behandla Stalverk 80 i samband med beslut om fortsatt

aktieteckning i Statsforetag AB och beviljande av lan

NJA. Vi ar overtygade om att vara synpunkter komrner att

vara relevanta aven vid dessa Qvervaganden. Dessutom anser

vi det onskvart att vart satt att analysera Stalverk 80

i framtiden utnyttjas vid sadana stora satsningar inom

svenskt naringsliv, det rna sedan galla statliga, kooperativa

eller privata foretag, dar finansieringen sker pa speciella

vagar och projektet foljaktligen inte blir foremal for nagot

marknadstest.

1.2 Vira tidigare rapporter

I var forsta rapport, "Stalverk 80 och svensk samhallsekonomi",

som i huvudsak motsvaras av kapitel 4 - 7 i denna bok, under-



10

saker vi framst om det finns nagra samhallsekonomiska olus

varden i projektet som gar att man ka~ noja sig med en mera

blygsam faretagsekonomisk forrantning an normalt.

Bland de samhallsekonomiska argument sam vi granskar har

vi helt utdarnt dem som gar ut na att nrojektet skulle ha

ett extra varde genom att det okar vidareforadlingen av

malm inom landet och akar exporten. I ovrigt diskuterar

vi i forsta hand projektets effekter for ovrig industri

expansion, dess totala sysselsattningseffekter samt de

lokala och regionala utvecklingseffekterna. Av dessa ar det

endast de sistnamnda som motiverar att en samhallsekono

misk kalkyl kan tankas avvika fran en fnretagsekonomisk.

De korrigeringar som erfordras visar sig emellertid vara

sa pass begransade och osakra att de helt faller inom fel

marginalerna for den foretagsekonomiska kalkvlen.

Den sammanfattande slutsats vi drog i var forsta rapport

var darfer "att ett beslut om Stalverk 80 inte kan grundas

pa en forestallning om att den samhallsekonomiska lonsam

heten skulle vara storre an den foretagsekonomiska. Endast

om man overtygande kan visa att den foretagsekonomiska

lensamheten hos Stalverk 80 overstiger den has alternativa

investeringar inom landet sa kan projektet motiveras. 1I

Dessa slutsatser bekraftades av den rapport som oberoende

av var studie genomf5rdes for industridepartementets rak

ning av docenten Peter Bohm och sam blev offentlig forst i

april 1974 1 ). Hans sammanfattande slutsats blev: "En sam

hal1sekonomisk bedemning av ett projekt sam StA1verk 80

synes i huvudsak kunna ske uti fran en rent foretagsekono-

1)
Rapporten finns publicerad som artikel i Ekonornisk
Debatt 1974:3.
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misk'kalkyl. Avgorande har dA varit att projektet skulle

stalla i stort sett samma krav pa befolkningsomflyttningar

och samhallsutbyggnad som en alternativ anvandning av de

resurser som projektet skulle disponera". Det ar anmark

ningsvart att denna rapport och dess inneh&ll inte namndes

pa nagot stalle i propositionen.

Genom den temporara rantefriheten pa lokaliseringslRnen far

Stalverk 80 liksom andra foretag inom stodomradet tillgodo

rakna sig en viss subvention, som kan betraktas som den ac

cepterade varderingen av sysselsattningseffekten. Subven

tionsnivan kan emellertid i detta fall bli vRsentligt hog

re, om namligen StAlverk 80 - liksom NJA under sin hittills

varande historia - gar med forlust eller med en lagre av

kastning an industrin i genomsnitt. Vi befarar att sa kan

bli fallet och havdar att det finns alternativa mojlighe

ter att uppnA en 5kning av·sysselsattningen i Norrbotten

med betvdligt lagre kapitalinsats och med en lagre forvantad

subvention. Vi har pekat pa mojligheterna med lonesubvention

och havdat att en rationell lokaliseringsnolitik baserad pa
lonesubventioner inte pr6vats. Det ar sjalvfallet inte moj

ligt att i forvag neka ut vilka foretag som skulle kunna er

bjuda garanterad sysselsattning till lagsta subventionsniva.

I var forsta rapport hade vi inte tillfalle att narmare

granska den f6retagsekonomiska kalkylen, aven om vi ut

tryckte skepsis na ett par punkter. Vi foreslog i stallet

att kalkylerna skulle utsattas for en sakkunnig granskning

av utomstaende expertis genom att finansieringen Atminstone

delvis fick ske externt, t ex genom att utomstaende genom

allman aktieteckning eller delagarskap gavs tillfalle att

visa riskvillighet infor projektet.
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I kapitel 7 nedan redovisas de forslag vi farde fram om hur

man skulle kunna utnyttja existerande mekanismer na kanital

marknaden for att testa investeringsprojektet och for att

fa till stand de "automatiska" kontrollfunktioner som skulle

folja med en mer marknadsmassig finansiering av Stalverk 80.

I var andra rapport "StAlverk 80 - den foretagsekonomiska

kalkylen", sam i denna bok ungefar motsvaras av kapitel 3,

tog vi upp fragor kring lonsamheten i foretagsekonomisk

mening. Denna ar, sam vi tidigare panekat, av grundlaggan

de betydelse aven for den samhallsekonomiska bedomningen.

Det underlag for berakningarna sam stalldes till forfogande

i propositionen var inte sarskilt omfattande. Genom att det

ar fragan am en relativt standardbetonad anlaggning finns

emellertid tillgAng till kostnadsuppgifter 0 dyl inom

branschen. Vi har i viss utstrackning anvant sadana. I

NJA:s ansokan till koncessionsnamnden har sedermera lam

nats vissa nya uppgifter sam vi kunnat utnyttja i denna bok.

Redan innan man borjar gora lonsamhetskalkyler ar det nod

vandigt att gora klart vilken kalkylsituation som saval

Stalverk 80 som dess kunder kommer att befinna sig i. Vi

agnar darfor ett ganska start utrymme at att diskutera PR
vilka grunder en kalkyl for StAlverk 80 kan garas. Vi avvi

sar bl ~ de berakningar sam gjorts med hjalo av historiska

prisserier. Vi anser att rantabilitetsberakningarna i stallet

bor grundas pa kostnadsjamforelser med potentiella konkurren

ter pa andra hall i varlden. Eftersom vi inte funnit att nJA

har battre lokaliseringsforutsattningar an stalverk vid Nord

sjokusten finns inget skal att tro att StAlverk 80 far en

hogre rantabilitet an vad dessa verk kommer att uppna.
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Det ar viktigt att i kalkylerna skilja pa marknaden for

tillfalliga forsaljningar och for lRngtidskontrakt. De

forra kan ge mycket goda vinster i hogkonjunkturer, men

faller praktiskt ta0et bort i lagkonjunkturer. De senare

kan vantas ge en stabilare avsattning, men sarskilt kvanti

tativa fluktuationer kan anda vantas. Ln fristaende amnes

leverantor i vilken kunderna inte har nagra finansiella in

tressen ar darvid i ett vasentligt samre lage an amnes

verk i vilka kunderna satsat nengar och darfor ar angelag

na om lonsam drift.

I lagkonjunkturer soker de amneskopande verken i forsta hand

halla uppe kapacitetsutnyttjandet i sina egna an1aggningar

och lata minskningen i amnesbehovet i forsta hand ga ut

over inkopen utifran. De fristaende arnnesnroducenterna far

darfor bara en storre del av konjunkturanpassningsbordan.

Det gar enligt var u~pfattning inte att skydda sig mot denna

effekt via 1angtidskontrakt. Foljden blir att ett stalverk

som inte ar agarrnassigt integrerat rned foljande for~dlingsled

far rakna med ett par procentenheters lagre rantabilitet an

potentiellt konkurrerande stalverk. Vi har dar for fores1agit

att Sta1verk 80 byggs ut gemensamt rned en eller ett par stora

kunder.

Stalverk 80 skall borja byggas innan NJA:s stora investerings

program 1973-1976 ar avslutat. Redan detta program gar NJA

till Sveriges storsta jarnverk. Byggandet av Stalverk 80 be

tyder en utornordentligt snabb expansion for NJA; produktionen

tiofaldigas pa mindre an tio are Det ar en etablerad erfaren

het fran industrie11 verksarnhet att ett foretag som vaxer drab

bas av stora s k tillvaxtkostnader som sanker rantabiliteten.

Kven det gamla NJA paverkas av detta, b1 a genom att loneni

van i Lulea kornmer att hojas i forhallande till det ovriga lan

det. Dessa tillvaxtkostnader utgor ytterligare ett skal till
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att f6rvtinta sig en 1tigre rtintabi1itet ~n norma1t for bran

schena

Sammanfattningsvis har vi funnit de i propositionen atergiv

na lonsamhetsuppgifterna vara extremt optimistiska. Vi ar

mycket skeptiska till mojligheterna att upona normal fore

tagsekonomisk rantabilitet - och darmed ocksa samhti11sekono

misk 1onsamhet.

1.3 Ett ir senare

Under det ar som gatt sedan var andra rapport pub1icerades

har flera htinde1ser intraffat sam beror Stalverk 80, dess

tillblivelse och dess marknader.

Ingenting av det som intraffat· ar eme11ertid av den karak

taren att vi funnit anledning att andra vara slutsatser.

Av yttre hande1ser ar kanske k01prisstegringarna de vasent

ligaste. De kunde emellertid overblickas redan pa varen

1974, och vi behand1ade dem i var andra ranport (jfr kapi

tel 3).

Omkring arsskiftet 1974/75 slog stalkonjunkturen i varlden

am med en hastighet och en kraft sam overraskat manga. Att

1agkonjunktur foljer OR hogkonjunktur ar ingen nyhet, och

bade NJA och vi gjorde vara kalky1er for genomsnittet over

en konjunkturcykel. Det ar eme1lertid svart att undvika att

1angtidsbed6mningarna n&verkas av det aktuella konjunktur

laget. Vara saval som andras berakningar som gjordes under

h6gkonjunkturen 1973-74 kan darfor tankas ha b1ivit val op

timistiska, likaval som bedomningarna idag ltitt kan bli for

pessimistiska. Vi har emellertid inte f~nnit det nodvandigt

att av detta skal andra vara kalkyler fran f6rra aret.
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Forutom dessa "y ttre" handelser har debatten om Stalverk

80 ocksa berikats med ny information, framst i form av

NJA:s ansokan till koncessionsn~mnden for milj~skydd.

Dar lamnas atskilliga uppgifter som tidigare inte varit

kanda. Dessa har som namnts mojliggjort for ass att nre

cisera vara kalkyler PR nagra nunkter, men de har inte

pa nagot satt andrat vRra slutsatser.

Det har ocksa lamnats vissa upngifter i riksdagsdebatten

och i pressen som tyder pa en viss forandring i install

ningen hos de for projektet ansvariga. Det g~ller da fr~mst

avslojandet om NJA:s diskussioner med Krup~ om att gemen

samt bygga ett valsverk. Oavsett hur dessa diskussioner slu

tar, noterar vi med tillfredsstallelse att man inom industri

departementet nu inte langre har den negativa installning

till sadan finansiell och administrativ rnedverkan fran utom

staende som vi rekomrnenderade i var forsta rapport, men som

da helt avvisades.

Vi har ocksa observerat industriministerns uttalande i riks

dagsdebatten den 16 april 1975 att man inom NJA overv~ger att

dela upp Stalverk 80 i tva delar och f~rdigstalla dem med

en viss inbordes tidsforskjutning for att daremellan bygga

ett valsverk. Detta ar ett av de alternativ fnr !1JA:s ut

veck1ing som vi efterlyste s~rskilt i vAr andra rannort

(jfr kapitel 3). Det ar anmarkningsvart att fran barlan

inte mer an en mojlig utveckling presenterades. De enda be

slut som angavs som mojliga var Stalverk 80 i den foreslag

na utformningen eller ingenting. En forandrad installning

harvidlag ar mycket tacknamlig.

En "nyhet" som diskuterades mycket under varen 1975 ar de

uppgifter som lamnats om att totalkostnaden for ~rojektet

troligen blir inte ovasentligt hogre an den i propositionen
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angivna. Detta beror dels pa att priserna pa jarnverksut

rustning stigit mer an beraknat, dels na att vasentligt

storre insatser an beraknat maste goras for att uppna en fran

~iljoskyddssynpunktacceptabel rening av utsla~pen. I den

man dessa fordyringar sammanhanger med att de ursprungliga

kostnadsberakningarna inte var gjorda med all mojlig nog

grannhet och framsynthet ar detta givetvis allvarligt.

Industriministerns uttalande att man i sj~lva verket inte

kan gora nagra ordentliga kostnadsberakningar innan upp

handlingen avslutats tyder pA en alltfor lattsinnig install

ning till behovet av forkalkyler, pa vilka beslut av denna

karaktar maste grundas. Vi anser dock att man maste accen

tera en "indexklausul" for investeringskostnaderna, base-

rad pa utvecklingen av den allmanna prisnivan. Vi utveck-

lar narmare detta synsatt i kapitel 7.

NJA:s redovisning for ar 1974 foreligger nu. I stallet for

den vantade vinsten gick rorelsen aven detta ar med f0r

lust. En anledning hartill var att inkorningssvArigheterna

i vissa av de nya metallurgiska anlaggningarna inte over

vunnits. Detta medfor givetvis att det befintliga verket,

som ar under kraftig fortsatt utbyggnad (jfr kanitel 2),

kommer att ta foretagsledningens krafter i ansnrak i storre

utstrackning an beraknat. D2irtill kommer att de uteblivna

vinsterna medfort en underkanitalisering av det existerande

verket. En star del av forra arets aktieagartillskott na
175 miljoner kronor, avsett for Stalverk 80, togs i sjalva

verket finansiellt i ansnrak inom gamla NJA (jfr kapite1 7).

Det mest vasent1iga sam intraffat sedan vi gav ut vara rap

porter under varen 1974 ar emellertid riksdagens beslut

den 28 maj 1974 att Sta1verk 80 skall byggas. Det galler

nu att genomfora denna jattesatsning DR ett sadant satt

att dess verkningar pa foretaget, regionen och samhallse-
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konomin blir sa gada sam mojligt. Vi ar 0vertygade om

att atskilliga av vara forslag annu kan genornforas och att

de skulle bidra till att detta mal u~Pnas.

Vi viII alltsa, liksom tidigare, fororda

1) ytterligare overvagande av alternativa utvecklingsvagar

for NJA, i dagens l~ge huvudsakligen inriktade pA en

uppdelning av St&lverk 80 i tva delar, varigenom ris

kerna minskar for en alltfor snabb tillvaxt av foretaget

med overbelastning av den administrativa kanaciteten,

2) att NJA sjalvt f~r ta upo Ian pa den internationella

kapitalmarknaden utan stat~garanti, varigenom en normal

extern kontroll av projektet kan erhallas, samt

3) att potentiella kunder inbjuds att delta i finansieringen,

inte bara av ett eventuellt blivande valsverk utan aven

av sjalva Stalverk 80. Forutom de effekter som namndes

ovan under 2) erbjuder ett sadant arrangemang pa langre

sikt en forsakring am jamnare avsattning, sasom vi nar

mare utvecklar i ka~itel 3.

Utover dessa redan i vara tidigare ranoorter framforda for

slag forordar vi nu, for att forstarka soliditeten inom det

befintliga verket

4) en nyteckning av aktier Pa ett Dar hundra rniljoner kronor

utover vad sam erfordras for StAlverk 80.

Pa nagot langre sikt tillkommer ocksA, pa grund av kostnads

stegringarna och det darmed foljande behovet av tillaggs

finansiering och nodvandigheten att bibehalla en rimlig soli

ditet i Stalverk 80,

5) ytterligare aktieteckning for Stalverk 80 utover i nropo

sitionen forutsedda 700 miljoner kronor.
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2. Projektet Stalverk 80
Som bakgrund till en presentation av projektet Stalverk 80

ger vi i bilaga 1 en beskrivning av produktionsforloppet

i stalindustrin.

2.1 Bakgrund

Planerna for projektet Stalverk 80 presenteras under en

period av snabb utbyggnad av den "ordinarie" verksamheten

vid NJA. Vi ger nedan en kort historik over verkets ut

byggnad.

1939

1939-46

1946-58

1959-69

Riksdagen beslutar bygga ett jarnverk i Lulea.

Norrbottens Jarnverk omfattade efter den forsta

utbyggnaden sinterverk, tre elektriska rajarns

ugnar med en total kapacitet av 90.000 ton per

ar och ett elektrostalverk.

utbyggnad till ett fullstandigt jarnverk. utbygg

nadsprogrammets forsta etapp omfattar ett tidiga

re beslutat thomasverk, en koksmasugn med en ka

pacitet av 200.000 ton rajarn per ar, ett got

valsverk och ett grovvalsverk. Avsaluproduktio

nen avsag forutom rajarn amnen och grovt profil

st&l i olika former. Den andra etappen avsag

komplettering av valsverken med ett fin- och trad

valsverk. Valsverken projekterades for en kapa

citet av 300.000 ton handelsstalprodukter per are

Valsverken kompletterades med en anlaggning for

framstallning av tunnplat bestaende av ett varm

valsverk (ett s k planetvalsverk) och ett kall-
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valsverk. Syftet var att mojliggora vidare be

arbetning av den del av jarnverkets staiproduk

tion - ca 90.000 ton per ar - som dittills mast

saluforas som amnen. Vidare tilikom en kaldougn

med syrgasverk for okning och rationalisering av

rastalsframstallningen, ett universaivalsverk for

tillverkning av profiler och universalstal, ett

manufakturverk for bearbetning av byggnadsstal

och varvsmaterial samt en ytbehandlingsanlaggning.

Genom omstruktureringen hade andelen arnnen, som

vid 1960-talets borjan uppgatt till 40 procent av

avsaluproduktionen, forsvunnit fran forsaljnings

programmet iiksom rais och valstrad. I stallet

tillkom produktion av fartygsprofiler, byggnads

balk och byggplat.

Projekteringen och uppforandet av Stalverk 80 kommer att

genomforas efter fulifoljandet av och parailelit med ett

investeringsprogram som i sammanfattning ser ut sa har:

1970-73 Under denna period har genomforts det s k "Inves

teringsprogram 70" innefattande bi a en ny masugn

med en kapacitet av cirka en miljon ton rajarn

per ar, en LD-konverter och syrgasverk med en ars

produktion av 900.000 ton rastai, en stranggjut

ningsanlaggning for produktion av 330 000 ton am

nen per are Investeringsprogrammet ger en for

dubblad produktion av rastai. Vidare innebar in

vesteringarna vasentliga okningar av varmvaisnings

och manufaktureringskapaciteten.

Investeringsprogram 70 har kostat ca 550 miljoner

kronor.
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1972-75

1973-76

1976-

investeras ca 340 miljoner kronor i ett nytt koks

verk med en produktionskapacitet pa 1,1 miljoner

ton koks per are

innefattar investeringsprogramrnet bl a ytterliga

re en LD-ugn och tva stranggjutningsmaskiner.

Harigenom komrner storre delen av de tackjarnsover

skott som blir foljden av ovanstaende investering

ar att vidareforadlas till stale

Investeringsprogramrnet 73 - 76 beraknas kosta

350 miljoner kronor.

Enligt foretagets uppgifter bar investeringarna

narmast efter 1976 koncentreras till ett nytt

valsverk for profiltillverkning.

Det salunda skisserade investeringsprogramrnet innebar en

utbyggnad under forsta half ten av 70-talet pa mer an 1,2

miljarder kronor. NJA star alltsa mitt uppe i en intensiv

investeringsperiod. Enheterna fran Investeringsprogram 70

ar under inkorning och intrimning. De har annu inte natt

upp till den produktionstakt som motsvarar den nominella

kapaciteten. Koksverk 75 slutfors under aret och skall

anvanda en delvis annu inte utprovad teknik. Investerings

program 73 - 76 ar under genomforande. Foretagets resur

ser for planering och styrning torde alltsa vara val

sysselsatta.

Det ekonomiska resultatet av NJA:s verksamhet har under

storre delen av foretagets historia varit svagt. Vi analy

serar rantabiliteten narmare i bilaga 2. Gemensamt for alla

NJA:s foretagsledningar genom aren har varit att de sokt

"bygga bort" forlusterna genom att utvidga verksamheten.
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Tonvikten i de nyss genomforda och nu pagaende investering-

arna ligger pa metallurgidelen. I viss man kan man darfor

saga att foretaget genomgar en strukturell forandring. Ef

ter 60-talets investeringar som innebar integration framat

med stark satsning pa vidareforadlingssidan betonas nu ater

de tidigare leden i produktionskedjan.

2.2 I>ata onn StAlverk 80

Det nya stalverket har planerats for en arlig produktion av

4 miljoner ton stalamnen for profil-, plat- och bandtill

verkning. Verket baseras pa rajarn, som skall framstallas

i tva masugnar med 2 miljoner tons kapacitet vardera. Vi

dare innefattar investeringen tre LD-konvertrar och syrgas

verk for vidare foradling av rajarnet. Amnestillverkningen

sker i stranggjutningsmaskiner. I investeringen ingar ock

sa ett sinterverk och en utbyggnad av det nya koksverket.

I tabellen pa nasta sida har sammanstalls nagra uppgifter om

erforderliga kvantiteter av vissa produktionsfaktorer sarnt

en berakning av produktionskostnader for ett verk med denna

utformning. Uppgifterna ar ungefarliga och bygger dels pa

propositionen, dels pa NJA:s ansokan till koncessionsnamn

den. Darutover har vi med hjalp av utornstaende experter

gjort vissa bedomningar. Det bar betonas att mojligheten

- och meningsfullheten - att idag gora berakningar i fasta

priser kan ifragasattas, sarskilt som starka forskjutningar

i de relativa priserna har intraffat och kan forvantas.

Tabellen ger dock en ungefarlig bild av kostnadsstrukturen

for ett verk av detta slag.



Produktionsfaktorer och produktionskostnader for Sta1verk 80

Total atgang Atgang per ton
vid full amne vid full
produktion produktion

(4 milj ton)

Pris per enhet,
1973 ars pris
niva

Kostnad per ton
amne vid full
produktion, kronor

tv
tv

Kapita1 (i 1973 ars
priser)

An1aggningskapital

Ranta pa anlaggn.
kap under byggnads
perioden

Rore1sekapital

Arbetskraft

MaIm (inkl pellets)

Kol

Kalksten

ovrigt material

2.700 mi1j kr 675 kr 11, 7 %1) 79

470 mi1j kr 117 kr 11,7 %2) 14

400 mi1j kr 100 kr 8 %2) 8

2.300 man 0,00057 manar 49.200 kr3 ) 28

6,4 mi1j ton lr6 ton 60 kr/ton4 ) 96

2,7 milj ton 0,68 ton 180 kr/ton4 ) 122

1,0 mi1j ton 0,25 ton 27 kr/ton4 ) 7

40 kr 40--
Summa 394

1) Vara berakningar. Baseras pa antagandet att marknads
ranta ska11 beta1as pa he1a an1aggningskapita1et.

2) Kapitalkostnaderna ar beraknade med utgangspunkt fran
en ranta pa 8 % och en avskrivningstid for anlaggningen
pa 12 are

3) Genomsnitts1onen (inkl socialutgifter och arbetskrafts
skatter) utgjorde ar 1973 vid NJA 49.200 kronor. Med en
genomsnittlig arbetstid pa 1740 timrnar motsvarar detta
28 kr/tim. Arbetsatgangen per ton amne utgor vid samma
arbetstid 1,0 tim.

4) Vara uppskattningar.
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Enligt denna ka1kyl utgor foradlingskostnaden per ton amne

129 kronor. Harav utgor arbetskostnaden endast 22 %, och

foljakt1igen kapita1kostnaden 78 %. Detta ar ett matt pa

hur kapitalintensiv en produktion av detta slag are Om

man raknar med ett kapacitetsutnyttjande pa 80 % i stallet

for 100 % stiger kapitalkostnaden med 25 kronor per ton.

2.3 Beslutet om Stalverk 80

Det politiska beslutet am Stalverk 80 har fattats en1igt

ett mycket forcerat tidsschema. Nedan ges en kort rekapi

tu1ation av de viktigaste hal1punkterna i debatten och be

slutsprocessen.

1. Planerna inom NJA pa att bygga ett nytt stalamnesverk

i Lulea kommer till offentlighet under sommaren 1973

efter ett avslojande i massmedia. Pa grundval av detta

startar en viss offentlig debatt. Norrbottens socia1

demokratiska partidistrikt skriver till regeringen och

hemsta11er om ett snabbt fullfo1jande av p1anerna.

2. Samtidigt sam planerna b1ir offentligt kanda startar in

dustridepartementet en egen granskning av projektet.

3. Efter fortsatta utredningar far naringspoli tisk.a radet i

nov~mber 73 en foredragning om projektet. Samtidigt till

satter industridepartementet en referensgrupp for en sam

hallsekonomisk bedomning.

4. Den 25 januari 1974 beslutar NJA:s styre1se att rekommen

dera Statsforetag att satta igang projektet.

5. Den 27 februari ti11styrker Statsforetags styre1se under

forutsattning att finansieringen endast i begransad om

fattning sker over Statsforetag.
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6. Den 15 mars sker slutforedragning i n~ringspolitiska

radet. Samtidigt meddelar tva av referensgruppens

(p 3) medlemmar, Jernkontorets chef Lars Nabseth och

VD i Hogan~s AB Ernst Geijer, att den information om

den foretagsekonomiska kalkylen som l~mnats gruppen va

rit bristf~llig och inte tillater nagot st~llningsta

gande. Enbart syssels~ttningspolitiskaoch exportfram

jande argument racker inte for att tillstyrka projektet.

7. Den 15 mars publicerar vi var forsta preliminara rap

port over Stalverk 80 i ett samhallsekonomiskt perspek

tiv. Den startar en intensiv allman debatt om projek

tet.

8. Den 21 mars lagger regeringen propositionen nr 1974:64,

vilken blir den forsta officiella information om pro

jektet som regeringen lamnar.

9. Motionstiden utgar den 16 april. Motioner for alIa

partier tillstyrker projektet, vissa dock med forslag

till andrad finansiering eller till kompletterande sys

selsattningsatgarder i Norrbottens inland.

10. Naringsutskottet tar i sitt utlatande 1974:40 den 2 maj

stallning for projektet.

11. Den 20 rnaj publicerar vi var andra rapport Stalverk 80

- den foretagsekonomiska kalkylen.

12. Den 28 maj bes1u~ar riksdagen teckna aktier i Stats

foretag AB for 175 rniljoner kronor och att godkanna de

av regeringen fores1agna rikt1injerna for finansiering

av Stalverk 80.
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2.4 Argument for Stalverk 80

Under Stalverk 80:s tillblivelsehistoria har flera olika

argument namnts for att motivera byggande av verket.

1) Foretagsekonomiska argument. Sarskilt fran NJA:s sida

har hela tiden havdats att Stalverk 80 ar en foretags

ekonomiskt lonsam affar. Det har namnts att projektet

skulle ge en avkastning pa totalt arbetande kapital pa

me11an 12 och 15 %.

2) Samha11sekonomiska argument. Bland de motiv som namnts

for att bygga Stalverk 80 ar ocksa fordelen av en langre

gaende foradling av jarnmalmen och okade exportintakter.

3) Regionalpolitiska argument. Behovet att skapa syssel

sattning i Norrbotten ar ett annat argument som efter

hand fick allt storre betydelse i debatten.

Det ar intressant att konstatera en successiv forskjutning

i argumenteringen. lett anforande av forre Sandviken

chefen Wilhelm Haglund i februari 1973, vilket ofta anges

som projektets ursprung, namndes praktiskt taget enbart sam

hallsekonomiska argument. Nar det socialdemokratiska parti

distriktet i Norrbotten somrnaren 1973 ater tog upp fragan

dominerade de regionalpolitiska argumenten helt och hal1et.

Vid industridepartementets fortsatta behandling av projektet

kom de foretagsekonomiska aspekterna in. Propositionen

domineras helt av dessa. Sarskilt marknadsfragan diskute

ras mycket ingaende. Endast 3 av propositionens 38 sidor

agnas at de regionala effekterna, och samhallsekonomiska

argument namns endast i forbigaende. Den efterfoljande

debatten, inte minst den i riksdagen, kom daremot att prag

las av de regionala aspekterna. Dar papekades salunda vid

flera tillfallen att det inte forelag nagot alternativt
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forslag for att aka syssels~ttningen i Norrbotten - d~remot

efterlystes aldrig alternativa utvec~lingsv~gar for NJA

eller alternativa planer for att pa b~sta s~tt utnyttja

4.600 rniljoner kronor.

De olika typer av argument som n~mnts h~r ~r naturligtvis

inte oberoende av varandra. Ett projekt med god foretags

ekonomisk lonsamhet ~r l~ttare att pladera for ~ven i re

gionalpolitiska termer ~n ett som forv~ntas ge stora for

luster. N~r man skall ber~kna ett projekts samhallsekono

miska lonsamhet utgar man l~mpligen fran den foretagseko

nomiska lonsamheten och gar tillagg till och avdrag fran

den. Dessa samband kommer att framga av den fortsatta

framst~llningen. Vi kommer emellertid att av praktiska

skal granska de tre typerna av argument var for sig. I

foljande kapitel diskuterar vi salunda den foretagsekono

rniska kalkylen. Kapitel 5 ~gnas at projektets effekter pa

svensk samhallsekonomi i allrn~nhet och kapitel 6 at de re

gionala och lokala effekterna.
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3. Den foretagsekonomiska kalkylen
3.1 NJA:s utvecklingsstrategier

Det ar inte mojligt att basera ett beslut om igang

sattande av ett projekt av Stalverk 80:s storlek

enbart pa basis av en lonsamhetskalkyl for projek

tete Kalkylen bar relateras till en perspektivpla

nering for hela foretaget. Vilka alternativa ut

vecklingslinjer finns for foretaget? Hur kommer

den finansiella utvecklingen att te sig? Har fore

taget tillracklig organisation och erfarenhet for

att klara en tillvaxt som innebar att man under 1970

talet kommer att investera i genomsnitt 450 miljoner

kronor per ar och vaxa fran en rastalsproduktion pa

600.000 ton 1970 till en beraknad kapacitet pa 5-6

miljoner ton 1980? Propositionen eller andra offent

liga studier ger inget svar pa dessa fragor. En

diskussion av dessa punkter ar emellertid angelagen

inte minst mot bakgrund av att foretaget sedan re

konstruktionen 1970 gatt med forlust samtliga art

Foretaget redovisar salunda forlust aven for 1974,

ett for den internationella och svenska stalindust

rin osedvanligt gynnsamt art Den sammanlagda for

lusten fran aren 1970-74 ar 180 miljoner kronor.

Hansyn har darvid ej tagits till utebliven ersatt

ning pa agarkapital och till rantesubventioner. (For

en sammanstallning av lonsamheten under en langre

tidsperiod se bilaga 2.)

Det bar betonas att tidigare forluster inte aIls

utesluter vinster i framtida projekt och att den

ogynnsamma utvecklingen hittills under 70-talet
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till stor del kan ha varit beroende av atgarder och

handelser utanfor den nuvarande foret~gsledningens

kontroll. Men dessa forluster innebar en belastning

for foretaget sa tillvida att mycket litet av fram

tida investeringar kan sjalvfinansieras. Detta

skarper kravet pa insyn fran dem som skall bidra

till den framtida finansieringen och skulle i en

normal kapitalmarknadsfinansiering ha lett till ho

ga avkastningskrav fran langivarnas sida.,

Efter genomforandet av Investeringsprogram 70, Koks

verk 75 samt ytterligare investeringar i bl a en

syrgaskonverter och stranggjutningsmaskiner enligt

programmet for 1973-76 (samt inkl v~ssa utbyggna

der pa manufaktureringssidan) kommer NJA att vara

det storsta integrerade handelsjarnverket i landet

med en nomine1l rasta1skapacitet pa ca 1 1/2 mi1jon

ton. Vardet av kapitalstocken kommer att vara nar

mare 1.400 miljoner kronor. De ar1iga avskrivning

arna blir da ca 100 mi1joner kronor. Erfarenheter

na fran andra jarnverk tyder pa att de tillaggsin

vesteringar som ar nodvandiga for en normal expan

sion (oforandrad marknadsande1 el1er konstant sys

selsattning vid okad produktivitet) ofta svarar mot

avskrivningarna. Vid Oxelosunds jarnverk har salun

da under en 15-arsperiod sedan verkets tillkomst

kapaciteten mer an fordubb1ats genom til1aggsinves

teringar av sarnma storleksordning som avskrivning

arna.

Ett IInoll-alternativ ll i en perspektivplan for fore

taget utan finansie11a tillskott uti fran innebar sa

ledes inte en utebliven expansion. Ersattning och
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komplettering av befintliga valsverk, ombyggnad och

forstoring av masugnar, ersattning av aldre stal

ugnar etc ingar som en naturlig del i ett sadant

mer forsiktigt alternative

Med utgangspunkt fran ett noll-alternativ kan man

sedan diskutera lonsamheten i alternativa expansions

vagar for foretaget. Inom den allmanna tekniska ra

men for stalproduktionen kan man darvid diskutera

expansionen i foljande dimensioner.

a. Storlek eller skala pa produktionen.

b. Forlaggning i produktionskedjan. En expansion

kan aga rum pa ravarusidan (koksverk, sintrings

verk), som utbyggnad av den metallurgiska kapa

citeten (tackjarn, rastal), utbyggnad av vals

ningskapaciteten eller slutligen i form av okad

vidareforadling genom manufakturering. Man

skulle har ocksa kunna fora in en kvalitetsas

pekt, exempelvis genom en expansion i riktning

fran handelsstalkvaliteter till specialst&l

kvaliteter.

c. Tidsforlaggning av investeringar och projekt.

Vilka strategiska overvaganden ar det nu som lett

fram till ett val av just den specifika kombinatio

nen av 4 miljoner ton rastalskapacitet utan vidare

foradling med produktionsstart 1978-80?

Varfor inte en satsning pa okad valsning och manu

fakturering pa de omraden dar foretaget haft tek

niska och i viss utstrackning aven komrnersiella
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framgangar (fartygsprofiler och byggnadsplat)? Des-

sa produktomraden ger dessutom med mattliga investe

ringar betydande sysselstittningseffekter.

Varfor inte en uppdelning av Stalverk 80 i tva etap

per med en ltingre fordrojning mellan den forsta och

den andra masugnen; ett expansionsalternativ som

avsevtirt skulle minska riskerna i marknadsbedom

ningen, ge mojlighet till en gynnsammare forhand

lingsposition gentemot potentiella kopare och dess

utom ge en minskad finansiell belastning, jtimnare

organisationstillvtixt och mojligheter att successivt

utnyttja ny teknologi? En sadan strategi ger ocksa

storre mojligheter att overga till valsning och ma

nufakturering om det visar sig svart att fa lonsam

rna langsiktiga kontrakt pa en forvtintad stalamnes

marknad.

Aven om man i en mekanisk lonsamhetskalkyl kan visa

att Stalverk 80 gar ihop foretagsekonomiskt ar dtir

med inte sagt att just detta expansionsalternativ

ar det basta. Vi kanner inte lonsamheten i alter

nativa program. Dessutom maste den 'rena investe

ringskalkylen i den strategiska planeringen kombi

neras med bedomningar av projektets konsekvenser

for organisationens tillvtixt, foretagets finansiel

la stallning och flexibiliteten i den framtida pla

neringen. Dessa faktorer - som inte berorts i det

offentligt presenterade materialet - kan inte sam

manfattas i ett enkelt lonsamhetstal.
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Tyvarr har den offentliga diskussionen om Stalverk 80

kornrnit att snedvridas genom att projektet setts som

ett antingen/eller-problem, trots att det i sjalva

verket torde foreligga en hel serie med alternativa

framtidsmojligheter for NJA. En strikt foretagseko

nomisk bedomning borde saledes baseras pa en studie

av alternativa projekt insatta i en perspektivplan

for foretaget (och i viss utstrackning aven moder

bolaget och malmleverantoren). Effekterna pa redan

gjorda investeringar i det nuvarande NJA maste dar

vid ocksa beaktas. Inte minst for den samhallseko

nomiska utvarderingen av projektets sysselsattnings

konsekvenser ar det av vikt att studera alternativa

utvecklingar inom NJA.

Aven om det inte ar mojligt for oss att diskutera

Stalverk 80 i en sadan mer komplett perspektivplan

for foretaget kan dock en begransad investeringskal

kyl ge vissa vagledande slutsatser. Av storsta vikt

ar darvid att med utgangspunkt fran den totala mark

nadssituationen och bedomningar av kopares och kon

kurrenters agerande forsoka gora en bedomning av de

kontrakt som Stalverk 80 kan sluta med stalamnesko

pare. Det ar darvid naturligt att utga fran att

koparna star i en situation dar de sjalva kan valja

mellan att expandera sin egen metallurgiska kapaci

tet (eller avsta fran att lagga ner aldre, margi

nella hyttor eller stalugnar) eller att kopa stal

amnen utifran. Den centrala fragan ar om man pa en

marknad for rena langtidskontrakt - och med vissa

kvantiteter pa kortsiktskontrakt - kan uppna en lon

samhet som i nagon mening ar hogre an normal. Kanske

man tvartom skall rakna rned en na~ot lagre lonsamhet
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an vad som kan uppnas i ett helt integrerat verk

eller om stalamnesverket har samarbete med vals

verket/koparen i form av delagarskap. En mojlig

sadan utveckling belyses i avsnitt 3.5.3 nedan

med ett exempel, som visar hur kanslig lonsamhets

kalkylen kan vara for mycket sma variationer i an

tagandena, men ocksa hur extremt optimistisk den

i propositionen atergivna kalkylen ar.

En hogre an genomsnittlig lonsamhet skulle nas om

Stalverk 80 har uppenbara kostnadsfordelar i for

hallande till tankbara konkurrenter. Vi diskuterar

darfor Stalverk 80:s relativa situation vad avser

teknik och investeringskostnader, malrnkostnader,

kolkostnader och investeringskostnader. Slutsatsen

blir att det ar svart att finna nagra sadana pa

tagliga fordelar, men att de nackdelar som kan

foreligga inte ar av en helt avgorande storleksord

ning for lonsamheten. Det maste darvid starkt be

tonas att den framtida lonsamheten i hog grad blir

beroende av kontraktsformerna och kontraktens inne

hall vad galler indexklausuler etc. Stor forhand

lingsskicklighet och langvarig vana fran den speci

ella marknaden kan vara fullt tillrackliga for att

kompensera smarre transportkostnadsnackdelar. Er

farenheten fran 1973 och 1974 visar att lonsamheten

hos svenska jarnverk k~n starkt paverkas av lang

siktsavtal som slots flera ar tidigare.
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3.2 Den framtida imnesmarknaden

3.2. J Marknadens karaktiir

Vid bedomningen av den framtida amnesmarknaden och

mojligheterna att sluta langsiktiga, sakra avtal

ar det av vikt att skilja mel Ian a ena sidan den

svenska marknaden och a andra sidan exportmarknaden,

framst den kontinentala. Omdet inte sker nagra

drastiska utbyggnader av valsverk eller storre ned

laggningar av metallurgisk kapacitet i Sverige be

dams NJA i borjan av 1980-talet pa den svenska mark

naden kunna placera 400.000-600.000 ton stAlamnen,

dvs 10-15 procent av det nya stalverkets kapacitet.

Marknaden utgores darvid framst av befintliga jarn

verk som ersatter egen utbyggnad eller utbyte

av aldre ugnar med amnesleveranser. Stigande skrot

priser och svarigheter att importera skrot kan dar

vid gora det sarskilt attraktivt for skrotbaserade

verk att overga till att kopa amnen. Mojligheten

till okade amnesleveranser pa gynnsamma langsikts

kontrakt kan ocksa tankas leda till en nagot snab

bare expansion av inhemsk valsningskapacitet an an

nars, framst genom att vissa verk dA inte behover

genomfora en finansiellt kravande samtidig utbygg

nad av metal1urgisk kapacitet och va1sverk.

Man bar dock halla i minnet att den potentiel1a

svenska marknadsti1lvaxten ar av samma storleksord

ning som det stalamnesoverskott NJA kommer att fa

inom nagra ar i det nuvarande verket. Rastalskapa

citeten kommer dA att vara drygt 1 1/2 miljon

ton, medan valsningskapaciteten stannar vid

8-900.000 ton, motsvarande ett amnesbehov pa drygt
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1 miljon ton. Det svenska stalamnesbehovet ryms

salunda inom leveranskapaciteten for det existeran

de stalverket med beslutad utbyggnad.

Storre delen av produktionen fran Stalverk 80 avser

NJA att avsatta pa den europeiska kontinenten. De

potentiella kunderna utgors av andra jarnverk, vilkas

valsverkskapacitet ar storre an produktionsformagan

hos de egna metallurgiska avdelningarna och som dar

for kan tankas vara intresserade av att kopa amnen

utifran.

Det marknadsmassiga forhallandet - i vid mening 

mellan leverantoren av stalamnen, stalverket, och

mottagaren, valsverket, kan till sin karaktar variera

over ett mycket brett spektrum. Foljande huvudtyper

forekommer.

a. Leveranserna sker inom ramen for ett helt integre

rat verk - typ de nuvarande tre stora svenska han

delsjarnverken (NJA, det Grangesagda Oxelosund

samt Stora Kopparbergs Domnarvet), eller mellan tva

lokalt atskilda verk som tillhor samma foretag.

b. Stalverket och valsverket tillhor olika foretag, men

det ena (vanligen valsverket) har finansiella in

tressen i form av delagarskap i det andra (stalverket).

Ett nordiskt exempel utgor det finska amnesverket

vid Koverhar, som till halften ags av Stora Koppar

berg och som levererar amnen till Domnarvet.

c. Stalverket och valsverket har skilda agare, men

varierande former av samarbetsavtal eller langtids

kontrakt forekommer.
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d. Leveranserna fran stalverk till valsverk sker pa

korttidskontrakt.

For fullstandighetens skull skallocksa namnas en

marknadsform som ar vanlig for vissa andra ravaror

men som ej synes forekomma pa stalmarknaden i nagon

storre utstrackning:

e. Leveranser av stalamnen sker till mellanhand

eller bors for vidare forsaljning till valsverk.

En mer speciell form av faktiskt existerande mark

nad ar den dar stalverket kort- eller langsiktigt

hyr valsningskapacitet (legovalsning) hos valsverk.

Aven det omvanda forhallandet, dar valsverket lego

tillverkar amnen hos ett stalverk kan forekomma.

Hittills har amnes-"marknaden" vanligen baserats pa

agarintegration (i huvudsak fall a. men i viss ut

strackning ocksa fall b.). I 'viss omfattning

forekommer fall c. framst vid leveranser till sma

verk (rerollers). De tillfalliga amnesaffarerna

(fall d.) kan bli av ganska betydande omfattning

under hogkonjunkturer, men forsvinner praktiskt ta

get under lagkonjunkturer. Den valetablerade mark

nad som for vissa metaller representeras av London

borsen forekommer daremot inte for stalamnen.

Anledningarna till denna speciella marknadsstruktur

- som aven avsevart skiljer sig fran marknaden for

leveranser av avsalumassa till pappersindustrin 

kan vara flera.
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Den viktigaste anledningen till att jarnverken valt

att i huvudsak sjalva producera sina amnen ar det

starka kravet pa anpassning till det enskilda ver

kets speciella onskemal vad galler dimensioner och

kvaliteter. Vidare ar valsverken starkt beroende

av en jamn amnestillforsel utan sadana storningar i

form av leveransforseningar 0 dyl som man alltid

riskerar om man inte tillverkar sjalv.

Enligt NJA:s bedomningar hailer den starka geogra

fiska integrationen mellan stalverk och valsverk nu

pa att splittras, i varje fall pa den europeiska

kontinenten. Produktionsokningen vid kontinentens

inlandsverk skulle enligt detta synsatt begransas

till att avse fardigvalsningen, vilken lampligen

sker nara marknaden, medan expansionen av den me

tallurgiska sidan skulle ske vid kustverk i Europa

eller annorstades, som skulle leverera halvfabrikat

till valsverken. Vid en sadan uppdelning ar det

lampligt att bryta processen vid amnesstadiet, ef

tersom amnena atminstone med nuvarande teknik -

aven vid integrerade verk - normalt far svalna och

ytbehandlas fore utvalsning till fardiga produkter. l )

Foretaget har sarskilt pekat pa tre faktorer som

komrner att verka for en strukturutveckling i denna

riktning. Brytningskostnaderna for kol i Mellan

europa har blivit sa hoga att dessa lander inte

1) En fortsatt teknisk utveckling kan dock komma att
medfora, att en sadan svalning blir obehovlig,
vilket skulle aka fardelarna att integrera hela
produktionsprocessen pa en plats. Manga ex
perter anser att denna utveckling ar pa vag.
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langre har nagra komparativa fordelar av sina egna

koltillgangar. Jarnmalmsgruvorna i Europa har i

stor utstrackning sinat och en stor del av malmbe

hovet maste kopas fran annat hall. Miljoproblemen

pa kontinenten medfor krav pa nedlaggning av vissa

aldre anlaggningar och svarigheter att fa tillstand

att bygga nya metallurgiska enheter.

Den analys vi gjorde av amnesmarknadens struktur ba

serades pa det informationslage som forelag varen

1974. Ett ar senare har det framkomrnit att NJA re

dan pa ett tidigt stadium forhandlat med Kruppver

ken om ett gemensamt valsverk. Enligt pressuppgif

ter har man darvid narmast tankt sig ett valsverk

specialiserat pa balk och profiler med en produk

tionsomfattning av ca 1 miljon ton per are Huvud

delen av denna produktion maste rimligtvis avsattas

pA utlandska marknader. Nar detta skrives pagar

fortfarande utredningsarbetet och mer definitiva

planer beraknas bli klara vid arsskiftet 1975/76.

Dessa uppgifter om samarbetsplaner paverkar inte

vara vasentliga slutsatser utan synes snarast vara

en bekraftelse pa vara farhagor for de svarigheter

ett helt oberoende amnesverk kan fa. Med ett sam

arbetsavtal skulle en betydande del av amnesproduk

tionen - kanske en fjardedel - garanteras avsatt

ning genom ett delagarforhallande av den typ som be

skrevs i punkt b ovan. Det torde dock - som ocksa

skall diskuteras ytterligare i de foljande avsnit

ten - vara svart att for sadana leveranser rakna

med priser som overstiger sjalvkostnaden i ett

tankbart, basta konkurrensalternativ, dvs kostna-
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derna for stAlproduktion vid en utvidgning av be

fint1iga verk i Ruhr e11er i kustbaserade verk vid

Nordsjokusten.

3.2.2 Nuvarande utvecklingstendenser

StAlforbrukningen inom EG-omradet utgjorde ar 1974

enligt pre1iminara uppgifter 133 miljoner ton, ut

tryekt i rastalsvikt. Av denna importerades bara

en mindre del, 8 miljoner ton, medan resten produ

eerades inom omradet. Samtidigt exporterade CECA

verkenl ) 31 miljoner ton (rastalsvikt) till om

var1den. Den totala rastalsproduktionen inom om

radet uppgiek till 156 miljoner ton. Av den to

tala forbrukningen hanforde sig 107 miljoner ton

till CECA-6, den ursprungliga sexstatsmarknaden.

Forbrukningen inom CECA-6 vantas - enligt en prog

nos som gjordes fore energikrisen - fram till 1980

vAxa med i genomsnitt 3 A 4 % om aret till ea 135

miljoner ton.

For att tillfredsstalla den vaxande efterfragan oeh

samtidigt bibehalla e11er oka exporten kommer sta!

industrin inom CECA sakerligen att forsoka bygga ut

produktionsapparaten, eftersom man under 1974 torde

ha stott i kapacitetstaket. Fragan ar var oeh hur

1) Den speeie11a ko1- oeh stalunionen, som ar baserad
pa ett sarskilt avtal rnellan EG-1anderna, benamnes
ofta CECA efter initialerna i det franska namnet
(Communaute Europeenne du Charbon et de l#Acier).
I det foljandeanvands aven "beteekningen CECA-6, var
med avses den ursprungliga sexstatsmarknaden ex
kluderande Danmark, Irland oeh Storbritannien.
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denna utbyggnad skall komma till stand. Under de

senaste decennierna har tendensen varit att en alIt

storre del av stalproduktionen sker vid kustbasera

de verk. Diagram 1 visar den snabba produktionsut

vecklingen vid kustverken1). EG-komrnissionen farut

sag ar 1971, att dessa verks ande1 av sta1produk

tionen inom CECA-6 sku1le fortsatta att oka fran

18 % ar 1970 till 26 % ar 1975 pa grund av de trans

portfordelar detta 1age ger. Vid kusten ligger ock

sa praktiskt taget alIa he1t nyanlagda verk. For

forsorjningen av den inhemska marknaden ar det

eme11ertid en farde1 att med atminstone de senare

leden i produktionen 1igga nara forbrukningscentra,

dvs i inlandet. Den uppde1ning av produktionen 

stalverk vid kusten oeh valsverk i in1andet - som

ar den natur1iga konsekvensen av dessa bada tenden

ser ar som tidigare anforts central for motiveringen

av Sta1verk 80.

Ett par av de ska1 som NJA angett for att denna for

flyttning av industrins tyngdpunkt skulle komma att

ske an snabbare an hittills - hoga kolkostnader,

rnalmbrist, miljoskal - synes emellertid ej sarskilt

baraRde. Genom energiprishojningarna har det tyska

kolet ater blivit konkurrenskraftigt, varfor kol

kostnaden numera knappast ar hogre for kontinentala

inlandsverk an for kustverk. Det har ocksa visat

sig mojligt att ti11godose de skarpta kraven pa
miljovan1ighet aven med rneta11urgiska anlaggningar

inne pa kontinenten.

1)
Jamforbara siffror fore1igger endast tom 1972.
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Diagram 1. RAstAlsproduktionen i Vasttyskland
och vid kustverk inom CECA
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Trots att det sAlunda inte beh6ver bli nAgon acce

lererad utflyttningstakt torde det andA vara rim

ligt att rakna med en fortsatt tendens till att in

landsverkens andel av rAstalsproduktionen minskar.

Detta kan givetvis ske pA det sattet att inlands

verken framst expanderar pA valsverkssidan och far

leveranser av stalamnen fran kustbaserade verk som

utvidgar pA det metallurgiska omrAdet. De senare

beh6ver inte n6dvandigtvis ligga inom EG-omradet.

Om NJA kan erbjuda priser pA sina amnen som ar lag

re an konkurrenternas och lagre an produktionskost

naderna vid en utbyggnad av det egna verket, kan

vissa f6retag komma att begransa sin utbyggnad till

att endast avse valsverken ·och basera forsaljningen

av dessa pa amnen fran NJA.

Det maste emellertid betonas att situationen varie

rar starkt mellan foretagen. Den flexibilitet som

en egen amnestillverkning medfor kan motivera en

viss merkostnad for egenproduktion jamfort med kop.

Marginella utbyggnader ar dessutom ofta betydligt

billigare an helt nya yerke Man kan a andra sidan

inte bortse fran mojligheten att tillkomsten av ett

- eller flera - amnesproducerande verk kan paskynda

nedlaggning av viss metallurgisk kapacitet, savida

de erbjudna amnespriserna ar attraktiva. Marknadens

storlek blir emellertid helt beroende av priserna.

I propositionen am StAlverk 80 anges att det "sam

manlagda amnesbehov som (de eventuella koparna) ut-

talat intresse av att kopa fran NJA ar betydligt

storre an den kvantitet sam skall rnarknadsforas

fran Stalverk 80". Detta uttalande ar dock helt

rnenings16st sA lange kvantiteterna inte kopplas ihop
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med ett pris. Blir detta alltfor hogt, finns all

tid alternativet for koparna att sjalva bygga ut

sin kapacitet eller forhandla med nagon annan sal

jare.

Utover de kopare, som overgar till att normalt ba

sera sin produktion pa inkopta amnen och darfer kan

vara intresserade av langtidskontrakt, finns sarskilt

i hogkonjunkturer andra jarnverk, som mera til1fal

ligt ar ur balans och inte sjalva kan tillverka till

rackligt mycket rastA1 for att forse valsverken med

amnen i takt med efterfragan pa fardiga produkter.

Detta ar emellertid en mycket konjunkturkans1ig

marknad, som till storre delen bortfaller i lagkon

junktur.

Erfarenhetsmassigt ar stalmarknaden aven kvantitets

massigt tamligen konjunkturkanslig. I Vasttyskland

minskade salunda stalproduktionen fran 45 miljoner

ton 1970 till 40 mi1joner ton 1971, men steg sedan

successivt till 53 mi1joner ton 1974 (se diagram 1).
Under 1975 tycks den Ater falla tillbaka. En mark-

nad for produkter som skall tacka marginella behov

av tillskott till ett sadant materialflode blir

naturligtvis starkt beroende av konjunkturlaget.

Det har emellertid gjort~ gal1ande, att vi nu gar

mot en period med mera permanent stalbrist, varfor

man inte pa lange skulle behova bekymra sig fer

sviktande efterfragan. Det har sa1unda under de

senaste arenuttryckts en viss oro i stalindustri

kretsar for att varldens stalindustri inte skulle
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kunna oka sin kapacitet tillrackligt for att till

fredsstalla den okade efterfragan som vantas under

det narmaste decenniet. Ett uttryck for dessa far

hagor ar det foredrag som langtidsplaneringschefen

i British Steel Corporation - ett statsagt bolag

som omfattar storre delen av den brittiska stalin

dustrin - holl sommaren 1973 och som atergetts i

tidskriften British Steel. Hans asikt ar att stal

industrin under 1960-talet gjort sa daliga vinster

att den far svart att uppbringa det kapital som er

fordras for utbyggnader. Resultatet skulle da kom

rna attbli "stalbrist", dvs stigande stalpriser och

troligen en god marknad for amnen.

Under vintern 1974/75 har stalkonjunkturen plotsligt

slagit om, produktionsinskrankningar annonserats pa

kontinenten och prisnoteringarna sjunkit med 50 % pa

nagra manader. Prognosen am en langvarig stalbrist

kan darmed synas ha eftertryckligt dementerats. Den

tarde emellertid inte ha avsett en sa svar brist

situation att den skulle gora s~g gallande i alIa

konjunkturfaser. Prognosen kan darfer fortfarande

tankas vara giltig for nasta hogkonjunktur.

Om denna prognos - som ocksa refererats och accep

teras i propositionen om StAlverk 80 - slar in,

far detta emellertid konsekvenser aven for till

gangen pa produktionskapacitet. Dels blir det gi

vetvis lonsamt att utnyttja gamla verk sa lange som

mejligt, dels stimuleras nyinvesteringar.

De prognoser som gjorts betraffande den framtida

stalefterfragan baseras i hog grad pa de energipri-
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delen av 1973. En bestaende hogre prisniva pa ener

giravaror - aven om det sakert inte blir 1974 ars

temporara mycket hoga nivaer nar investeringar i

alternativa energikallor paverkar utbudet - kornmer

att medfora en betydande hojning av sjalvkostnaden

for en sa pass energiintensiv produkt som stal. Den

na prishojning far ett flertal effekter. For det

forsta kornmer rimligtvis en overgang" till mindre

energiintensiva processer (eller processer som ut

nyttjar billig overskottsenergi) att ske inom stal

tillverkningen. Detta kan leda till en snabbare

nedlaggning av aldre anlaggningar med hoga energi

kostnader. For det andra kornmer en prishojning pa

stal att minska efterfragetillvaxten, exempelvis"

genom en overgang till"stalbesparande teknik i de

fortsatta tillv~rkningsleden. Problemen komplice

ras emellertid av att flertalet betydande material

med vilka stAl konkurrerar - cement, aluminium och

plast for att namna de viktigaste - ocksa ar mycket

energiintensiva produkter. Det ar darfor mycket

svart att utan ingaende undersokningar uttala sig

om nettoeffekten pa efterfragan. Osakerheten om den

framtida energiprisnivan har dock okat osakerheten

aven for den framtida stalmarknaden.

Stalindustrin har tidigare- varit med om starka vax

lingar mellan saljarens och koparens marknad, lik

som mellan perioder med hog och med lag investerings

aktivitet. Efter en period med relativt goda vinster

under 1950-talet fattades en stor mangd investerings

beslut i hogkonjunkturen 1959-60. Nar dessa mognade

ut i fardig produktionskapacitet under forsta half ten
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av 1960-talet blev resultatet overkapacitet och

trendmassigt fallande priser anda fram till 1968.

Stalindustrins vinster var under denna tid sma

el1er obefintliga, och kapacitetsutbyggnaden i

Europa och Amerika halls tillbaka.

Nar stalefterfragan anyo okade i hogkonjunkturen

1969-70, hade emellertid den lange omtalade over

kapaciteten forsvunnit. Stalpriserna steg mycket

kraftigt och nadde ater nivan fran borjan av 1950

talet. Trots den formodade bristande finansiella

kapaciteten tycks detta ha stimulerat investerings

verksamheten. Detta framgar av foljande tabell,

som visar forandringen i produktionskapaciteten for

rastal inom den gamla sexstatsmarknaden:

1955 55,0 Mt + 39 %
1960 76,2 + 34 %
1965 102,0 + 24 %
1970 126,6 + 29 %
1975 (ber) 164,1

Utbyggnaden under forsta halften av 1970-talet torde

alltsa har varit.st6rre, aven relativt sett, an den

under 1960-talets andra halft.

Annu tydligare framgar investeringsvagen av diagram

~, som anger vardet av de investeringar, varom be

slut fattats under olika are Aven med hansyn till

de prisstegringar som agt rum pa investeringsvaror

ar 1970 ars siffra vasentligt st6rre an 1960 ars.

Det f6refaller alltsa inte sam om investerings

lusten hejdats alltfor mycket av den laga 16nsam

heten under 1960-talet. Det finns darfor anledning
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att tro att 1973-74 ars situation pa stalmarknaden

som pa manga hall karakt~riserades som "stalbrist"

har gett upphov till manga nya investeringsbeslut.

Den okade investeringsefterfragan synes ocksa ha

lett till en kraftigare okning av priserna for ut

rustning an vad som motiveras av den allm~nna in

flationsutvecklingen. Detta forhallande kan till

viss del fork lara den betydande kostnadsokning for

Stalverk 80-investeringen som varen 1975 signale

rats fran NJA.

Overallt i de gamla stallanderna fattas beslut om

stora utbyggnader. Som ett exempel kan namnas att

British Steel Corporation beslutat om - och fatt

regeringens och parlamentets godkannande till - en

stor utbyggnad och modernisering, som skall hoja

kapaciteten fran dagens 27 miljoner ton till 36-38

miljoner ton i borjan av 1980-talet.

Aven inne pa den europeiska kontinenten bygger man

nya masugnar och stalugnar, trots de foregivna nack

delar som refererades ovan. Sa har t ex Krupp be

slutat bygga en ny masugn vid ett av sina verk i

RUhromradet. Neunkircher Eisenwerke i Saar, som

tidigare beslutat l~gga ner sitt thomasstalverk och

delvis basera sin produktion pa kopta amnen, bygger

nu i stallet om stalverket till en syrgasprocess

och blir fortfarande malmbaserat.

Till dessa tendenser i de traditionella stalprodu

cerande landerna kommer nu ett intresse for att byg

ga jarnverk fran en ny grupp av lander, namligen de

arabiska oljestaterna (inkl Iran). De stora kapital-
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resurser som bildas dar genom de hojda oljepriserna

ger den erforderliga finansiella kapaciteten. Er

forderliga tekniska kunskaper kan kopas fran euro

peiska, amerikanska eller japanska jarnverk, sam

samtidigt ar potentiella avnamare. De utbyggnads

planer inom Iran, Irak och Saudiarabien som presen-

terats under 1974 kommer, om de realiseras, att

betyda en kapacitetsokning for produktion av stal

amnen som vida overstiger 10 miljoner ton. Man

koncentrerar sig atminstone tillsvidare pa de fors

ta processtegen som ar sarskilt kapital- och energi

intensiva, och avser i allmanhet att salja amnen.

Produktionen av stalamnen i oljelanderna blir rela

tivt billig genom att man dar har tillgang till na

turgasresurser vars alternativvarde hittills varit

mycket lagt. Ett under varen 1974 bekantgjort pro

jekt i Saudiarabien presenteras salunda som varldens

billigaste staltillverkning. Det beraknas i utbyggt

skick ge 10 miljoner ton rastal och star under led

ning av den amerikanska Marconagruppen. Flera stor

re europeiska stalkoncerner deltar ocksa.

I bilaga 3 ges en mera detaljerad oversikt over in

vesteringsbeslut och utbyggnadsplaner som hittills

kommit till allman kannedom. Darav framgar hur

stark investeringslusten var och ar, sakerligen jam

forbar med eller intensivare an 1970 ars.

Vid International Iron and Steel Institutes arsmote

i oktober 1974 framlade generalsekreteraren Charles

B. Baker ett forsok till sammanfattning av de da
kanda besluten och planerna. Han inkluderade da
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endast sadana projekt som var specificerade till

plats, storlek och anlaggningstyp och for vilka det

verkade troligt att de skulle komrna till stand under

de narmaste 5-10 aren. Totalt kom han da for varl-

den exklusive ostblocket, Kina och Nordkorea upp

til.l en redan nu planerad investeringsvolym motsva

rande en arskapacitet av 240 miljoner ton. Huvud

delen av detta beraknas vara i drift 1980 och nastan

allt ar nettotillskott till kapaciteten. Detta skall

stallas mot ett beraknat behov av nettotillskott fram

till 1985 pa 300 miljoner ton. Med tanke pa de ytter

ligare projekt som annu ar pa diskussionsstadiet eller

annu mera ofullgangna, forefaller ett sadant nettotill

skott inte ouppnaeligt, summerar Baker. Om emeller

tid finansieringssvarigheter skulle uppkomma, kan,

slutar han, under de narmaste aren tillfalliga brist

situationer komma att uppsta for vissa staltyper pa

vissa marknader.

Ett annat argument for en mer langvarig stalbrist

som ocksa namnts i debatten ar knappheten pA jarn

ravaror och kol. Det tar manga ar efter ett beslut

om att bearbeta en ny fyndighet innan vare sig en

jarnmalmsgruva eller en kolgruva kan bidra namnvart

till forsorjningen pa marknaden. Eftersom fa sada

na beslut fattades i borjan av 1970-talet skulle

darfor under flera ar framat knapphet pa maIm och

kol begransa stalproduktionen i varlden.

Det ar tveksamt om detta argument ar hallbart. At

minstone n~i'r det galler jarnmalm konuner manga nya

gruvor att oppnas under de narmaste aren. Om argu

mentet trots alIt skulle visa sig vara riktigt och
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stAlpriserna darfor skulle komma att halla sig kvar

pa en hog niva i genomsnitt under nasta konjunktur

cykel, kommer emellertid dessa hoga priser inte att

leda till stora vinster for stalindustrin. Eftersom

jarnmalm och/eller kol ar de tranga sektorerna, kommer

"overvinsterna" att hamna hos dessa. I den man stal

verk 80 betalar marknadspriser for jarnmalmen, vil

ket vi forutsatter, blir darfor verkets lonsarnhet

inte battre av en av dessa faktorer fororsakad stal

brist.

3.2.3 Slutsatser

Som framgatt av det foregaende baseras forslaget

om Stalverk 80 pa tva forutsattningar som kommit

att sammanblandas i debatten. Den forsta ar att

varldens produktionskapacitet for stAl skulle ten

dera att vaxa langsammare an efterfragan. Det ar

inneborden av vad som kallats stalbrist. Den andra

forutsattningen ar att det inom ramen for denna

bristande utbyggnad kommer att rada en viss obalans

satillvida att valsverkskapaciteten kommer att

vaxa snabbare an den metallurgiska kapaciteten.

Det senare ar en nodvandig forutsattning for att

de overvinster som bar uppkomma som en foljd av

bristsituationen skall hamna inom den metallurgiska

delen av stalprocessen och inte hos valsverken.

Det finns dock anledning till tveksamhet infor des

sa forutsattningar. Den goda stalkonjunkturen 1973

1974 forstarker saval incitamenten till kapacite~s

utvidning som - genom ett forbattrat vinstlage -

de finansiella mojligheterna hartill. Att i detta

lage langsiktigt rakna med en lonsamhet over den
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normala torde inte vara realistiskt.

Det forefaller ocksa osannolikt att det kommer att

uppsta en strukturell obalans inom stalindustrin

- innebarande ett underskott pa rastal. De foretag

som valjer att ensidigt bygga ut sin valsnings

kapacitet utan en motsvarande utbyggnad pa den me

tallurgiska sidan gor detta som ett led i en med

veten strategi. For att forebygga de risker som

kan vara f6renade med en sadan utvecklingsvag

komrner de givetvis att pa olika satt forsakra sig

om att ha tillgang till en tillfredsstallande ra

varufors6rjning och noga valja den ur koparf6reta

gets synpunkt basta losningen. Inf6r ett sadant

val har de tillgang till manga alternative Att de

da skulle valja en strategi som innebar att en be

tydande del av tillverkningens "vinstpotential"

hamnar hos fristaende leverantorer forefaller inte

sarskilt troligt. Om en investeringskalkyl pa basis

av en prognos av den framtida efterfragan och en

motsvarande prisprognos leder till mycket h6ga av

kastningstal hos NJA, ar det rimligt att forutsatta

att samma gynnsamma kalkyl kan goras av andra fore

tag l ). I sa fall kan ju ett genomf6rande av de sam

lade investeringsplanerna i alIa f6retagen vasent

ligt komrna att paverka utbudsbilden och darmed pri-

serna.

1) Detta maste uppenbarligen galla Kruppverken, som
inte garna kan misstankas for att vilja kopa stal
amnen till ett (med NJA gemensamt) valsverk till
kostnader som 6verstiger produktionskostnaden i
Ruhromradet eller vid ett kustbaserat verk vid
Nordsj6kusten.
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Investeringarna underlattas har av att teknologin

for denna tillverkning ar valkand och ett utbrett

konsultsystem fungerar. Vad som skulle kunna be

gransa utbyggnaden ar bristande kapitaltillgang och

finansiella resurser hos de potentiella investerar

na. Denna begransning upphavs dock till en del ge

nom det kapital som nu hopsamlas inom arabstaterna

och som synes pa olika satt kunna bidra till ska

pande av ny metallurgisk kapacitet. Man bor i detta

sammanhang inte underskatta det prestigevarde som i

manga lander i en tidig fas av den industriella ut

vecklingen lagges vid att skapa "basindustrier"

bl a i form av egen staltillverkning, aven om man

saknar komparativa fordelar. I samma riktning ver

kar det faktum att det i manga industrilander, dar

en nedlaggning av stalverk skulle ge sysselsattnings

politiska problem, inte ar sakert att utslagningen

av aldre enheter sker i den takt som vore ekonomiskt

motiverad. For att uppratthalla sysselsattningen

kan dessa lander genomfora bl a miljovardssubven

tioner for att undvika nedlaggning av aldre metal

lurgiska enheter.

Mot denna bakgrund har vi svart att acceptera forut

sattningen att man i framtiden bor rakna med en

strukturell brist pa rastalskapacitet i varlden i

forhallande till saval den totala stalefterfragan

som i forhAllande till de utbyggnader som komrner att

ske pa valsningssidan. Daremot ar det bade mojligt

och sannolikt att det under det narmaste decenniet

kornmer att vaxa fram en inte obetydlig rnarknad for

stAlarnnen. Men medan drivkraften for denna nya mark

nad i propositionen anges vara begransningar av ut-
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byggnadsmojligheterna for rastalsproduktionen pa

kontinenten ar den viktigaste forklaringen enligt

var mening att ett utbudstryck pa marknaden komrner

att gora det ekonomiskt rationellt for den etable

rade stalindustrin att i okad utstrackning forlita

sig till utomstaende leverantorer. Den amnesmarknad

som darvid uppkomrner blir troligtvis baserad pa bi

laterala kontrakt med langtgaende samarbete och del

agarskap. En sadan utveckling ger naturligtvis helt

andra konsekvenser for de priser man kan rakna med

for Stalverk 80:s produktion.

3.3 Investeringskalkylen

3.3.1 AI/manna principer

Den investeringskalkyl som nu gjorts for StAlverk 80

skiljer sig i (~tt viktigt avseencle fran normala in

vesteringskalkyler inom ett foretag. Dessa anvands

i forsta hand som ett instrument att rangordna pro

jekt inom en mer eller mindre given investerings

budget, vars storlek bestamts av foretagets bedom

ning av sin egen finansiella styrka. Eftersom in

vesteringskalkylen i dessa fall ar ett medel for

rangordning ar det tillrackligt att kalkylerna for

enskilda projekt gors pa ett enhetligt satt. De

glomda kostnader och systematiska fel som ligger i

kalkylerna kan da forvantas paverka de enskilda pro

jekten lika och saledes inte pAverka rangordningen.

Mot denna bakgrund kan det ligga en fara i att lyf

ta over en teknik som anvands for investeringskal

kylering inom ett enskilt foretag och tillampa den
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som beslutsunderlag for ett projekt som Stalverk 80,

d~rfor att detta i huvudsak kan s~gas inneb~ra eta

blerandet av ett helt nytt foretag. Det finns sa

ledes till skillnad fran de beslutssituationer som

normalt diskuteras inget alternativ inom foretaget

mot vilket den gjorda investeringskalkylen kan st~m

mas aVe Den absoluta nivan pa lonsamheten blir d~r

for viktigare ~n n~r kalkylen g~ller ett av flera

alternativ, eftersom. lonsamheten skall jamforas med

den hos andra projekt utanfor foretaget. Samtidigt

ar det svarare att ange en grans som lonsamheten

bor uppna for att projektet skall anses vara v~rt

att genomfora. Sam ett minimum maste man dock kra

va att avkastningen (efter avskrivningar) pa total

kapitalet likaval sam pa det egna kapitalet uppgar

till priset pa langfristigt kapital.

Eftersom lonsamheten beror pa nettot mellan tva

mycket stora bruttostrommar - kostnader och intak

ter - blir utfallet av en lonsamhetskalkyl sj~lv

fallet mycket kansligt for eventuella fel i prog

nosforuts~ttningarna for nagon av de bagge kompo

nenterna. Kalkyler som bygger pa fristaende upp

skattningar av for~ndringstakten for avs~ttnings

priser respektive kostnaderna for produktionsfakto

rer blir d~rigenom synnerligen otillforlitliga, sar

skilt n~r prisfor~ndringarna ar sa snabba som for

narvarande. Vi anser d~rfor denna metod ol~mplig

och har inte anv~nt den.

En annan otillfredsst~llandemetod ar att med his

toriska data forsoka berakna hur stor lonaamheten

skulle ha varit am investeringen hade gjorts for
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ett antal ar sedan. Vilka vinstmarginaler som skul

Ie har gallet om Stalverk 80 byggts och fungerat under

en historisk period kan inte beraknas med hjalp av de

da gallande priserna. Ett sa stort projekt som Stal

verk 80 paverkar sjalvt marknadssituationen, varfor

priserna under de senaste aren hade varit 1agre om

verket varit i drift da. I en intervju i Financial

Times (2 april 1974) motiverar J 0 Edstrom Stalverk

80:5 forvantade hoga 10nsamhet med marknadspriser-

na aren 1969-73. Vi anser inte en sadan berakning

relevant.

En tredje metod - som varit var utgangspunkt - ar

att utga fran den tro1iga marknadssituationen nar

projektet tas i drift och sarski1t beakta kopar

foretagens ka1kylsituation. En1igt denna metod

ska11 foretaget s5ka avgora om de totala kostna

derna i det egna verket ar lagre el1er hogre an

hos konkurrenterna, som samtidigt har m5j1ighet

att bygga ut sin kapacitet. Bruttovinsten bestams

av tota1kostnaderna hos de basta konkurrenterna.

Endast om Stalverk 80 har kostnadsfordelar jamfort

med tankbara konkurrenter kan projektet ge en vinst

utover den normala avkastningen.

3.3.2 Regelbundna iimneskopare

Huvudparten av sta1verkets produktion ska11 sa1jas

pa langtidskontrakt. Inneborden av detta kan sagas

vara att leveranserna fran NJA ingar som ett led i

en ocksa av koparforetaget vald langsiktig utveck

lingsstrategi.

Ett jarnverk som overvager att basera sin valsning

pa inkopta amnen och darvid lagger ner sin egen
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staltillverkning eller avstar fran att bygga ut den,

maste givetvis i forsta hand jamfera det erbjudna

amnespriset med sin egen produktionskostnad. Det

torde for en amnesforsaljare som regel vara omojligt

att konkurrera med keparens eget befintliga verk,

eftersom denne da endast behover rakna med de rorli

ga kostnaderna i kalkylen. Vi bortser darfer fran

detta fall.

Om det presumtiva amneskopande verket finner att det

kan kepa billigare an det kan producera, maste det

givetvis jamfora priserna fran olika tankbara sal

jare. Om marknadspriset blir hegt pa grund av att

konkurrensen tillfalligtvis ar liten, kommer detta

snart att locka fler saljare ut pa marknaden. En

sadan process kan sjalvfallet ocksa paskyndas av de

kopande verken genom erbjudanden om samarbetsavtal,

joint ventures och liknande. De priser som kan upp

nas i ett langtidskontrakt tenderar darfer att mot

svara styckkostnaden i nya verk med god belagenhet.

Det ar darfer som en sadan kalkylsituation bor lig

ga till grund for huvudkalkylen for Stalverk 80.

Enligt propositionen har NJA ocksa gjort berakning

ar for detta alternativ i form av jamforelser av

produktionskostnader plus frakt till marknaden for

amnesverk belagna pa olika platser. Dessa kalkyler

diskuteras i ett foljand~ avsnitt. Savitt vi for

star har de emellertid inte anvants for lonsamhets

kalkylen pa det satt som forefaller ge det sakraste

resultatet.

Enligt var mening maste en lonsamhetskalkyl for

Stalverk 80 utga fran en jamferelse med kostnads-
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situationen for produktion vid ett konkurrerande

nytt verk med nagon annan lokalisering. Inneborden

av detta ar att om man skall ha anledning att vanta

hogre vinster for Stalverk 80 an vad som ar nor

malt for nya jarnverk pa kontinenten sa maste det

ta bero pa att tillverkningen i Lulea ar forenad

med langsiktiga kostnadsfordelar. Detta ar ocksa

anledningen till att vi i avsnitt 3.4 skall gora

en genomgang av de vasentligaste kostnadsposterna

i tillverkningen for att soka bedoma om sa kan vara

fallet.

3.3.3 Tillfiilliga iimnesajJiirer

Ofta ar i ett integrerat jarnverk den totala kapaci

teten i valsverken storre an i stalverken pa grund

av att man onskar ha en viss flexibilitet i produkt

fordelningen. Under hogkonjunkturperioder, da ef

terfragan pa stal varit god, har jarnverk med over

skottskapacitet i amnestillverkningen kunnat salja

amnen till hoga priser. Kalkylsituationen for ett

amneskopande verk med full produktion i stalverket

men outnyttjad kapacitet i valsverken ar den att

det lonar sig att kopa amnen, sa lange amnespriset

underskrider priset pa den valsade produkten minus

rorliga kostnader i valsverket. I en sadan situa

tion rned underskott pa stalamnen i forhallande till

saval efterfragan pa valsade produkter som valsnings

kapacitet kan betydande vinster uppkomrna inom amnes-

produktionen. Laget blir ett helt annat i en situa

tion dar flaskhalsarna i produktionen ligger pa

valsningssidan, medan amnestillgangen ar tillfreds

stallande. I en sadan marknad kornmer ett tak for

amnespriserna att uppkomma vid den niva som ar till-
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racklig for att den marginella amnesleverantoren

skall finna det lonsamt att uppratthalla sin produk

tion. Eventuella overnormala vinster pa slutmark

naden for stalprodukter tillfaller da valsverkspro

duktionen.

En viktig fraga ar hur priserna pa amnen kornmer att

paverkas av det faktum att Sverige sedan den 1 janu

ari 1974 ar anknutet till CECA:s prissystem. (For

en kort beskrivning av detta, se bilaga 4.) Efter

sam denna anknytning tratt i kraft sa nyligen, ar

erfarenheterna av dess inverkan annu ganska begran

sade. Inneborden ar emellertid att alIa priser ar

offentliga och maste vid jamforbara kop tillampas

lika gentemot alIa kunder inom CECA och Sverige.

Inga hinder foreligger mot att andra priserna ofta,

men erfarenheterna fran den gamla sexstatsmarknaden

visar, att systemet medfor en viss stelhet i priserna.

Prisforandringarna blir farre och inte sa stora sam

de sam observeras pa varldsmarknaden. Detta illu

streras av diagram 3, sam visar genomsnittsvarden

enligt tullstatistiken av got och amnen dels vid

handel mellan CECA-lander, dels vid import fran

tredje land. Effekten blir salunda troligen en

nagot dampad prissvangning, vilken innebar mindre

forluster i lagkonjunktur men ocksa lagre vinster

i hogkonjunktur.

3.4 Ilelativa kostnader

I detta avsnitt skall diskuteras am Stalverk 80 kan

tankas ha nagra fordelar eller nackdelar jamfort

med tankbara amnesproducerande konkurrenter. Intres-
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Diagram 3. Genomsnittspriser pa got och amnen (ordinar kvalitet)
enligt CECA:s utrikeshandelsstatistik.
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set inriktas darmed framst pa tankbara konkurrenter

pa den europeiska kontinenten.

3.4.1 Investeringskostnader och jinansiering

Nagra avgorande skillnader i investeringskostnaden

for ett nybyggt stalamnesverk mel Ian Lulea och en

konkurrerande tillverkning pa annat hAll i varlden
finns det inte anledning att rakna med1 ). Den tek-

nik som skall tillarnpas ar internationellt kand och

priserna pa maskininvesteringar, som utgor huvudpar

ten av investeringskostnaden, forutsattes vara varlds

marknadsbestamoa.

Stalverk 80 kan naturligtvis uppna en konstlat hog

forrantning i foretagsekonomisk mening genom den

subvention som ligger i 1oka1iserings1anen. Vardet

av 3 ars rantefrihet pa 1.300 miljoner kronor kan

uppskattas till drygt 300 mi1joner kronor. Darti11

kornrner - vilket inte ar minst viktigt i en foretags

ekonomisk bedomning av projektet - att lokaliserings

lanen mojliggor for NJA att halla en lagre formell

soliditet, dvs att gora en mindre insats av eget ka

pital med de hogre forrantningsansprak som bor laggas

pa detta. Vi raknar ernel1ertid inte med dessa mera

artificiella konkurrensfordelar.

1) Det kan framhallas att Stalverk 80 endast via koks
verket ar tekniskt integrerat med nu befintliga
enheter i Lulea. Kostnaderna for marginell expan
sion av redan befintlig kapacitet kan saledes lig
ga lagre. Jamforelsen tankes dock ske med nybyggda
enheter.
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3.4.2 Alal1nkostnader

Den teknik som valts torde forutsatta anvandande av

en i Gallivare-Malmberget bruten maIm som ar en in

ternationellt sett sallsynt ren magnetitmalm. De

6,4 miljoner ton maIm som kornrner att atga torde in

teckna huvudparten av det langsiktiga uttaget vid

Malmberget. For denna maIm har redan fore den nu

aktuella investeringen forutsatts en snabbt vaxande

efterfragan, bl a darfor att den i vidareforadlat

skick (pellets) val lampar sig som ravara vid direkt

reduktionsprocesser och som komplement i masugnar

med hog slaggbildning. Marknadskalkyler skulle dar

for peka pa en mer formanlig prisutveckling an for

andra delar av LKAB:s produktion. Det har darfor

ansetts som ett visst sloseri att anvanda den aktuel

la malmen for enkel masugnsproduktion av det slag som

foreslagits. NJA har darfor - nar den anvanda malmen

varderas i sin alternativa exportanvandning - knappast

nagon relativ fordel gentemot andra verk genom att man

baserar produktionen pa en battre och dyrare malm

an nodvandigt.

3.4.3 Ala/~rakter

NJA ligger relativt nara de jarnmalmsgruvor fran

vilka malmen till Stalverk 80 skall tas och har dari

genom konkurrensfordelar gentemot manga andra verk.

Vi behandlar denna aspekt tillsammans med kostnader

na for utfrakt av amnen i ett foljande avsnitt. Har

skall forst tas upp en fraga om jarnvagsfrakterna

fran malmfalten till Lulea.
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Det har i debatten havdats att NJA belastats med

alltfor hoga fraktkostnader pa grund av SJ:s taxe

sattning. En orsak till detta ar att NJA:s frakt

avtal med SJ varit mindre formanligt an motsvarande

avtal for LKAB. Enligt vad vi erfarit har denna

skillnad nu forsvunnit. Om darfor i framtiden SJ:s

trafik pa Malmbanan mel Ian Malmberget och Lulea

skulle komma att ge upphov till hoga vinster for

SJ paverkar detta inte NJA:s kostnader, eftersom

malmpriset far forutsattas komma att bestammas av

LKAB:s alternativa anvandning av malmen, dvs export

via Lulea. Detta pris ar i sin tur styrt fran

varldsmarknaden och foljaktligen oberoende av jarn

vagsfrakten. Monopolvinster for SJ pa strackan ar

salunda i forsta hand en fraga om vinstfordelningen

mellan SJ och LKAB.

Daremot kan SJ:s och NSB:s taxor vara av betydelse

for NJA nar det galler eventuell anvandning av Kiruna

malm som annars skulle skeppas over Narvik. Det ar

i ett sadant fall motiverat att LKAB betingar sig

samma Kirunapris oberoende av i vilken riktning mal

men fraktas. For den begransade kvantitet av mal-

men till Stalverk 80 som kommer att tas fran Kiruna

belastas salunda NJA i forhallande till det varlds

marknadsbestamda Narvikspriset med skillnader mellan

jarnvagsfrakterna Kiruna-Lulea och Kiruna-Narvik.

Vi raknar i vara kalkyler med att NJA far betala ett

malmpris som motsvarar exportpriset i Lulea.
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3.4.4 Jrolkostnader

En osakerhetsfaktor av sarskild betydelse ar vari

fran och hur NJA:s kolforsorjning skall tackas. Av

tekniska skal bar andelen polska och ryska kol inte

overstiga tva tredjedelar. Aterstoden bar vara av

amerikansk eller motsvarande kvalitet.

En redogorelse for problemen i samband med kolfor

sarjningen lamnas i bilaga 5. Av denna framgar att

atgarder av olika slag torde bli nodvandiga for att
en betryggande sakerhet i NJA:s kolforsarjning skall

kunna uppnas. Erfarenheterna har visat att langfris

tiga leveranskontrakt inte inneburit fullgod saker

het. For att sakra tillforseln kan NJA bli tvunget

att antingen lamna krediter till kolleverantorer

eller engagera sig som delagare i utlandska gruvfo

retag. Detta okar ytterligare kapitalbehovet for

Stalverk 80. Exempel harpa utgor de krav pa mil

jardkrediter som polackerna enligt pressuppgifter

stallt vid handelsforhandlingar mellan Sverige och

Polen for att kunna aka kolleveranserna till Sverige.

Vid en jamforelse mellan kolkostnaderna for Stal- ,

verk 80 och konkurrerande produktion ar bl a for

hallandena i Vasttyskland av intresse. Stalverk 80

ar i huvudsak avsett for leveranser till den tyska

industrin. Denna tankta framtida marknad torde

fran NJA:s sida pa allvar ha noterats och penetre

rats under 1972 och 1973. Under denna period hade

tysk industri betydande merkostnader i sin kolfor

sorjning i forhallande till varldsmarknadspriserna pa

grund av importforbud och en inhemsk prisniva pa kol

som mojliggjorde ett uppratthallande av produktio

nen i de egna gruvorna. Detta bar ha utgjort ett
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att forlagga rastalsproduktion utanfor .landets gran

sere Som framgar av kapitel 2 utgor kolkostnaderna

den storsta enskilda kostnadsposten i stalamnestill

verkningen. De synpunkter som funnits inom tysk

industri vid denna tid maste ha spelat en avgorande

roll for att NJA-projektet komrnit att aktualiseras

pa det foreerade satt som blivit fallet. I dagens

lage kan man notera att de hojda energipriserna ra

dikalt har forandrat situationen for den tyska kol

produktionen. Det finns nu inte langre nagon an

ledning att lata den tyska stalindustrin subventio

nera kolproduktionen. Resultatet har oeksa kunnat

avlasas genom att foretag i Saar som tidigare avi

serat att man kommer att lagga ner sin rastalspro

duktion nu andrat installning eller skjutit sadana

atgarder pa framtiden. I Ruhromradet har Fried.

Krupp Huttenwerke beslutat uppfora en stor masugn

vid sitt verk i Rheinhausen. Genom tillkomsten av

den nya ugnen, som kommer att ersatta tva omoderna

enheter, far foretaget ett produktionstillskott rnot

svarande 1 miljon ton rajarn per are

Bortsett fran transportkostnaderna, som behandlas

nedan, torde NJA ha betydande naekdelar i ferhallan

de till jarnverk med existerande koksverk vid an

skaffning av kol i det marknadslage som nu rader.

Sarskilt bor hansyn tas till kostnader for de kapi

talinsatser som kan befaras bli nedvandiga vid teek

nande av langtidskontrakt eller i samband med del

agarskap. Andra nyanlagda verk torde emellertid ha

samma problem, oeh vi har darfer inte heller har

raknat med nagra kostnadsskillnader mellan NJA oeh

konkurrerande verk.
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3.4.5 Transportkostnader

Aven om kostnaderna for transporter kan synas sma

satta i relation till de slutliga amnespriserna,

spelar de en central roll i en bedomning av verkets

langsiktiga konkurrenssituation. Lokaliseringen

blir darigenom en mycket viktig faktor i projektbe

domningen. Svarigheten ligger i forsta hand i att

precisera vilka de konkurrerande lokaliseringsalter

nativen are I en baskalkyl kan det emellertid

vara motiverat att utga fran att alternativ amnes

tillverkning skulle komma att forlaggas vid den kon

tinentala Atlant- eller Nordsjakusten.

En jamforelse mellan Lulealokalisering och en loka

lisering pa kontinentens vastkust underlattas av

att de tillverkningsorter med vilka jamforelsen

gars ocksa kommer att vara destinationen for huvud

parten av produktionen vid Stalverk 80. Den del av

amnesproduktionen som saljs for vidare valsning pa

kontinenten kommer vid produktion i Stalverk 80 att

fraktas till nagon infart till det europeiska ka

nalsystemet och dar omlastas for att med mindre far

tyg (pramar) na de slutliga avnamarna. Vid amnespro

duktion pa den europeiska kusten komrner motsvarande

kanaltransporter att ske direkt fran tillverknings

platsen. Det gar att man vid en jamforelse kan utga

fran att transportkostnaderna sedan amnena fran NJA

natt en kontinenthamn kan sagas vara desamma, var

for man kan bortse fran dem i en jamfarelse mellan

de bagge alternativen.



Den relevanta jamforelsen blir darvid den totala

transportkostnaden for att fardigstalla stalamnen

fritt infarten till det europeiska kanalsystemet.

I en sadan jamforelse kan Stalverk 80 tillgodorakna

sig en besparing av malmtransport Lulea-Rotterdam

for den maIm som under alla omstandigheter skulle

utskeppas over Lulea (vilket forutsatts galla huvud

parten av den malm som anvands vid Stalverk 80).

For den malm som alternativt skulle skeppas over

Narvik blir besparingen mindre. Den pa detta satt

inbesparade malmtransporten ar i ton raknat 50 %

storre an motsvarande amnestransport.

Mot detta star framst den tillkornmande amnestrans

porten. For denna tillkommer langre hamntide~ samt

vintermerkostnader i form av langre sjotider och

kraftigare, isforstarkta fartyg med storre bransle

atgang. Till detta bor laggas okade lastnings- och

lossningskostnader i hamn. Denna del blir vid am

nestransporter en mer tidskravande och arbetsinten

siv process.

I NJA:s ansokan till koncessionsnarnnden redovisas

vissa berakningar av fraktkostnaderna enligt ett

tankbart system for samordnad in- och utskeppning.

I detta system ingar dels infrakter av amerikanskt

eller australiensiskt kol, k~lksten fran Gotland,

olivin fran Norge, legeringsarnnen, tegel m m, dels

utfrakter av arnnen och en mindre del av produktio

nen fran nuvarande verksenhet. Av uppgifter om det

erford~rliga antalet fartyg framgar att kolet be

raknas' bli avhamtat nagonstans pa den europeiska

vastkusten.
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Totalkostnaden for denna systemtrafik inkl administra

tionspalagg uppges till 270 miljoner kronor. Dari

ingar da lastning och lossning. En del av de frakta

de kvantiteterna, sarskilt pa infraktsidan, avser

emellertid det nuvarande verket med beslutade utbygg

nader. Att precis ange hur stor del av totalkostna

den som beloper sig pa Stalverk 80 ar svart med en

dast de offentligen tillgangliga uppgifterna. En

grov fordelning baserad endast pa berorda tontal ger

en andel av ungefar 215 miljoner kronor.

Ett motsvarande verk pa den kontinentala nordsjokus

ten, exempelvis vid Rotterdam, skulle ha kostnader

for infrakt av maIm och kol samt diverse material,

medan som namnts ovan utfrakterna av amnen kan for

summas i denna jamforelse. Vad kol betraffar kan

frakten fran Sovje~unionen och Polen antas vara un

gefar lika stor till Rotterdam som till Lulea. Da

denna inte ingar i NJA-kalkylen - eftersorn man rak

nar med att kolet levereras cif Lulea - kan vi allt

sa utelarnna den aven hare Da erfordras ytterligare

ca 1,4 miljoner ton kol som antas komma fran USA

eller Australien. Aven frakten for denna kvantitet

kan utelamnas, eftersom NJA-kalkylen endast inklu

derar frakten fran exempelvis Rotterdam till Lulea.

Aterstar drygt 1 miljon ton kalksten och ca 1 1/2

miljon ton ovrigt material, som behover fraktas

till konkurrentverket.

Malmfrakten fran Lulea till Rotterdam kan beraknas

till ca 25 kronor per ton eller sarnmanlagt 160

miljoner kronor for 6,4 miljoner ton. For kalksten
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och ovrigt material torde frakten inte behova over

stiga 20 kronor per ton, dvs sammanlagt hogst 30

miljoner kronor. Detta ger sammanlagt- hogst 190

miljoner kronor att jamfora med NJA:s 215.

Nu kan berakningarna bara baserade pa olika loneni

vaer och branslepriser. Vara berakningar ar ernel

lertid tilltagna i overkant, varfor det torde vara

klart att de totala fraktkostnaderna for ett verk

i Lulea som saljer sina amnen pa kontinenten ar

minst lika stora som - och troligen storre an 

motsvarande kostnader for ett verk pa den kontinen

tala nordsjokusten, exempelvis vid Rotterdam. I

den samhallsekonomiska kalkylen for ett verk i Lulea

bor ocksa beaktas behovet av en ny hamn i Lulea 

till en angiven investeringskostnad pa- 180 miljoner

kronor - medan man for malmtransporterna redan har

tillgang till en modern hamn. For den tatare trafi

ken till Stalverk 80 kravs ocksa vissa forbattringar

av farlederna in till Lulea.

Var slutsats ar saledes att Lulea inte - som sags i

propositionen - ur transportsynpunkt kan bedomas va

ra overlagsen en lokalisering efter den kontinentala

kusten. Men lagesnackdelarna torde anda inte vara

storre an att de ryms inom de vida osakerhetsmargi

naler som i ovrigt galler for projektet - framst

vad galler marknadssidan och inneborden av de lang-

tidskontrakt som kommer att traffas.



69

De lokaliseringar av ett amnesverk som har jam

forts ar Lulea och Rotterdam. En anledning hartill

ar att man kan rakna med att kontinentala kustverk

kornrner att vara prisledande pa marknaden. Tva and

ra alternativ ar emellertid ocksa av intresse. Det

ena ar en kustbaserad lokalisering i anknytning till

kolravarorna vid i forsta hand den brittiska kusten,

det andra en fortsatt tillverkning inom Ruhr och i

Saar. Forutsattningarna for produktion i Vasttysk

land har diskuterats i avsnittet om kolforsorjning

en. Ett for Stalverk 80:s langsiktiga konkurrens

situation val sa betydelsefullt alternativ kan emel

lertid vara produktion vid den brittiska kusten.

Det hade varit vardefullt om man i propositionen

ocksa hade genornfort en jamforelse mellan Lulea

lokaliseringen och en produktion i anknytning till

kolravaran.

3.4.6 Slutsatser

Den genomgang som har gjorts av de vasentligaste

kostnadsposterna vid stalarnnestillverkning ger inte

underiag for att rakna med nagra avgorande kostnads

fordelar for en framtida produktion vid Stalverk 80

i jarnforelse rned andra konkurrerande anlaggningar i

Europa. Tvartom finns det pa nagra punkter anled

ning att utga fran att Stalverk 80 kommer att fa

vissa konkurrensnackdelar. Storleken pa dessa ar

ernellertid sadan att de kan bedomas fa en under

ordnad betydelse i jamforelse med osakerheten i

bedomningar av utvecklingen pa stalamnesmarknaden

och av de villkor som NJA kommer att uppna i lang

tidskontrakten.
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3.5 UnPidskontnkt ocb linsamhet

En systematisk genomgang av de kostnadsskillnader

som kan beraknas komma att rada i forhallande till

konkurrerande verk av det slag som diskuterats i

foregaende avsnitt bor vara den naturliga utgangs

punkten for en bedomning av Stalverk 80:s forvan

tade lonsamhet. Det ar emellertid anledning att

sarskilt diskutera tva faktorer som kan paverka

lonsamheten, namligen dels mojligheten att gora

stora initialvinster genom att vara forst pa en ny

rnarknad, dels mojligheten att sluta langtidskon

trakt. I anslutning till det senare problemet pre

senteras oeksa ett kalkylexempel.

3.5.1 Inhialvinster

Det har som motiv for ett snabbt beslut oeh en snabb

utbyggnad av Stalverk 80 antytts att en sadan foree

ring skulle kunna resultera i att projektet far

tillgodorakna sig myeket stora vinster under ett in

troduktionsskede. Denna forhoppning motsages av

formuleringen i Statsforetags skrivelse till industri

departementet angaende projektets finansiering, i

vilken talas om "normal forlustrisk .•.•.. under de

forsta verksamhetsaren". En forutsattning for att

betydande initialvinster skall uppkomma ar sjalv

fallet att man fran NJA:s sida har ratt i sin for

modan om en snabb framvaxt av en stalamnesmarknad

till 1980.

Tanken pa en i forhallande till annan industri onor

malt hog vinstniva vid stalamnesproduktion i borjan

av 1980-talet straeker sig emellertid langre an sa.
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Den forutsatter inte bara att ett antal foretag sue-

eessivt anpassar sina inkop allteftersom de far

tillgang till amnesleverantorer som kan svara for

leveranser till ur deras synvinkel konkurrenskraf

tiga priser, utan oeksa att dessa fore tag satter

sig i en beroendesituation till amnesleverantorer i

snabbare takt an marknaden hinner vaxa fram oeh in

nan man fatt garantier om leveranser som prismassigt

staller sig fordelaktigare an kostnaderna for den

produktion man hittills sjalv bedrivit. Bakom de

forhoppningar som uttryeks fran NJA:s sida maste

ligga en forvantan om att ett antal storre tyska

stalkoncerner frivilligt eller genom yttre tvang

kommer att avsta fran en mycket lonsarn tillverk

ning. Det kan visserligen pa kort sikt vara rnojligt

att gora vinster genom ett tidigt intrade pa en ny

marknad eller genom en lyekad spekulation i att ka

pacitetsokningen hos andra inte sker sarntidigt (oeh

motsvarande forluster om kapaeitetsokningen verk

ligen ager rum). Det ar sjalvklart mycket svart

att 6-8 ar i forvag bedoma dessa vinstmojligheter

pa en i sig riskfylld marknad.

Aven om iden om en stor framtida stalamnesmarknad del

vis kan vara riktig oeh vara en lonsam innovation,

sa ar det knappast mojligt att patentskydda denna.

Andra verk kan snabbt exploatera tanken. Med tanke

pa de manga beslut om utbyggnader som nyligen fat

tats tror vi heller inte att nagra initialvinster

kan forvantas. Eftersom avsikten med investeringen

rimligtvis bor vara att skapa en varaktig oeh stabil

produktion ar det ocksa eventuella pa langre sikt

bestaende konkurrensfordelar som blir avgorande.
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3.5.2 Ldngtidskontraktens problem

Det har fran NJA:s sida angivits att en storre del

av produktionen avses kornma att forsaljas med lang

tidskontrakt till kontinentala kopare och en mindre

del avsattas for korttidsaffarer. Daremot har fore

taget avvisat olika former for delagarskap nar det

galler stalverksdelen. Upprattandet av langsiktiga

kontrakt ar dock forenade med en lang rad problem

och resultatet kan i hog grad influeras av forhand

lingssituationen.

Det maste darvid understrykas att kontrakt kornmer

att slutas med kopare (valsverk) som val kanner

branschens kostnadsstruktur och ofta har som alter

nativ att fortsatta eller expandera egen produktion.

En trolig forhandlingslosning ar ett pris sam svarar

mot nagon form av sjalvkostnadsberakning och med in

dexklausuler som foljer de relevanta kostnadsfakto

rerna i amnesproduktionen (framst kol och jarnmalm).

Mojligheterna att i ett langtidskontrakt effektivt

reglera de kvantiteter som skall levereras torde a

andra sidan vara i det narmaste obefintliga.

Om inte annat torde koparen kunna astadkomma kvan

titetsnedskarningar med hjalp av forsenade uttag,

reklamationer etc. En jamforelse kan har goras med

malmkontrakten. De svenska exportorernas kontrakt

ar i regel ettariga. De faststaller ett pris och

en kvantitet for det kommande arets leveranser.

Trots att den tid som skall overblickas vid kontrak

tets ingaende salunda ar relativt kort, visar det

sig att den av kunden verkligen avhamtade kvantite

ten kan avvika fran den kontrakterade. Om avhamt-
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ningstakten ar lagre an forutsett, far den resteran

de kvantiteten i regel avhamtas till det overenskom

na priset i borjan av det foljande aret. Blir det

daremot fraga om tillaggskvantiteter, tar man upp

nya forhandlingar om priset for dessa.

Det ar svart att se att ett kontrakt om amnesleve

ranser kan fungera pa ett vasentligen annorlunda

satt. Om kunden vid det overenskomna priset - vare

sig det har faststallts genom nagon indexklausul

eller forhandlats fram for varje ar - inte finner

sig behova den i kontraktet forutsedda kvantiteten,

torde det vara omojligt att tvinga pa honom den.

Aven om uteblivna avhamtningar forenas med bater och

skadestand kommer dessa knappast att pa langa vagar

kunna motsvara de fasta kostnaderna i tillverkningen.

En amneskopare som har kvar egen metallurgisk kapa

citet kan aven nar hansyn tagits till eventuella

skadestandsbetalningar tjana pa att halla sin egen

amnesproduktion igang och inte avhamta hela den kvan

titet han ar berattigad till enligt ett langtids

kontrakt. Darigenom kommer en viss procentuell

nedskarning i valsverkets produktion att motsvaras

av en storre procentuell nedgang i kopen fran det

fristaende amnesverket.

Belysande i detta samrnanhang ar ett uttalande av

chefen for den tyska Klecknerkoncernen i vilket han

anger att man pa langre sikt stravar mot en 60-pro

centig sjalvforsorjning med stalarnnen och 40-pro

centiga inkop, darfer att det skulle ge koncernen

en efterstravad flexibilitet. Detta uttalande ar
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intressant med tanke pa att Klockners' verk i Bremen

ar en av de storre potentiella kunderna for Sta1

verk 80:s produktion.

Ocksa moj1igheterna for en 1everantor att langsik

tigt kunna binda priserna maste forses med reser

vationer. De bygger pa forutsattningen att efter

fragan och utbud utveck1as pa ett ba1anserat satt.

Man har darfor anledning att fraga vad som hander

om det uppkornmer ett overskott e11er ett underskott

pa stAlamnen i varldsproduktionen. Vid en struktu

rell brist kommer sjalvfallet Stalverk 80:s situa

tion att forbattras hogst avsevart. Men det ar in

te sjalvklart att detta pa nagot avgorande satt

kommer att ta sig uttryck i de priser man kan be

tinga sig i langtidskontrakt. Ferdelen kommer an

tagligen i hegre utstrackning att ta sig uttryck i

att kontraktens innehall pa ett battre satt kommer

att foljas. Det ar en allman iakttagelse pa in

dustrivarumarknaderna att saljaren har storre an

ledning att varda sig om relationen till koparen an

vice versa. Det kan darfer - infer hotet om att

koparen skaffar sig nagon a1ternativ framtida in

kepskal1a - vara svart att omvand1a en sadan brist

situation till ett pris i langtidskontrakten som

klart avviker fran sjalvkostnadskalkylen eller som

motsvarar det i en bristsituation ofta rnycket hoga

priset pa rnarknaden fer omedelbara 1everanser.

Det kan havdas att laget pa kolmarknaden under 1974

rnotsager detta antagande. I den svara bristsitua

tion som intradde i och med o1jekrisen och som fer

svarades av kolarbetarstrejken i USA hosten 1974
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brot manga leverantorer gallande langtidskontrakt

och kravde vasentliga prishojningar for att leve

rera de overenskomna kvantiteterna. Det kan givet

vis inte uteslutas att motsvarande kan intraffa pa

amnesmarknaden i en akut bristsituation, men vi har

svart att tanka oss att ett statsagt foretag skul

Ie bryta ingangna kontrakt av andra skal an force

majeure.

I en overskottssituation har givetvis koparen en

mycket stark position. Det kan da vara svart att

uppratthalla ett pris som innebMr att koparen dis

krimineras i forhallande till konkurrenter som drar

fordel av ett lagt dagspris. Under alIa omstandig

heter kan som ovan framhallits saijaren knappast

hindra att koparen "koper" billigare fran sin egen

tillverkning. Det torde da vara betydligt lattare

for en kopare att fa till stand prissankande juste

ringar om marknadssituationen motiverar det, an vad

det ar for en saljare att utkrava ett hogre pris an

vad kontraktsklausulerna sager.

Beslutssituationen kring investeringen kan ocksa pa

verka de forsta langtidskontraktens utformning. Ett

politiskt besiut om en stor investering i ett stal

arnnesverk kan forsatta saljaren i en tvangssitua

tion med lag flexibilitet och begransade stra

tegival i en komplicerad forhandling. Man kan vis

serligen havda att bindande kontrakt ej kan tecknas

innan garantier om produktion foreligger. En gynn

sammare for~andlingssituationkunde dock ha astad

kornrnits genom uppdelning av Stalverk 80 i tva etap

per eIIer erbjudande om finansiell medverkan fran

koparnas sida.
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NJA:s forhandlingssituation frarnst nar det galler

korttidsleveranse~ kan ocksa paverkas av att man

har mycket langtgaende sysselsattningsforpliktelser.

I den man malmskeppning over Lulea upphor, storre

delen av Malmbergets produktion gar till NJA och

systemtrafiken baseras pa langtidsbefraktning eller

egna fartyg befinner sig NJA i en situation dar hu

vuddelen av kostnaderna ar fasta pa nagot eller nag

ra ars sikt. Verkets reella rorliga kostnad ar

darfor i huvudsak endast ravarukostnaderna. Detta

innebar ocksa att foretaget kan kornma att accepte

ra mycket laga priser i en lagkonjunktursituation

pa marknaden for korttidsleveranser.

Inneborden av vad som har sagts om den relation som

uppkomrner mel Ian ett fristaende amnesverk och dess

kopare ar, att mycket talar for att det fristaende

verket far samre lonsamhetsforutsattningar an vad

som galler for en amnestillverkning som ar integre

rad i koparforetagets verksamhet. Langtidskontrakt

tenderar latt att bli ett dokument som markerar ko

parforetagets "rattigheter" mer an hans "skyldig

heter". lett hogkonjunkturlage far koparen moj

lighet att till ett fixerat pris ta ut de kvanti

teter han har ratt till. Darigenom beskars de

kvantiteter saljaren annars skulle ha kunnat av

yttra till ett mycket hogt prise For lagkonjunktur

laget kan det vara svart att utkrava den ersattning

som skulle halla saljaren skadeslos for de kvanti

teter som inte avhamtas. For saljaren aterstar da

en stor produktionspotential vars utnyttjande en

dast kan ge marginella bidrag till de fasta kostna

derna. Saljarforetaget komrner pa sa satt inte att
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svangningar som sker over konjunkturcykeln i avsatt

ningspriserna. Sannolikt kommer ocksa det genom

snittliga kapacitetsutnyttjandet att bli lagre an

vad som galler for ett integrerat verk.

Ar vara formodanden pa denna punkt riktiga skulle

det innebara att ett fristaende amnesverk maste rak

na med en lagre genomsnittlig forrantning an det

internrantekrav som koparforetaget uppstaller for

att med en egen investering producera erforderliga

stalamnen. Vi skall i det foljande konkretisera

denna risk genom ett kalkylexempel over ett tankbart

lonsamhetsutfall for Stalverk 80. Syftet med denna

kalkyl ar framforallt att markera den stora osaker

het som vidlader berakningar av detta slag. Det vi

sar sig att NJA:s kalkyl troligen ar baserad pa ex

tremt optimistiska forutsattningar.

Man skulle kunna invanda mot denna nagot pessimis

tiska syn for en amnesproducent att denne skulle

kunna uppna en genomsnittligt battre prisniva och

jamnare kapacitetsutnyttjande genom att i en lag

konjunktur producera pa lager som sedan till batt

re priser avyttrades i en foljande hogkonjunktur.

Mojligheterna for en sadan strategi kan dock av

flera skal vara begransade. For det forsta ar de

fardiga stalarnnena icke nagra enhetliga standard

produkter, utan kopande valsverk kan ha langt gaen

de krav pa kvalitet och storlek. Det ar just des

sa tekniska omstandigheter som varit ett argument

for integrering mellan stal- och valsverk. For

det andra stalls krav pa lagerutrymmen och lager-
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finansiering som kan ange en ganska lag optimal

grans for spekulativ lagerhallning. Man kan ocksa

konstatera att om en spekulativ produktibns- och

lagerhallningspolitik verkligen vore lonsam sa

skulle ej heller de observerade betydande konjunk

turvariationerna i priser och leveranser foreligga.

Det finns knappast nagon anledning att tanka sig

att NJA harvid skulle ha nagra fordelar fore andra

verk, snarast tvartom genom den underfinansiering

som karaktariserar saval nuvarande NJA som Stal

verk 80 (se vidare kapitel 7). Detta utesluter

dock inte att olika former av lagringsstod kan bli

ett arbetsmarknadspolitiskt medel for att

fa ett jamnare kapacitetsutnyttjande i Lulea.

3.5.3 Eft kalkylexempel

Som namndes ovan ar det for de- regelbundet amnesko

pande verken vasentligt att priset inte overstiger

den kostnad for vilken de sjalva skulle kunna pro

ducera amnen. I sjalva verket torde det for att

de skall bli intresserade fordras ~n vi~s marginal

for att kompensera for de nackdelar som det trots

alIt maste innebara att inte ha full kontroll over

amnestillforseln.

Det hogsta pris till vilket de skulle vara villiga

att teckna langtidskontrakt ar salunda total pro

duktionskostnad vid ett eget nybyggt verk. Vi

forutsatter att produktionstekniken skulle vara den-
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samma som i Stalverk 80 och att salunda samtliga

atgangstal for produktionsfaktorer ar desamma. Skill

naden i insatskostnad skulle da helt kunna hanforas

till prisskillnader for insatsfaktorerna. Vi kan

da aterigen bortse fran mindre olikheter i arbets

Ion och i priser pa diverse forbrukningsvaror. Mera

tveksamt ar om anlaggningskostnaderna kan beraknas

vara desamma. I allmanhet torde det vara betydligt

billigare att bygga ut ett befintligt verk an att

bygga ett helt nytt verk som Stalverk 80 far anses

vara. A andra sidan kan man i en utbyggnad inte ta

vara pa stordriftsfordelar pa samma satt som i ett

stort nytt verk. Vi har darfor som tidigare namnts

raknat med samma anlaggningskostnad per ton.

Det torde salunda vara rimligt att rakna med samma

kostnadsbild for ett nyanlagt verk hos amneskopa

ren i alIa avseenden utom ifraga om inkopspriserna

for kol och maIm. Dessa skiljer sig at for olika

verk huvudsakligen pa grund av olika transportkost

nader, eftersom det for bada varorna existerar en

varldsmarknad med ett nagorlunda enhetligt pris for

en given kvalitet.

Pa detta satt kan vi gora kalkylen oberoende av fluk

tuationer i alla priser rned undantag av frakter och

uttrycka amnespriset i termer av produktionskostnader

for Stalverk 80. Kontraktspriset fritt koparen skul

Ie da hogst vara

PI = (PO + M)
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total produktionskostnad i Stalverk 80

vid fullt kapacitetsutnyttjande.

merkostnad for malm- och kolfrakt for ett

verk pa koparens (eller konkurrentens) ort

i forhallande till Lulea

Om vi raknar om detta till ett pris fritt verk i

Lulea erhal1es NJA:s bruttointakt:

Pl - F = Po + M - F

dar F = amnesfrakt Lulea - koparen.

NJA:s intakter och vinst pa denna typ av forsaljning

beror alltsa dels pa skillnaden (M - F), dels, efter

som atgangsta1 och priser i ovrigt forutsattes vara

lika, pa vilken kapitalkostnad som koparverket rak

nat med i sin alternativka1kyl. Vi behover alltsa

i fortsattningen endast rakna med dessa bada poster

och darur berakna NJA:s bruttooverskott pa rorelsen.

Det ar givetvis svart att bedoma vilken kapitalkost

nad som bar inga i kalky1en, specie1lt som rante

nivan paverkas av inflationstakten. I tyska tid

skriftsuppsatser fran 1972-73 med kostnadskalky1er

for jarnverk raknar man med en kapitalkostnad pa

12 % (8 % ranta pa i genomsnitt ha1va kapitalet,

12 1/2 ars livslangd). Rantesatsen kan i 1974/75

ars inf1ationsekonomi forefa11a lag. Vi accepterar

den emellertid for berakningarna och diskuterar se

dan hur resu1tatet sku11e paverkas vid andra anta

ganden. Om vi for det kontinentala helt eller del

vis koparagda verket raknar med ett genomsnittligt

kapacitetsutnyttjande pa 90 %, erhalles ett brutto

overskott av stor1eksordningen 150 kronor per ton
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amne l ). Hartill kommer for NJA skillnaden (M - F) ,

vars storlek beror pa var jamforelseverket ar bela

get. Denna post diskuterades i avsnitt 3.4.5 om

NJA:s konkurrensfordelar. Vi kom dar till resulta

tet att skillnaden snarast ar negativ, dvs till

NJA:s nackdel. Dartill kommer den marginal som ko

parverket maste krava som kompensation for viss le

veransosakerhet och minskad flexibilitet i amnes

tillgangen. Vi raknar darfor i kalkylen nedan med

ett bruttooverskott for NJA pa 140 kronor per ton

under saval lag- som hogkonjunktur. Detta far an

ses vara ett relativt gynnsamt antagande.

For de mera tillfalliga affarerna maste NJA rakna

med betydligt mer fluktuerande priser. I den man

det aIls gar att salja i lagkonjunktur kommer des

sa forsaljningar att ge ett mycket litet brutto

overskott, sag 10 kronor per ton. Kvantiteterna

blir anda sa sma att en felkalkyl har spelar obe

tydlig roll. Under hogkonjunktur kan priserna

komma att bli desto hogre. Det forefaller inte

orimligt att da rakna med ett bruttooverskott upp

till 300 kronor per ton.

En sammanstallning av bruttooverskottet, dvs bidra

gen till rantor, avskrivning och vinst, kan da go-

1)12 % pa fast kapital m m
(4200 miljoner kronor) 504 miljoner kronor

8 % (endast ranta) pa lager
(400 miljoner kronor) 32

Summa 536 miljoner kronor

Utslaget pa 3,6 miljoner kronor (90 % kapacitets
utnyttjande) utgor detta 149 kronor per ton.
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ras for en hel konjunkturcykel. Vi antar att den

stracker sig over en fyraarsperiod med lagkonjunk

tur ar loch hogkonjunktur ar 3. Det antas att for

saljningarna delas upp sa att vid fullt kapacitets

utnyttjande tva tredjedelar gar till kunder med

langtidskontrakt och en tredjedel till tillfallig

hetsaffarer. Det ar givetvis svart att gissa hur

stark forsaljningsnedgangen blir i lagkonjunktur.

Vart exernpel visar hur utvecklingen kan bli. Det

motsvarar ett genomsnittligt kapacitetsutnyttjande

over konjunkturcykeln pa 80 %.

Berakning av bruttooverskott av rorelsen under en fyra

arig konjunkturcykel

Ar 1 Ar 2
lagkonj

Ar 3 Ar 4
hogkonj

Genorn
snitt
over kon
junktur
cykeln

Fasta forsalj
ningar

Kvantitet, milj.ton 1,8

Bruttooverskott
kr/ton 140
totalt, milj.kr 252

Tillfalliga for
saljningar

Kvantitet, milj.ton 0,7

Bruttooverskott
kr/ton 10
totalt, milj.kr 7

Sarnrnanlagt

Forsald kvantitet
rnilj.ton 2,5

Totalt bruttoover-
skott

mi1j.kr 259

2,2

140
308

0,9

100
90

3,1

398

2,7

140
378

1,3

300
390

4,0

768

2,3

140
322

0,9

150
135

3,2

457

2,25

315

0,95

155

3,2

470
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Var uppskattning av genomsnittlig bruttointakt av

rorelsen ar alltsa 470 miljoner kronor per are Detta

belopp kan nu stallas i relation till andra uppgift

ter for att man lattare skall kunna bedoma om det ar

tillrackligt for att projektet skall vara vart att

satsa pa. En metod ar att berakna vilken internran

ta det motsvarar. Internrantan ar den rantesats med

vilken bruttointakterna maste diskonteras for att

deras summa skall overensstamma med investeringskost

naden. Det synes vara denna metod som NJA anvant.

Vart varde pa 470 miljoner kronor motsvarar vid 15

ars livslangd en internranta pa 6 %, alltsa vasent

ligt lagre an den av foretaget namnda 12 - 15 %.

I kalkylen har vi kommit till ca 2 procentenheters

lagre rantabilitet an vad vi antagit vara rantabi

litetsanspraken vid byggandet av konkurrerande verk.

Detta beror huvudsakligen pa de nackdelar som vi,

pa grunder som redovisats ovan, bedomt att ett fri

staende amnesverk far genom lagre kapacitetsutnytt

jande och svarigheter att binda saval pris som kvan

titet i langtidskontrakt. Om rantabilitetsanspra

ken fran konkurrerande foretag skulle bli lagre el

ler hogre - sammanhangande exempelvis med infla

tionstakt, grad av statlig subvention i stalindustrin

i andra lander etc - bar den i kalkylen beraknade

rantabiliteten far Stalverk 80 justeras i motsvaran

de grad. Samtidigt farandras emellertid ocksa ran

tabilitetsanspraken. Projektet bar ju atrninstone

ge en positiv realranta.

Internrantan ar framst avsedd att anvandas vid ett

val mellan flera alternativ; det ar svart att an-
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ge en grans mellan aeeeptabel oeh icke aeeeptabel

internranta.

En alternativ mojlighet till bedomning far man ge

nom att fran bruttooverskottet dra bort kalkylrnas

siga avskrivningar samt ranta pa lanat kapital oeh

darefter berakna rantabiliteten pa det egna kapita

let. Vi har uppskattat avskrivningarna till 275

miljoner kronor, varfor nettooverskottet blir 195

miljoner kronor. Rantorna pa det frammande kapita

let kan under de forsta driftsaren beraknas uppga

till 240 miljoner kronor, varfor rorelsen till en

borjan skulle komma att redovisa forluster.

For att forlust pa det egna kapitalet under de

forsta aren skall undvikas kravs en bruttoavkast

ning pa 515 miljoner kronor. Detta resultat erhal

les om amnespriset ar i genomsnitt 15 kronor hogre

an det vi raknat med, eller om forsaljningen under

ar 1, 2 oeh 4 kan hojas sa att i genomsnitt over

hela konjunktureykeln mer an 90 % av kapaeiteten

utnyttjas. Detta kan jamforas med uttalandet i

propositionen att den belaggningsniva vid vilken

verket upphor att vara lonsamt ligger vid ea 60 %.

Det forefaller av kringliggande text att doma som

om harvid just avses rantabiliteten pa eget kapital.

For att uppna detta resultat fordras ett brutto

overskott i genornsnitt over konjunktureykeln pa
drygt 200 kronor per ton eller ea 55 kronor per ton

mer an vad vi raknat rned.

I denna rantabilitetskalkyl har vi inte tagit hansyn

till den effekt pa investeringskostnaden oeh NJA:s
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lonsamhet som kan harrora fran problemen for fore

taget att klara av en sa snabb tillvaxt som det

har ar fraga om. All erfarenhet pekar pa att de

s k tillvaxtkostnaderna ar en funktion av till

vaxttakten och att ett foretag som avser att ex

pandera i har forutsedd mycket hoga takt kommer

att fa erfara en rantabilitetssankande effekt.

Inte heller har vi tagit explicit hansyn i rantabi

litetskalkylen till aterverkningarna pa lonsamheten

hos den ovriga delen av NJA. Investeringar i StAl

verk 80 kan inte ses som oberoende av den ovriga

verksamheten, eftersom den paverkar marknaderna for

insatsvaror, arbetskraft och de fardiga produkter

na. Berakningar av den eventuella effekten av StAl

verk 80 pa livslangden hos det i NJA redan existe

rande kapitalet har vi av naturliga skal inte kun

nat gora, eftersom det skulle krava en mycket in

gaende analys av NJA.

Rantabilitetskalkylen ovan visar dock tydligt hur

starkt slutresultatet beror pa antagandena om mark

naden. Da vara kalkyler inte kan sagas represente

ra nagot sarskilt pessimistiskt alternativ maste

NJA:s daremot klassificeras som extremt optimistiskt.

Det ar under alla omstandigheter klart att osaker

heten i kalkylen ar mycket store Det finns en gans

ka betydande risk for att det egna kapitalet inte

kornmer att forrantas och att tvartorn nya kapitaltill

skott kornmer att erfordras for att tacka forluster-

na.
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4. Ekonomiska kalkyler och politisk
argumentation

4.1 Inledning

I samband med nagra av de storre statliga projekten i

Norrland under senare ar genomfordes parallellt med de rent

foretagsekonomiska investeringskalkylerna relativt utforli

ga studier av de samhallsekonomiska effekterna som sarnman

fattades i s k samhallsekonomiska lonsamhetskalkyler

("benefit-cost"-analyser). De projekt som studerats med

dessa metoder ar gruvan i Stekenjokk1 ) samt fredsforbandet

i Arvidsjaur 2). Under varen 1975 har ocksa en liknande

studie gjorts av ett tankt aluminiumverk i Jokkmokk.

Med hansyn till den vasentligt storre storleken pa Stalverk

80-investeringen, de mer komplicerade spridningseffekterna

och inte minst utnyttjandet av samhallsekonomiska och mer

begransat regiona1ekonomiska argument i den politiska de

batten hade det varit naturligt att industridepartementet

i samband med riksdagspropositionen mer utforligt hade ut

rett och redovisat om' den foretagsekonomiska kalkylen be

hovde kompletteras med samhallsekonomiska overvaganden pa

centrala punkter. Aven om resultatet hade blivit att den

foretagsekonomiska kalkylen i allt vasentligt overensstamde

med en motsvarande samhallsekonomisk ka1kyl hade ett til1

kannagivande pa denna punkt i propositionen med stor saker

het haft en debattsanerande verkan. Det ar ocksa troligt

att en sadan mer utforlig analys hade underlattat bl a

1) Stekenjokk, Stekenjokksutredningens rapport, Industride
partementet Ds I 1972:55 s~mt bilaga 4 samhallsekonomisk
utvardering av Stekenjokksprojektet av P Bohm under med
verkan av L Hjorth.

2) Fredsforband i Arvidsjaur, en samhal1sekonomisk utvarde
ring. Forsvarsdepartementet 1974.
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olika planerande myndigheters sta1lningstaganden till den

koncentrerade expansion som kommer att aga rum i Lulea

omradet.

En annan kritisk punkt nar det gal1er ti11komsten av Sta1

verk 80 hanger samman med mer renod1at industripolitiska

avervaganden kring den svenska sta1industrins framtida ut

veck1ing och det nya sta1verkets effekter pa befint1ig in

dustris framtida expansionsmajligheter. Endast i mycket

ringa grad har dock denna fraga berarts i propositionen

e11er i det under hasten 1974 utkomna betankandet om sta1

industrin1 ) .

I var farsta rapport - StA1verk 80 och svensk samhallseko

nomi - sakte vi, med den begransning som den korta utred

ningsperioden medforde, aversiktligt be1ysa nagra punkter

som borde uppmarksammas. i en samhallsekonomisk analys av

projektet. Var pre1iminara slutsats blev:

"Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ett bes1ut om

Sta1verk 80 inte kan grundas pa en forestal1ning om att

den samha11sekonomiska 1ansamheten sku11e vara storre an

den foretagsekonomiska." Hansyn hade darvid framst tagits

till de 1oka1a sysselsattnings- och utveck1ingseffekterna

i en region med sysse1sattningsproblem samt till de mer

kostnader sam uppstar i samband med vintersjofarten. Far

utom sadana effekter sam mer direkt kunde ge en ski1lnad

me11an en samhal1sekonomisk kalky1 och en rent faretags

ekonomisk kalky1 diskuterade vi aven effekter som samrnan-

1) Sta1industrins framtida utveck1ing, sou 1974:78
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hangde med projektets hoga kapitalintensitet och totala

sysselsattningseffekter, hande1sba1an·sens utveck1ing sarnt

den inhemska stalmarknaden och sta1industrin.

Efter propositionens frarn1aggande visade det sig att in

dustridepartementet givit docenten Peter Bohm i uppdrag att

utarbeta en kortare promemoria om i forsta hand projektets

effekter pa beta1ningsbalansen som senare blev offentlig

och publicerades1 ). Eftersom denna promemoria inte refere

rades i propositionen och ej heller i nagon vasentlig grad

uppmarksammades i den offentliga debatten kan det vara av

intresse att aterge nagra av Bohrns slutsatser - som pa

manga punkter ar praktiskt taget identiska med vara egna:

" den foretagsekonomiska projektvarderingen (torde) i

alIt vasentIigt fanga ocksa projektets samhallsekonomiska

konsekvenser sett i relation till den alternativa anvand

ningen av de resurser (arbetskraft, kapital, ravaruleveran

ser, var anm) projektet skulle disponera."

Det bar dock framhallas att Bohrn inte hade anledning att

narrnare granska farutsattningar och hallbarhet i de fare

tagsekonorniska kalkyler sam farelag vid denna tidpunkt. Nar

det galler betalningsbalansargumenten och vidarefaradlings

argumenten avvisas dessa lika emfatiskt:

"'I det perspektiv av multilateral frihandel som hittills

anlagts ar det saledes svart att peka pa nagot som heIst

1) Peter Bohm: StAlverk 80 och betalningsbalansen, Ekono
misk Debatt 1974:3. Fore1igger aven som stencil i In
dustridepartementet.
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samhallsekonomiskt intresse av att ett langsiktigt inves

teringsprojekt ger valutaintakter."

"Det som hittills sagts om bristen pa ett samhallsekono

miskt intresse for huruvida en viss produktion saljs till

utlandet eller avsatts inom landet beror oeksa de argument

som gar ut pa att det skulle vara "egendomligt" eller i

nagon negativ mening "u-landsbetonat" att vi exporterar

jarnmalmen oeh importerar stal, dvs koper foradling i ut

landet. Om det fanns ett sjalvstandigt varde i att inte

kopa foradling dar den var billigast (i samhallsekonomisk

mening), utan dar ravarorna ursprungligen finns sa skulle

atgarder i overensstammelse med den overtygelsen innebara

att man redueerade Sveriges "reala nationalinkomst - direkt

genom vara egna atgarder oeh indirekt genom atgarder fran

utlandet. Man kan oeksa fraga sig hur det skulle ga for ett

projekt som Stalverk 80 med dess importbehov av kol oeh

olja om aven lander med sadana fyndigheter stravade efter

att utnyttja sina ravaror internt oeh undvika att exportera

dem".

I myeket av den foljande debatten kom dock fragan am pro

jektets foretagsekonomiska lonsamhet i bakgrunden oeh olika

slag av samhallsekonomiska oeh regionalekonomiska effekter

att betonas. Belysande ar argumentationen i det anforande

som holls av Ingvar Svanberg (ordf i riksdagens naringsut

skott, styrelseledamot i NJA) i riksdagen i anslutning till

propositionens behandling: "Jag ser denna investering som

synnerligen vardefull for hela vart land - att vi langre

foradlar en sadan ravara som maIm, att vi skapar sysselsatt

ningstillfallen - oeh jag ser den som mycket vardefull for
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Norrbotten. Antligen gars genom Stalverk 80 en satsning

som verkligen ar avgorande i regionalpolitiken: 5.000 nya

sysselsattningstillfallen skapas i lanet. Detta lan med

sina stora tillgangar pa maIm och tra blir nu ocksa ett

industrilan - en utveckling som borde ha kunnat kornrna langt

tidigare."

Inte minst med hansyn till de manga missforstand som fore

lag i debatten om samhallsekonomiska effekter och samhalls

ekonomisk lonsamhet har vi funnit det angelaget att i nagot

bearbetat skick aterigen redovisa den argumentation som

fordes i var forsta rapport - aven om var slutsats darvid

var och fortfarande ar att de eventuella korrigeringar som

behover garas av den foretagsekonomiska kalkylen for att

erhalla en samhallsekonomisk kalkyl ar obetydliga med han

syn till osakerheten i den rent faretagsekonomiska kalkylen

och att de flitigt anvanda argumenten om behovet av vidare

foradling och okade exportinsatser i basta fall var irrele

vanta.

For den vidare diskussionen kan det darfor vara lampligt

att skilja mellan olika slag av kalkyler och argumentation.

I en marknadsekonomi ar det normala att en foretagsekono

misk lonsamhetskalkyl ligger till grund for beslutet. En

foretagsekonomisk vinst innebar helt enkelt att finansi

arerna - aktieagare och kapitalmarknadsinstitut - kommer

att fa sina satsade medel tillbaka med en avkastning som

inte ligger under den som galler for alternativa, konkurre

rande projekt. Den foretagsekonomiska kalkylen - komplette

rad med marknadsundersokningar och kanske mindre strukture

rade men likval betydelsefulla overvaganden om projektets
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eller foretagets strategiska inriktning - ar normalt fullt

tillraeklig for att marknadsparterna skall na fram till

ett stallningstagande.

I vissa fall ar emellertid inte en rent foretagsekonomisk

kalkyl fullt tillraeklig utan man viII utvidga denna till

en samhallsekonomisk lonsamhetskalkyl. Som vi visar i fol

jande avsnitt kan detta bero pa att prissattning pa de re

surser som foretaget kommer att utnyttja saknas eller ar

ofullstandig. Vi pekar t ex pa att am foretagets produktion

utnyttjar miljoresurser sa kommer valfarden for individer

utanfor foretaget att paverkas negativt utan att foretaget

behover kompensera dessa. Om foretaget far sina transporter

subventionerade - exempelvis genom fri isbrytning - sa kornmer

okade kostnader att uppsta i samhallet utan att dessa inklu

deras i foretagets kalkyl. I en situation rned arbetsloshet

men med avtalsbundna loner kan foretagets lonekostnader vara

en overskattning av de sarnhallsekonomiska sysselsattnings

kostnaderna. I vissa exeeptionella fall med obalans i ut

rikeshandeln oeh ett stort importoverskott oeh en 5verv~rde

rad inhemsk valuta kan okade exportintakter ge ett storre

varde for samhallet an vad sam indikeras av foretagets re

sultatrakning, osv.

I andra fall kan foretagets produktion paverka andra fore

tag. Negativa sadana effekter kan vara att foretaget

tranger ut annan tidigare lonsam produktion utan att de to

tala produktionskostnaderna i sam~allet minskar. Ett fore

tag kan bedriva utveeklings- oeh forskningsarbete som kommer

andra foretag tillgodo genom ofullstandigheter i patent- oeh

lieenslagstiftning.
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En fullstandig upprakning av alIa sadana effekter som inte

mostsvaras av kostnader eller intakter. i foretaget kan sjalv

klart goras mycket lang, och flertalet projekt torde ge upp

hov till nagra slag av avvikelser mellan en foretagsekono

misk och en samhallsekonomisk lonsamhetskalkyl. I den svenska

naringspolitiken utgar man fran att sadana kompletterande

hansyn normalt inte skall goras av foretaget sjalvt. For de

fall sadana avvikelser ar av storre betydelse har i stallet

samhallet betydande mojligheter att pa olika satt korrigera

den foretagsekonomiska kalkylen i riktning mot en samhalls

ekonomisk. Denna kan saledes ses som ett instrument med

vilket olika myndigheter provar ett projekt och darmed komp

letterar den foretagsekonomiska lonsamhetsbedomningen i rikt

ning mot en bedomning i vilken hansyn till olika slag av in

direkta effekter tas.

De tva kalkylerna anger darmed ocksa ett slags beslutsschema

inom blandekonomins ram: foretaget soker overtyga sina fi

nanS1arer pa den reguljara kreditmarknaden (inkl agarna) med

hjalp av den foretagsekonomiska kalkylen och olika slag av

myndigheter med hjalp av en kompletterande samhallsekonomisk

kalkyl eller kanske oftast med samhallsekonomiskt inriktade

resonemang. I vissa fall kan darvid myndigheterna avstyrka

projektet eller uppstalla krav for dess genomforande. Om

effekterna bedoms positiva utover vad en rent foretagseko

nornisk kalkyl visar kan myndigheterna bidra ytterligare med

finansieringen eller ge direkta bidrag.

Denna principiella uppdelning mellan foretag och myndigheter

har bl a kommit ±ill ett direkt uttryck i malsattningen for

AB Statsforetag. Petta foretag skall normalt endast ta van

liga foretagsekonomiska hansyn, men kan ge offerter till
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myndigheter for att genomfora atgarder, som inte ar strikt

foretagsekonomiskt motiverade men kan ge samhallsekonomiska

intakter. Man kan ocksa peka pa att Statens Jarnvagar far

en direkt ersattning for vad foretaget bedomer som foretags

ekonomiskt olonsam trafik.

Som senare skall narmare diskuteras har beslutsprocessen

kring Stalverk 80 inte foljt detta schema for blandekonomin;

de vasentligaste besluten inkluderande finansieringen har skett

i rent politiska instanser. I propositionen dominerar visser

ligen rent foretagsekonomiska argument men saval i den all

manna pressdebatten som i riksdagsdebatten kom olika slag av

rent politisk argumentation att overvaga. I betydande ut

strackning fordes visserligen den politiska debatten med en

terminologi som hanvisade till samhallsekonomiska och re

gionalekonomiska forhallanden, men det ar uppenbart att denna

omstandighet inte ar tillracklig for att projektet skulle ha

uppvisat en hogre samhallsekonomisk lonsamhet an den foretags

ekonomiska.

Sammanhanget ar snarast att provningen agde rum i ett forum

dar debatten normalt inte sker i kalkyltermer utan med poli

tiska argument som kan tankas vadja till olika vaIjargrupper.

Problemet ar inte att overtyga nagon om att han skall satsa

sina egna eller foretagets medel i projektet utan snarare

att han kan vinna eIIer forlora vaIjare och opinionsstod om

han ar for eller emot projektet. Det maste darvid betonas

att valsituationen var mycket forenklad: nagot konkret mot

alternativ till Stalverk 80 forelag inte. Den normala situa

tion som finns pa kreditmarknaden dar det galler att vaIja

ett bland flera utvecklingsalternativ for foretaget eller

mel Ian olika foretag fanns saledes inte annat an hogst in

direkt.
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Nar po1itiker talar om effekterna pa industriutveckling, in

dustrisysselsattning, okad foradling inom landet, okade ex

portinkomster, expansion i Norrbotten, behover detta inte

ses som ett uttryck for nagra mer sofistikerade samhalls

ekonomiska overvaganden utan det ar snarast ett normalt led

i den politiska argumentationen. Nastan alIa industriprojekt

som genomfores via de reguljara beslutsprocesserna i mark

nadsekonomin skulle antagligen ha kunnat diskuteras pa samma

satt om det slutgiltiga beslutet hade legat hos en politisk

f OO l' 1)orsam lng.

Det kan dock ha en viss debattsanerande verkan att narmare

analysera de olika slag av politiska argument som anvandes

och soka relatera dem till vedertagna samhallsekonomiska

och foretagsekonomiska lonsamhetsbetraktelser.

Parallellt och i anslutning till en sadan analys skall vi

ocksa soka belysa fragan om det kan finnas samhallsekono

miska intakts- och kostnadsposter som pa ett vasentligt

satt skulle kunna korrigera den foretagsekonomiska lonsam

hetskalkylen.

1) Man kan har dra en parallell mellan den traditionellt
mycket kalkylorienterade beslutssituation som tidigare
har forelegat nar det galler kraftutbyggnaden och den
lika starkt argumentorienterade situation som uppstatt
sedan energifragorna blev foremal for ett omfattande
politiskt intresse och en betydande opinionsbildning.



95

4.2 Samhillskalkyl och roretagskalkyl

I en samhallsekonomisk lonsamhetskalkyl ("benef i t-eost"

kalkyl) ar vi intresserade av att i ekonomiska termer (mo

netara enheter) soka sammanfatta samtliga de effekter genom

forandet av ett projekt far direkt eller indirekt for samt

liga individer i ett visst kollektiv, exempelvis det svenska

samhallet. Genomforandet av sadana kalkyler ar forenade med

en lang rad metodologiska svarigheter. Ambitionsnivan maste

ofta sattas lagre an att soka na fram till ett valpreeise

rat samhallsekonomiskt nuvarde av projektet. Men aven reso

nemang baserade pa ett totalt, samhallsekonomiskt betraktel

sesatt kan ofta pa ett intressant satt komplettera den rent

foretagsekonomiska lonsamhetskalkylen oeh ange riktlinjer

for olika slag av politiskt handlande eller ange problem

omraden.

I det nu konkreta fallet ar vi saledes intresserade av att

stalla fragan om genomforandet av Stalverk 80 far effekter

for individer, foretag, eller sammanslutningar av individer

(stat, kommun) som inte aterspeglas i den foretagsekono-

miska kalkylen. Det ar darvid viktigt att man undviker olika

slag av dubbelrakningar. Den enklaste metoden for detta ar

att soka na fram till de valfardsforandringar som slutgil

tigt sker hos individer eller hushall. Effekter pa stat,

kommun oeh foretag maste saledes foras tillbaka pa indivi

derna som skattebetalare oeh bidragsmottagare samt som lon

tagare eller agare av foretagen. Bakom detta forfarande

ligger tanken att stat, kommun oeh foretag inte har nagot

sjalvstandigt varde utover de valfardseffekter som kan le

das tillbaka till de enskilda individerna eller hushallen.
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En analys av ekonomiska effekter i dessa termer ger ocksa

mojlighet till studier av ett projekts inkomst~, formogen

hets- eller valfardsf6rdelningseffekter.

Vid analysen av industriella investeringsprojekt i en mark

nadsekonomi underlattas uppstallandet av den samhallsekono

miska kalkylen vasentligt genom att/den foretagsekonomiska

kalkylen redan i sig innehaller flertalet av de for olika

individer i samhallet relevanta effekterna genom att pris~

systemet ger en god information om verkningarna. Marknads

priserna ger under relativt rimliga forutsattningar infor

mation om de olika utnyttjade eller producerade resursernas

alternativa varden.

Detta ar exempelvis fallet om malmatgangen varderas pa basis

av det pris malmen skulle ha erhallit vid export. Den fore

tagsekonomiska och samhallsekonomiska kostnaden overens

stammer helt om malmleverantoren erhaller samma pris obe

roende av om malmen gar till export eller till ett inhemskt

jarnverk. Ersattningen till en ingenjor som flyttar fran

Bergslagen till Lulea kommer normalt att ge en fullstandig

kompensation-i den meningen att lonen i Lulea maste svara

mot Bergslagslonen, med ett tillagg for flyttningskostnader

och ett ytterligare tillagg (eller avdrag) for att kompen

sera forandringar i arbets- och bostadsmiljo. Lonebetal

ningen till redan syssel$atta som engageras i projektet

kornrner darvid att ocksa vara ett adekvat uttryck for de sam

hallsekonomiska kostnaderna.

Det maste saledes starkt understrykas att normalt kommer

den foretagsekonomiska lonsamhetskalkylen for ett projekt
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vars resursatgang och produktion blir foremal for vardering

i fungerande marknader att ocksa ge ett adekvat uttryck for

den samhallsekonomiska kalkylen. Det ar saledes i undantags

fall det blir aktuellt att kornplettera den foretagsekonornis

ka kalkylen med vissa korrektionsposter for att na fram till

den samhallsekonorniska.

Detta sammanhanger med att ett fungerande prissystem ger

tillracklig kompensation och att kalkylen darigenom kan

begransas till foretaget. Alia de effekter som ett projekt

ger i samhallet kan salunda uttryckas i priser som aterspeg

lar resursernas och produkternas alternativanvandningsvarden.

Ett projekt som ger foretagsekonomisk vinst kOffiITler - om

forutsattningarna for ett fungerande rnarknadsprissystern ar

uppfyllda - ocksa att ge samhallsekonomisk vinst. De tva

vinstbegreppen ar i sjalva verket i detta fall identiska.

Detta forhallande utesluter sjalvklart inte att man kan

vara intresserad av att komplettera effektivitetsoriente

rade vinstkalkyler med fordelningsbetraktelser om vilka in

divider eller grupper som vinner mest pa ett projekt.

Samhallsekonomiska korrigeringar av de foretagsekonomiska

kalkylerna blir darfor i forsta hand aktuella for sadant

resursutnyttjande eller sadan produktion dar marknadspri

serna ej aterspeglar vardet i alternativanvandning eller

ger en fullstandig kompensation till dem sam tillhandahal

ler resurser eller producerar varorna och tjansterna.

Det finns inte har anledning att mer utforligt behandla

hela denna problematik sam fnamforallt utvecklats for den

offentliga sektorn med dess ofta mycket svaga anknytning
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till ett marknadsprissystem, atminstone vad galler produk

tionen. l ) Uppmarksamheten kan helt riktas pa de omraden

som kan vara aktuella i samband med Stalverk 80:

a. Ofullstandig prisbildning. Projektet kan komma att ut

nyttja resurser som pa grund av teknologiska eller in~

stitutionella forhallanden inte omfattas av prissyste

met. Detta innebar att foretaget utnyttjar resurser som

har ett varde for andra eller kraver uppoffringar av

andra men inte inkluderar vardet av denna resursforbruk

ning i den foretagsekonomiska lonsamhetskalkylen. Moj

liga exempel .pa detta ar att projektet skapar miljo

problem som innebar en minskad valfardsniva for vissa

grupper av hushaLl och som ej direkt kan kompenseras.

Det bor framhallas att aven vid mycket strikta miljo

vardskrav, som lagger begransningar pa processval eller

leder till stora miljovardsinvesteringar for foretaget,

kan likval okompenserade miljoeffekter kvarsta.

Ett annat exempel galler den "fria" isbrytningen. Genom

att isbrytningen ar skattefinansierad inkluderar ej f5

retagets kalkyl kostnaderna for de okade isbrytarinsat

ser som fordras. En samhallsekonomisk kalkyl skall

saledes inkludera en korrigerande kostnadspost som ej

1) For en allman framstallning av problemen se exernpelvis
P Bohm i Sarnhallsekonornisk effektivitet eller I StAhl:
Den offentliga sektorn (i B Sodersten: Svensk ekonomi) .
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ingar i den foretagsekonomiska kalkylen. l )

b. Priserna aterspeglar ej alternativanvandningsvarden pa

grund av marknadsojamvikter. Det ar framforallt tre

problem som kan foras till denna rubrik.

Forst och viktigast ar de effekter projektet kan fa for

sysselsattningen i de delar av Norrbotten som har en hog

arbetsloshetsniva eller stora inslag av beredskapsarbe

ten. En flyttning till arbeten med marknadsbestamda loner

i Lulea fran beredskapsarbeten eller arbetsloshet (med

bidrag) i inlandet kan innebara att en samhallsekonomisk

vinst uppkornrner som ej aterspeglas i NJA:s vinstkalkyl

- men noteras bl a som minskade insatser for AMS framst i

Norrbottens Ian. Eftersom denna fraga ar av central be

tydelse i Stalverk 80-debatten skall vi i kapitel 6 ater

korr~a till en mer utforlig behandling av de regiona1eko
nomiska problemen.

Ett andra problem under denna rubrik galler SJ:s taxor

pa Ma1mbanan. NJA har tidigare beta1at en1igt en stycke

kostnadstariff som ger ett hogre pris per ton maim i

Lu1ea an LKAB:s exportpris i samma hamn. (Priserna ar

lika vid gruvan.) Detta forhallande kan mojligen paverka

en bedomning av NJA:s tidigare forluster - som bor ren

sas fran den monopolvinst SJ til1godogjort sig fran NJA

utover den taxa som ti11ampats for LKAB. Daremot ar det

oklart i vilken grad den foretagsekonomiska ka1kylen for

1)
Det kan havdas att den "fria" isbrytningen ar en foga
effektiv metod att ge Norrlandssubventioner, se exempel
vis I stahl: Isbrytning och samhallsekonomi i Vintersjo
fart sou 1971:63.
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Stalverk 80 baserats pa en prolongering av dessa forhal

landen. Vi har forutsatt att kalkylen baserats pa en mer

rationell tariffpolitik. l )

Ett tredje problem - som mojligen kan foras hit aven om

vi sjalva har starka dubier - ar foretagets exportfram

jande effekt. En korrigerande samhallsekonomisk kalkyl

skulle bli aktuell endast i en situation med allvarliga

storningar i handels- och betalningsbalans i vilken gal

lande vaxelkurser befinner sig langt fran jamviktslaget.

Men eftersom detta (sken-)problem i likhet med vidarefor

adlingsargumentet tilldragit sig en oproportionerlig del

av debatten skall en mer utforlig diskussion genomforas

i ett foljande avsnitt.

c. Priser och loner paverkas pa grund av projektets storlek.

I flertalet foretagsekonomiska kalkyler syftar en lonsam

hetskalkyl till att rangordna sinsemellan relativt lik

artade projekt eller att gora en bedomning av relativt

begransade projekt dar alternativet ar status quo. Som

papekades redan i foregaende kapitel ar ett sadant be

traktelsesatt knappast tillampbart vid en kalkyl for

Stalverk 80 pa grund av projektets relativa storlek. En

betydande oklarhet foreligger saledes betraffande den al

ternativa utveckling for NJA, Lulea, Norrbotten och svensk

stalindustri - kanske tom svensk industristruktur over-

huvudtaget

till.

som skulle aga rum om Stalverk 80 inte kommer

Genom denna oklarhet i alternativspecifikationen och

1)
En sadan mojlighet ar att LKAB och NJA gemensamt
Qvertar malmbanan, fordelar de gemensamma kostnaderna
sig emellan och debiterar transporterna enligt en grans
kostnadstariff.
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projektets storlek ~r det fr&n mAnga synpunkter svArt

att bestamma projektets "verkningar". Detta begrepp for'T""

uts~tter mojligheten att pA nagot satt j~mfora konse

kvenserna av olika alternativ.

Beroende pA vilken alternativ hypotetisk utveckling man

tanker sig kan projektet fA konsekvenser for vissa "mark

nadsekonomiska" variabler relaterade till sysselsattning,

kreditmarknad oeh handelsbalans, for utveeklingen framst

inom andra delar av svensk stAlindustri samt for den

regionala utveeklingen i LuleA-regionen oeh Norrbotten i

ovrigt.

I en samhallsekonomisk korrigering av den foretagsekono

miska kalkylen kan dessa effekter beskrivas som att pri

ser oeh loner pA olika varu- och faktormarknader till

foljd av projektets relativa storlek kan underga for

andringar. Darigenom kommer bl a kalkylsituationen for

andra foretag att paverkas. Effekter av detta slag har

endast i myeket begransad utstraekning behovt inkluderas

i de tidigare namnda projektkalkylerna for Stekenjokk oeh

Arvidsjaur. Koppargruvan i Stekenjokk ber~knades kr~va

ea 130 miljoner kronor i direkta investeringar oeh nagot

tiotal miljoner i samh~llsutbyggnad. Arvidsjaurforbandet

innebar samma direkta investeringsvolym oeh nagot storre

samh~llsutbyggnadsinvesteringar.Syssels~ttningseffekterna

var i bada fallen nAgot hundratal sysselsatta.

Erfarenheterna fran samh~llsekonomiskakalkyler for pro

jekt av den storleksordning som Stalverk 80 represente

rar ~r d~rfor ganska begr~nsade oeh som skall framga av

den fortsatta framst~llningen blir resultaten i hog grad

beroende av den hypotetiska, alternativa utveckling man

utgar frAn.
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4.3 Tidigare projektkalkyler

I samband med beslutet kring oppnandet av en koppargruva i

Stekenjokk utarbetades - som tidigare refererats - en kom

pletterande samhallsekonomisk kalkyl for projektet. I slut

rapporten skilde man darvid mellan a ena sidan en samhalls

ekonomisk utvardering av kostnads- och intaktsposterna i de

foretagsekonomiska kalkylerna och a andra sidan en komplet

tering av kalkylen med sadana kostnadsposter som normalt

aldrig ingar i foretagsekonomiska kalkyler men som pa nagot

satt likval paverkas av projektet. Man kan betraffande

dessa poster ocksa saga att man onskade studera projektet

definierat pa ett vidare satt: en koppargruva med kornplette

rande samhallsbyggnadsinsatser och med aterverkningar pa

miljo och turism men ocksa beredskap och forsvarsekonomi.

De vasentliga korrigeringsposterna i Stekenjokk-kalkylen er

halls genom att man utgick fran att anlaggningsarbetena

skulle minska den lokala arbetslosheten rned ca 200 arsarbe

ten och att gruvan i drift skulle ge sysselsattning at 100

eljest arbetslosa personer. Forutsattningen var darvid

ett slags nollalternativ utan investeringar och

med en fortsatt hog arbetsloshet. Man raknade med att

alternativvardet for anlaggningsarbetarna darvid var 20.000

kronor (med fortsatt arbetsloshet eller undersysselsattning)

jamfort med ett varde pa 50,000 kronor per arsarbetare i

gruvan, dvs totalt 6 miljoner kronor (200 arsarbeten x

(50.000 kronor - 20.000 kronor). For driften utgick man

fran en differens mellan 45.000 kronor i gruvan och 20.000

kronor annars. Ett nuvarde vid 8 % rantesats for 100 per

soner under 20 ar ger darvid en samhallsekonomisk korrige

ring om totalt 25 miljoner kronor. Med hansyn till forvan

tad flyttning bland de arbetslosa reduceras dock detta be-
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lopp till ca 14 miljoner kronor.

Till dessa tva poster som direkt beror en okning av syssel

sattningsgraden lade man i Stekenjokk-undersokningen dess

utom till ett varde som svarade mot att en grupp (300 per

soner) inte behovde flytta fran hembygden. Vardet av detta

uppskattades ligga mellan 2 och 10 miljoner kronor. Dartill

kommer indirekta sysselsattningseffekter i form av service

etc i ett utpraglat undersysselsattningsomrade. Vardet av

dessa effekter skattas till ca 25 miljoner kronor. Totalt

nar man resultatet att den foretagsekonomiska kalkylen over

skattar lonekostnaderna jamfort med det samhallsekonomiska

alternativvardet med ett belopp kring 50 miljoner kronor.

Halften av detta belopp utgores dock av de indirekta syssel

sattningseffekterna i omradet. Det ar ocksa pafallande i

hur hog grad kalkylen ar beroende av att man utgar fran ett

mycket pessimistiskt nollalternativ. Ingen hansyn tas heller

till att sysselsattningsproblemet kanske endast skjuts 20

ar framat i tiden, nar koppargruvans maIm ar slut.

Nar det galler samhallsbyggnadskostnaderna nar man slutsat

sen att vardet blir ± 0; detta motiveras framst av att de

inbesparade kostnaderna i hypotetiska inflyttningsregioner

i stort sett kompenseras av okade kostnader for samhalls-

byggnad i omradet, som initialt har en lag serviceniva.

Osakerheten i denna kalkyl ar dock pafallande.

I ovrigt tar man i den samhallsekonomiska kalkylen med en

minuspost pa 10 miIjoner kronor for de negativa miljaeffek

terna samt en pluspost pa transportsidan pa ca 5 miljoner

kronor, sammanhangande framst med att transportarbetet 

genom anlaggning och drift - ocksa far positiva sysselsatt

ningseffekter samt att SJ farmadas ta ut tariffer over ror-
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liga kostnader. Aven har rar man sig dock med stora osaker

hetsmarginaler.

Avsikten ar har inte att gora en fullstandig genom-

gang av den gjorda kalkylen utan snarast visa pa nagra av

de plus- och minusposter i Stekenjokk-kalkylen som kan bli

aktuella vid en likartad bedamning av Stalverk 80. Det bar

ocksa framhallas att Stekenjokk-kalkylen hade sett helt

annorlunda ut om valet exempelvis statt mellan tva alterna

tiva koppargruvor i Norrlands inland i stallet for mellan

en koppargruva i Stekenjokk och ett nagot ospecifierat noll

alternativ (huvudsakligen innebarande fortsatt AMS-verksam

het). En tolkning av slutsatsen om att gruvans samhallseko

nomiska varde ar storre an det faretagsekonomiska kanske

enklast bar bli att gruvprojektet var battre an alternativa

AMS-projekt. Kalkylen sager ingenting om koppargruvans

relativa placering bland andra hypotetiska industriprojekt.

Arvidsjaur-kalkylen visar manga likheter med Stekenjokk

kalkylen. Alternativet var dock har en komplicerad intern

flyttningskedja inom farsvaret. Pansarforbandet i Enkoping

(P 1) skulle enligt tidigare forslag laggas ner och perso-

nal averforas till Strangnas (P 10) och Kungsangen utanfor

Stockholm (I 1). Arvidsjaur-alternativet innebar att denna

personal i stallet overfors till Umea (I 20) och Ostersund

(I 5), samt att personal overfors fran Umea (K 4)

och Ostersund till det nu uppsatta farbandet i Arvidsjaur.

Den rent forvaltningsekonomiska alternativsituationen var

darmed valspecificerad. Arvidsjaur-alternativet innebar en

budget-merkostnad pa investeringssidan med ca 110 miljoner

kronor och en arlig driftskostnadsakning kring 3 miljoner

kronor, eller totalt beraknat som en annuitet (8 % ranta,

40 ar) en merutgift pa 13 miljoner kronor.
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I ovrigt foljer kalkylen i hog grad Stekenjokk-exemplet.

Saledes utgar man fran att den berorda gruppen under den

narmaste femarsperioden visar samma laga sysselsattnings

niva som i nulaget men att full sysselsattning successivt

uppnas for gruppen antingen genom utflyttning eller genom

alternativa lokaliseringssatsningar.

Framforallt genom att satta en lagre alternativkostnad for

arbetskraften som kan sysselsattas lokalt nar man resulta

tet att den forvaltningsekonomiska investeringskostnaden

pa ca 110 miljoner kronor reduceras till ett belopp mellan

70 och 85 miljoner kronor. Aven driftskostnaden reduceras,

dock ej i lika hog grad, eftersom pa langre sikt alIa for

utsattes ha fatt en normal sysselsattning. Pa samma satt

reduceras kostnaderna for de kornmunala foljdinvesteringarna.

I kalkylen tillkornmer dessutom en multiplikativ sysselsatt

ningseffekt.

Genomgaende for saval Stekenjokk som Arvidsjaur-kalkylen ar

att de berorda projekten direkt riktas mot orter med arbets

loshet eller lag sysselsattning, samt att det antas att in

dividerna dels har en preferens for att stanna i dessa orter,

dels successivt kommer att uppna rimlig sysselsattning genom

flyttning eller andra projekt. De lokala spridningseffekterna,

dvs en lokal okning av kopkraften eller utlaggande av lokala

bestallningar, kornmer ocksa i kalkylerna att tillmatas ett

betydande varde. Aven om kalkylerna i manga avseenden ar

hypotetiska - inte minst vad galler nollalternativets syssel

sattning - ar de intressanta exempel pa hur man saker ut

nyttja samhallsekonomiska lonsamhetskalkyler vid bedomning

av projekt med uppenbart regionalekonomiska syften. I ett

senare avsnitt skall vi diskutera nagra av de resultat lik

artade betraktelsesatt leder till for Stalverk 80.
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4.4 De politiska argumenten

Nagon samlad presentation av de politiska argumenten for

Stalverk 80 foreligger inte men studier av riksdagsdebatten,

olika politikers tal vid invigningen av "investeringspro

gram 70" i Lulea i juni 1974, uttalanden av NJA-ledningen

i mer politiska sarnmanhang och pressdebatten ger foljande

huvudsakliga argument: 1)

1. Vidareforadlingsargumentet.

Utgangspunkten for detta argument ar att den norrbott

niska malmen exporterats utan namnvard foradling och att

en utbyggnad av stalverket leder till en okad foradlings

grad. "LKAB ar bland varldens storsta jarnmalmsexportorer.

Huvuddelen av malmen gar till stalindustrin i Vasteuropa.

Endast en liten del foradlas vid NJA. Det kan inte vara

rimligt att exportera malm utan att vidareforadla den

till stal samtidigt som manniskorna tvingas lamna Norr

botten i brist pa jobb." (Fakta och argument nr 15,

SAP 1975).

2. Exportargumentet.

Huvuddelen av Stalverk 80:s produktion ar avsedd for

export. "Den minskade importen av skrot kombinerad med

export av huvuddelen av Stalverk 80:s produktion leder

till en forbattring av handelsbalansen. Ju mer vara

naturtillgangar kan fo~adlas inom landet, desto mer be

tyder de for vara exportinkomster. For en sund ekono

misk utveckling i Sverige fordras att vi kan oka var

exportkapacitet." (Fakta och argument nr 15, SAP 1975).

1) De rent foretagsekonomiska argumenten, som trots att de
dominerade propositionen inte narmare behandlades av
projektets tillskyndare i den foljande riksdagsdebatten,
har utforligt behandlats i kap 3 och redovisas darfor ej
i det foljande.
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I den fortsatta diskussionen skall vidareforadlings- och

exportargumenten bemotas i ett gemensamt avsnitt (kapitel

5) •

En annan typ av argument inriktade sig pa Stalverk 80:s

karaktar av stort industriprojekt i en "basnaring":

3. Industripolitiska argument.

Under denna rubrik kan aterfinnas argument som att Stal

verk 80 okar industrisysselsattningen i landet sett som

helhet samt att satsningen inom stalindustrin genom sin

karaktar av basindustri far positiva effekter pa annan

industri, bl a ovrig stalindustri. (Pa denna senare

punkt finns dock motargumentet att det nya stalverkets

effekter aven kan vara negativa.)

I tva foljande avsnitt i kapitel 5 skall de industripoli

tiska argumenten granskas narmare.

4. Regionalekonomiska argument.

Utgangspunkten for dessa argument ar politiska mal att

oka sysselsattningen i Norrbotten och fa en stabil in

dustriell bas i ett Ian med sysselsattningsproblem. Det

ar framforallt denna typ av problem som med viss fram

gang behandlats i de tidigare namnda samhallsekonomiska

lonsamhetskalkylerna. AlIa de regionalt inriktade effek

terna skall fa en samlad behandling i kapitel 6.

I den politiska debatten har det aven forekommit vissa ar

gument mot Stalverk 80, aven om dessa roster varit betydligt

svagare. Vi tar inte har upp den skepsis som vi sjalva och

andra har haft mot projektets rent ekonomiska lonsamhet,

eftersom syftet ar att forsoka oversatta politiska argument
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till en samlad ekonomisk betraktelse. Ett sadant argument

mot projektet ar:

1. Inlandsargumentet.

Otvetydigt kornmer Stalverk 80 att leda till en expansion

i Lulea-omradet. Inte minst lokalt har det dock havdats

att de eventuella spridningseffekter projektet kan fa

regionalt mer an val motverkas av den uttomning av in

landet som kan bli en foljd av okad flyttning till Lulea.

Det ar naturligt att behandla denna fraga i anslutning till

den ovriga regionalekonomiska analysen i kapitel 6. Nar det

galler sjalva utvecklingen i Lulea har man ocksa pekat pa

vissa negativa effekter som kan sarnrnanfattas i ett miljo

argument:

2. Miljoargumentet.

Den betydande nedsmutsning i form av svaveldioxid och

stoftutslapp som Stalverk 80 kornrner att generera har

tidigare haft en relativt undanskymd plats i debatten.

Under varen 1975 kom dock fragorna att bli mer uppmark

sammade genom det mycket kritiska remissvar som natur

vardsverket avgav i samband med tillstandsprovningen.

Lokalt har det ocksa forekornrnit en diskussion om de ne

gativa effekter pa social miljo som uppstar i samband

med en mycket snabb expansion. Aven detta argument kom

mer att analyseras so~ ett samhallsekonomiskt problem

i det regionalekonomiska kapitlet.

3. Energiargumentet.

De forsta politiska stallningstagandena till Stalverk 80

skedde pa hasten 1973 fore energikrisen. Trots att stal

verket kornrner att bli en av de storsta energiforbrukarna
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i landet har projektet i mycket ringa grad forts in i

energidebatten. Snarast i ett syfte att forebygga ytter

ligare missforstand i skarningen mellan politisk argu

mentation och ekonomisk analys har vi dock ansett det

vara befogat att helt kort diskutera vissa energiforsorj

ningsfragor och vissa irrelevanser i nagra argument som

forekornrnit i debatten kring energikravande industrier.
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5. Stilverk 80 i svensk samhillsekonomi
5.1 Projektets storlek

I detta kapitel skall vi narmare granska de olika

argument for (och emot) Stalverk 80 som varit av ut

praglad totalekonomisk (eller makroekonomisk) karak

tar eller berort projektets effekter pci den struktu

rella utvecklingen inom svensk industria De rent

regionalekonomiska effekterna behandlas i ett fol

jande kapital.

St&lverk 80 utgor det hittills storsta industriella

investeringsprojektet i landet. Investeringsbelop

pet i fasta anlaggningar angavs i propositionen till

ca 2,7 miljarder kronor i 1973 ars priser. Darefter

har emellertid vasentliga men annu ej fullt precise

rade kostnadsokningar intra~fat. Full klarhet pa

denna punkt kan egentligen endast f6religga nar kon

trakt om leveranser skrivits. Tendenser under det

senaste aret synes dock ha varit en relativt snabba

re prisstegring p~ investeringsvaror an okningen i

konsumentprisindex. I beloppet ingar inte ranta Pd

kapitalet under investeringsperioden. Eftersom ran

tekostnader heller inte ingar i de investeringsupp

gifter som samlas in fran industriforetagen i Sveri

ge bor en direkt jamforelse vara mojlig. Ar 1973

uppgick industriinvesteringarna i Sverige enligt

nationalrakenskaperna till 9.600 miljoner kronor.

Den planerade investeringen motsvarar saledes nar

mare 30 % av ett ars industriinvesteringar eller

ca 6 % av industriinvesteringarna over en femars

period.
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Industrins produktionsvolym mats som industrins to

tala foradlingsvarde. Foradlingsvardet ar lika med

sumrnan av lonekostnaderna och kapitalavkastningen

(brutto) .1)

Forutsatt att man nar upp till 8 % forrantning av

kapitalet kan foradlingsvardet for Stalverk 80 be

raknas uppga till ca 520 miljoner kronor, vilket mot

svarar ca 0,8 % av 1973 ars foradlingsvarde inom

tillverkningsindustrin (beraknat till ca 60 miljarder

kronor). Fordelningen pa loner och kapitalersatt

ning i den foradlingsvardeberakning vi utgatt fran

i vara kalkyler framgar av nedanstaende tabla:

Kapitalersattning

Loner

Foradlingsvarde

410 miljoner kronor

110

520

1)

En viss uppfattning av storleksordningen far man om

man jamfor med foradlingsvardet hos andra stora f6re

tag. ASEA, moderbolaget, med ca 18.000 anstallda,

hade 1973 ett foradlingsvarde pa 1.020 miljoner kro

nor. Stalverk 80 skulle saledes om det ger 8 % av

kastning pa totalt arbetande kapital fa ett forad

lingsvarde som motsvarar halva ASEA:s.

Enskilda foretag brukar i allmanhet inte mata pro
duktionen i f6radlingsvarde utan i saluvarde.
Nar man mater produktionsvolymen i olika bran
scher eller i hela industrin viII man dock se pa
det produktionsvarde som uppstar i en viss sektor
av ekonomin. Man drar darf6r bort dels Ieveran
ser mellan for~tagen inom industrin, dels de va
ror som industrin k6per fran andra sektorer,
t ex fran tjanstesektorn.



112

Sysse1sattningsmassigt framstar projektet som betyd

ligt mindre. Den angivna siffran pa 2.300 man mot

svarar drygt 2 promi11e av 1andets industrisysse1

sattning. Differensen me11an produktionsvardes-

och sysselsattningseffekten beror sjalvfa1let pa den

extremt hoga kapitalintensitet som kannetecknar pro

jektet.

Statsforetag har i sitt finansieringsfors1ag begart

en nyteckning av aktier pa I miljard kronor samt

statliga Ian och lanegarantier pa 2,8 miljarder kro

nor. Dessa krediter motsvarar ca 75 % av lars to

tala nettoupp1aning for svensk industri pa den or

dinarie kreditmarknaden, medan aktieteckningen om

en mi1jard kronor ar av ungefar samma storlek som

tva ars nyemissioner inom ovrig svensk industri. l )

Satt i relation till ovrig svensk stalindustri och

det svenska jarnma1msuttaget ar sja1vfallet projek

tet av en annu mer imponerande storleksordning.

Sektorn jarn-, stal- och metallverk hade 1973 ett

totalt foradlingsvarde pa 3.900 miljoner kronor,

varav 3.000 miljoner utgjordes av loner och resten,

900 mi1joner kronor ersattning for kapitalfors1it

ning och driftsoverskott. (Under lagkonjunkturaren

1971 och 1972 var dock kapita1ersattningen endast

110 resp 180 mi1joner kronor for he1a sektorn.)

1)
Som ytterligare diskuteras i kapite1 7 kan ka
pitalanspraken for Sta1verk 80 forvantas oka
ytter1igare.
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Fyra miljoner ton amnen motsvarar tva tredjedelar

av den totala svenska forbrukningen av stal av alIa

kvaliteter. Total svensk produktion av rastal i

ordinara kvaliteter uppgick 1974 till 4,2 miljoner

ton. Dartill kom 1,7 miljoner ton specialstal.

Den malmkvantitet pa ca 6,4 miljoner ton som berak

nas atga motsvarar en sjattedel av den svenska pro

duktionen och i stort sett hela den nuvarande ut

skeppningen over Lulea.

Projektets relativa storlek i forhallande till sys

selsattning och produktion i Lulea-regionen och

Norrbottens lan belyses i ett foljande kapitel.

5.2 Alternativ utveckling - behovet av en jimforelsenorm

For att det pa ett meningsfullt satt skall vara moj

ligt att diskutera effekterna eller verkningarna av

ett genomforande av Stalverk 80 maste en alternativ

utveckling av den svenska ekonomin presenteras. En

sadan "kontrafaktisk" betraktelse - dvs vad skulle

ske om inte Stalverk 80-planerna realiseras - for-

svaras av en lang rad omstandigheter.

I den diskussion som uppstod kring projektet presen

terades inga konkreta alternativ; i delar av debat

ten kritiserades aven vi for att vi inte narmare

preciserat nagra alternativa investeringar for NJA

eller Lulea och Norrbotten. I det foljande skall vi

belysa vad en alternativ utveckling kan innebara for

svensk industri i allmanhet och svensk stalindustri

i synnerhet. Inledningsvis ar det dock angelaget att

erinra om att inte ens for °NJA och regionen ar al-

ternativutvecklingen fullt klarlagd.
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Med erfarenheter fran tidigare utveckling inom svensk

stalindustri forefaller det orimligt att anta att

utvecklingen i NJA helt skulle upphora och foretaget

for all framtid frysas vid den struktur det kommer

att ha nar investeringsprogrammet for 1973-76 full

bordats. Som framholls i kapitel 3 foreligger an

tagligen ett mycket stort antal alternativ, exempel

vis en tidigare ersattning av den forsta masugnen

med en storre, fortsatt utbyggnad av manufakture

ringen, etc. Inte heller inom en langsiktig plan

med en utbyggnad med ytterligare 4 miljoner ton ra

stalskapacitet ar de presenterade planerna de enda

ekonomiskt och tekniskt mojliga. Man kan darvid

peka pa mojligheten att dela upp investeringen i

flera steg med en langre tids fordrojning mellan de

kapitalbestammande masugnsinvesteringarna. Det bar

framhallas att de sysselsattningseffekter i Lulea

som diskuteras i bl a propositionen ar baserade pa

ett nagot orealistiskt jamforelsealternativ som in

nebar att utvecklingen vid NJA, om beslutet om Stal

verk 80 ej kom till stand, i stort sett skulle upp

hora efter 1976.

En likartad oklarhet galler utvecklingen i Norrbot

ten och i viss utstrackning aven Lulea kommun. Det

forefaller ganska orealistiskt att anta en helt pas

siv politik under ett kommande decennium som enda

rnojliga alternative Den starka satsningen pa Stal

verk 80 kan atminstone ternporart minska mojlighe

terna for andra industrietableringar i Lulea-ornra

det, bl a genom den f n kraftiga loneglidningen och

bristsituationen pa bostadsrnarknaden.
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5.3 Industriinvesteringarnas utveckling

Industriinvesteringarna har trendmassigt stigit med

ca 3,5 % per ar de senaste tio aren. I 1973 ars

langtidsutredning (LU 73) vantas de stiga med unge

far samma takt 1972-1977. Lat oss anta att in

vesteringsvolymen skulle aka med 4 % per ar i genom

snitt under aren 1973-1980 och att Sta1verk 80 sku11e

utgora ett nettotillskott till denna utveck1ing.

Stor1eksmassigt motsvarar da projektet en hojning

av industriinvesteringarnas okningstakt till 6 %

i genomsnitt per are Av figur 4 framgar hur berak

ningen gjorts. ytan me11an den 4-procentiga hel

dragna trend1injen och den streckade 6-procentiga

tillvaxtkurvan motsvarar 2,7 miljarder kronor i

1973 ars priser. Om a andra sidan Sta1verk 80 inte

innebar ett nettoti1lskott utan sker pa bekostnad

av andra industriinvesteringar kommer dessa att

endast stiga med 2 % per ar i genomsnitt.

Det finns starka argument for att de totala inves

teringarna i landet i start sett tarde bli ofor

andrade. P1anerna fran NJA som pekar pa en poten

tie1l lonsamhet i sta1amnestil1verkning innebar inte

ails pa samma satt som sag de norska oljefyndigheter

na en drastisk forskjutning i samhallsekonomin. Lon

samheten i investeringen forefaller med den analys

vi gett i tidigare avsnitt ligga omkring e1ler kanske

under den normala som kan forvantas i svenska indu

striinvesteringar. Kannedomen om lonsam stalamnes

ti1lverkning far darfor knappast nagon effekt pa
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Figur 4. Alternativa antaganden om industriinvesteringamas tillvaxt vid genomforandet av
Stalverk 80

logskala
1973 = 100
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Anm. De streckade ytorna motsvarar summa investeringar i S 80
Alt I = Industriinvesteringamas utveckling om S 80 utgor ett nettotillskott.
Alt II = Industriinvesteringarnas utveckling om S 80 inte ger nagot nettotillskott.
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total sparbenagenhet. 1 ) Projektet kommer darfor

rimligtvis att "tranga ut" andra, marginellt lon

samma projekt i annan investeringsverksamhet. Utan

narmare analys ar det sjalvklart svart att saga

inom vilket omrade - industriinvesteringar, bosta

der, energiproduktion - man kan aterfinna de mar

ginella investeringar som trangs ut. Effekterna be

hover inte heller enbart vara beroende av en strikt

ekonomisk lonsamhet och det ar till och med troligt

att avkastningskraven skiljer sig at mellan exempel

vis bostadsinvesteringar och industriinvesteringar.

Politiska restriktioner sag rorande en viss mangd

nya bostader och en given volym for kraftverksin

vesteringar kan saledes leda till att huvuddelen

av de undantrangda investeringarna ligger inom den

med avseende pa besluten i huvudsak decentralise

rade industrisektorn. En viss indikation pa detta

kan erhallas genom att varken propositionen om den

nya bostadspolitiken eller propositionen om energi

politiken hanvisar till ett minskat investeringsut

rymme inom respektive omraden till foljd av Stalverk

80. (De angivna investeringskostnaderna for Stal

verk 80 ar storre an for ett nytt stort karnkrafts

aggregat och svarar mot en bostadsbyggnadsvolym av

ca 20.000 lagenheter.)

Forhallandet att Stalverk 80 delvis finansieras over

statsbudgeten behover heller inte innebara att den

1)
Detta skulle ju ha kunnat vara fallet om projektet
under viss tid givit en mycket hog avkastning som
motiverat en annan tidsfordelning av investeringar
och konsumtion under det narmaste decenniet.
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totala investeringsvolymen okar. Vid en totalt

given finansieringsvolym och en arlig~n, delvis kon

junkturbestamd statlig upplaning, kommer den valda

finansieringsformen narmast att fa konsekvensen att

totalvolymen av den statliga upplaningen ar ofor

andrad men att denna omstruktureras, i riktning mot

en okad utlaning till den statliga industrisektorn.

Detta innebar i sin tur att i en nagorlunda flexibel

kapitalmarknad kan bostader och kommuner - allting

annat oforandrat - fa storre volym pa kapitalmark

naden. Att ett enstaka projekt delvis finansieras

over budgeten utgor primart inte nagot motiv for

att oka den totala sparandevolymen. Inte heller

kommer en speciell finansiering av detta projekt

pa internationella lanemarknaden att behova paverka

den totala volymen av kapitalimport. Alternativet

kan mycket val vara att svenska banker eller indu

strier lanar ett identiskt lika stort belopp for

de antagligen till antalet flera men var for sig

smarre projekt som slas ut eller trangs undan.

Mojligen kan man havda att tillkomsten av Stalverk

80 kan fa mer direkta aterverkningar inom Statsfore

tag, genom att projektet kommer att anstranga fore

tagsgruppens finansiella och administrativa kapa

citet under lang tid och darigenom kan tranga undan

andra utvecklingsmojligheter. I en marknadsekonomi

kan dock detta motverkas genom att andra foretags

grupper gar in pa omraden som annars hade varit

Statsforetags naturliga expansionsrikning.

En given forutsattning i detta resonemang har varit

att ovrig svensk industri har investeringsprojekt
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som ger ungefar samma eller hogre avkastning som

Stalverk 80. Det ar visserligen inte mojligt att

konkret ange sadana industriprojekt som vid en

given investeringsvolym trangs undan eller forskjuts

i tiden. Detta sammanhanger med att sadana poten

tiella investeringar finansieras genom normala kapi

talmarknadskanaler (och genom sjalvfinansiering)

och darfor ej kommer att bli foremal for observa

tion i den nagot speciella beslutsprocessen som

gallt for Stalverk 80.

Det ar ocksa rimligt att anta det finns potentiella

investeringsprojekt som i Norrbotten ger samma sys

selsattningsvolym som Stalverk 80 men till ett lagre

subventionsbelopp. Vara kritiker har pekat pa att

inga sadana projekt redovisats i press eller riks

dag. Det ligger i sakens natur att man inte kan

ange vilka foretag som i en fri anbudstavlan skulle

kunna ordna garanterad sysselsattning till lagsta

subventionsniva. Vi skall emellertid aterkomma till

dessa fragor i kapitel 7.

5.4 Argumentet om industrisysselsattning

I den politiska debatteD har det havdats att investe

ringarna i Stalverk 80 skulle bidraga till att hoja

sysselsattningen inom industrin. Det ar emellertid

svart att forsta varfor sysselsattningen inom en

speciell sektor skulle vara foremal for politiska

varderingar utover kravet pa att ett projekt maste

leda till en arbetsproduktivitet som atminstone

svarar mot lonelaget. Detta krav finns uttryckt

i den foretagsekonomiska lonsamhetskalkylen. Det

foreligger darfor en uppenbar risk att man i den
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politiska debatten hamnar i en dubbelrakning om man

utover den foretagsekonomiska kalkylen havdar att

en effekt pa industrisysselsattningen har ett varde

i sig.

Den politiska argumentationen om sysselsattningen

maste skiljas fran den ekonomiska argumentationen

om Stalverk 80:s lonsamhet. Om man accepterar den

foretagsekonomiska kalkylen som kriterium for ur

val av investeringar ar eventuella effekter pa den

totala sysselsattningsnivan ointressanta; arbets

marknadens lonebildning tar redan tillracklig han

syn. I det aktuella fallet ar det ocksa uppenbart

att investeringskalkylen ar synnerligen okanslig

for sma variationer i framtida lonestegringar. I

en ekonomi med eller nara full sysselsattning ar

effekten pa sysselsattningen, dvs efterfragan pa

en knapp resurs som arbetskraft, redan ink1uderade

i den foretagsekonomiska lonsamhetskalkylen. l )

Hartill kommer att det inte ens ar sakerstallt att

denna effekt faktiskt fore1igger.

Den totala kapitalvolymen i den svenska ekonomin

bar enligt resonemanget i foregaende avsnitt vara

ungefar densamma 1980 med eller utan Stalverk 80.

Vilka effekter kommer da"att uppkomma pa den totala

industrisysselsattningen? Lat oss som ett forsta

1)
Vi forutsatter darvid som sjalvklart att NJA i
sina kalkyler aven tagit hansyn till den lokala
lonestyrningseffekt en snabbt vaxande arbets
kraftsefterfragan i Lulea-omradet kan fa och
som ocksa paverkar gamla NJA.
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ka1ky1exempel utga fran att relationen kapital/

arbetskraft ar tekniskt bestamd men varierar mellan

sektorer samt att det framst ar andra marginella

industriinvesteringsprojekt som trangs undan. Det

planerade Stalverk 80 har i sig en mycket hog kapi

talinsats per sysselsatt. Anlaggningskapitalet per

sysselsatt uppgar till drygt 1 miljon kronor (2.700

miljoner kronor/2.300 anstallda = 1,17 miljoner kro

nor). Denna kapitalinsats bor jamforas med kapital

insatsen per sysselsatt i annan svensk industripro

duktion vid nya investeringar. Den genomsnittliga

kapitalintensiteten inom industrin ar naturligtvis

betydligt lagre. I ny modern verkstadsindustri far

man rakna med 250.000 kronor per anstalld. Inom

processindustrin, till vilken man far rakna Stal

verk 80, ligger kapitalintensiteten betydligt hogre.

Det ar dock endast inom ett fatal omraden - raffina

derier, cementfabriker etc - man nar upp till mot

svarande kapitalintensitet. Ett genomsnitt vid ny

investeringar for hela industrin ligger kanske sa

hogt som 400.000 kronor per sysselsatt.

Med en kapitalintensitet pa 250.000 kronor per syssel

satt sku1le man for samrna investering som Sta1verk 80

kraver kunna sysse1satta drygt fyra ganger f1er per

soner (11.000). Om det i Sta1verk 80 investerade ka

pita1et minskar investeringarna i ovrig svensk in

dustri i motsvarande grad sku1le saledes effekten

b1i en tota1t minskad efterfragan pa arbetskraft pa

nagot mer an 8.000 personer kring 1980 och aren dar

efter. Raknar man med den hogre kapita1intensiteten

400.000 kronor per sysselsatt stannar efterfrage

minskningen vid ca 5.000 personer.
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Denna prlmara effekt pa industrisysselsattningen

som svarar mot en minskad efterfragan av storleks

ordningen 0,5 - 0,8 % av totalantalet industrisyssel

satta kan dock dampas pa olika satt. En minskning

av industrisysselsattningen far till en borjan en

svagt lonedampande effekt, som kan innebara att

aldre enheter i andra industrigrenar - som ocksa ar

relativt sysselsattningsintensiva - kommer att fin

nas kvar ytterligare en tid.

En del av de investeringar som undantrangs kan dock

vara sadana rationaliseringsinvesteringar som annars

hade gett en klart sysselsattningsminskande effekt

genom att gammalt kapital med hog andel sysselsatta

hade ersatts av nytt kapital med lagre sysselsatt

ning. Detta ger en tendens till hogre efterfragan

pa arbetskraft i industrin (eller sysselsattnings

minskningen blir lagre). Vad nettoeffekten pa in

dustrisysselsattningen och lonenivan blir vid an

tagandet om given investeringsandel for industrin

ar obestamt.

I var preliminara rapport, i vilken de samhallseko

nomiska slutsatserna om Stalverk 80 analyserades,

valde vi att utga fran antagandet om given industri

produktionstillvaxt i stallet for given investerings

andel. G~vet att den ekoncimiska politiken har ett

visst mal for det totala sparandet, ett visst mal

for betalningsbalansen och vissa onskemal om hur

de totala resurserna skall fordelas mel Ian offent

lig och privat konsumtion - och att dessa mal ar

oberoende av beslutet om Stalverk 80 - foljer att

produktionsutvecklingen i industrisektorn i huvud

sak ar bestamd. Med denna utgangspunkt kommer den
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produktion (foradlingsvarde) som uppstar i Stalverk

80 att ersatta nagon annan industriproduktion sam,

av alIt att doma skulle vara mindre kapitalintensiv

och darfor ha en storre sysselsattningsvolym.

For att astadkomma samma foradlingsvarde i 1973 ars

priser pa 520 miljoner kronor i Stalverk 80 med en

kapitalintensitet pa 400.000 kronor per sysselsatt

och med de kapital- och lonekostnader sam angavs i

kapitel 3, skulle man behova 2,2 miljarder kronor

och 5.400 man. Investeringen blir i denna kalkyl

1,5 miljarder kronor (3,7 - 2,2) lagre och syssel

sattningen ca 3.100 man hogre i svensk industri

(5.400 - 2.300). Enligt detta jamforelsealternativ

forutsatts saledes investeringen i Stalverk 80 hoja

investeringsnivan i svensk industri med 1,5 miljarder

kronor. Har ser vi dock endast pa den langsiktiga

effekten av att satsa pa extremt kapitalintensiva

projekt och bortser fran effekten under den fem

arsperiod da projektet genomfors.

Ovanstaende resonemang visar att man inte utan en

narmare specifikation av alternativforloppet kan

saga nagot bestamt am effekten pa industrisyssel

sattningen.

5.5 Argumenten om exportintakter och vidareforadling

En delvis likartad diskussion kan foras am fore

tagets effekter pa handelsbalansen. I ett land med

frihandel och med pa lang sikt rorliga vaxelkurser

sam garanterar en langsiktig balans i utrikesbetal

ningarna finns redan alIa nodvandiga hansyn till be

talningsbalansen inkluderade i den foretagsekonomiska

kalkylen.
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Endast under mycket speciella f6rhAIlanden reed en

permanent obalans i utrikeshandeln och en overvar

derad valuta som leder till att man tvingas till

permanenta valutarestriktioner kan det vara motive

rat med en samhallsekonomisk korrigering av den

foretagsekonomiska kalkylen.

Om Sverige i utgAngslaget haft ett storre underskott

i bytesbalansen skulle vaxelkursen inte svara mot

ett jamviktspris pA utlandsk val uta. De priser som

lagts till grund for lonsarnhetskalkylen vore darvid

missvisande. Kostnaden for malm, kol och andra in

satsvaror, liksom aven priset pA amnen, skulle vid

en devalvering aka, raknat i svenska kronor.

Av alIt att doma kornrner Sverige att fA ett under

skott i sin bytesbalans under de narmaste 3 a 5 aren

som foljd av oljeprisstegringen. Sverige finansie

rar detta genom internationell upplAning. Denna upp

laning kan ungefar sagas motsvara Sveriges andel i

industrilandernas samlade underskott gentemot OPEC

landerna. Sa smaningom skall den internationella

skulden betalas tillbaka. Detta maste ske genom att

varu- och tjansteexporten overs tiger motsvarande

import. Till storsta delen ar det industrin som

skall astadkomrna detta export6verskott. Att det i

det uppkomna laget stalls st6rre krav pa att in

dustriproduktionen i Sverige skall vaxa fortare an

den inhemska efterfragan pa industrivaror innebar

dock inte nagot nytt argument f6r Stalverk 80.

Denna situation skulle rnojligen kunna tolkas sa att
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man i en langsiktig foretagskalkyl borde rakna med

en forsvagning av den svenska valutan jamfort med

dagslaget. I brist pa langsiktiga terminsmarknader

for valutor maste foretagskalkylen baseras pa for

vantningar om framtida vaxelkurser, atminstone till

den del kalkylen innehaller langsiktiga leverans

eller inkopsavtal slutna i frarnrnande valutor samt

ar beroende av det relativa svenska kostnadslaget.

En korrekt genornford foretagskalkyl kornrner i dessa

avseenden ocksa att ta alla tillrackliga samhalls

ekonomiska hansyn.

Det finns inte heller anledning att tro att Stalverk

80 pa ett sa vasentligt satt skiljer fran andra alter

nativa investeringar vad galler effekterna for den

framtida utrikeshandeln att projektet ensamt skulle

kunna paverka "terms of trade" i gynnsarn riktning

och darmed kunna tillaggas att storre samhallseko

nomiskt varde an det foretagsekonomiska. Det ar

viktigt att understryka att Stalverk 80 vad avser

utrikeshandelseffekterna maste jamforas med andra,

tankbara alternativ inom industrisektorn som ocksa

ger upphov till okad export eller minskad import. I

ett avseende skapar Stalverk 80 ett visst problem

jamfort med ett antal, mindre projekt. Genom kon

centrationen till ett projekt med storre delen av

sin avsattning pa en snabbt vaxlande internationell

marknad blir det uppenbart en okad osakerhet i

kalkylen.

En likartad analys kan goras av det i Stalverk 80

debatten ofta framforda "vidareforadlingsargumentet".

I sin kanske mest renodlade form aterfinns det i fol-
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. d . 1)Jan e cltat:

"Jag ar anhangare av principen, att en produktion

ska vara lonsam for att i langden kunna forsvara

sig. Detta ar riktigt som princip. Dock mAste man

vara klar over sina principer, eljest ar man slav

under dem.

Ar det frAga om en rAvara (jarnmalm), som i alIt

hogre kvantiteter ar nodvandig for landets basin

dustrier och som inte ar obegransad eller har nAgon

mojlighet till tillvaxt, fAr man lov att anlagga

ett annat betraktelsesatt an det ovannamnda och

(godta) andra varderingar".

Meningen kan har inte vara nagon annan an att for

adling har ett egenvarde utover vad som framgar av

den foretagsekonomiska kalkylen. Aven om den tota

la samhallsekonomiska uppoffringen skulle vara stor

re genom att bearbeta en ravara an att salja den

direkt, skulle vi rned denna argumentation valja be

arbetningsalternativet. Det inses latt att en sa

dan princip leder till orimliga resultat for inter

nationell arbetsfordelning och nationell tillvaxt.

Dessutom ar argumentet aven i sin enkla, har anvanda

form nagot markligt med hansyn till att kolravaran

- som maste importeras - vager kostnadsmassigt tyng

re an malmen. Man kan saledes lika glirna saga att

vi vidareforadlar kol f~an Polen, USA och Australien

som att vi vidareforadlar svensk maIm. Som ett ar-

1)
F bruksdisponenten Wilhelm Haglund i en artikel
i Metallarbetaren nr 36/1974.
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gument for den valda lokaliseringen borde darfor vi

dareforadlingsargumentet aven inom ramen for en rent

merkantilistisk forestallningsvarld knappast kunna

anvandas till forman for Stalverk 80.

Den foretagsekonomiska kalkylen ger ett i stort

sett fullt korrekt samhallsekonomiskt underlag for

ett stallningstagande om det ar mest lonsamt att

sanda malmen vidare eller om vidareforadling till

stalamnen eller valsade produkter ar att foredra.

Som vidareforadlingsargumentet stundom presenterats

i den politiska debatten skulle det leda till att

vi snarast var beredda att sanka var standard for

att uppna vidareforadling i stallet for malmexport,

dvs att vara exportintakter ej genererades pa mest

effektiva satt.

5.6 Effektel' pi industristrukturen, siirskilt svensk stalindustri

Vi har har ganska utforligt uppehallit oss vid en

diskussion av verkningarna av St&lverk 80-investe

ringen pa centrala, s k makro-ekonomiska variabler

som total sysselsattning, industrisysselsattning,

export och handelsbalans. Var slutsats ar framst

att det ar mycket svart att entydigt saga nagon

ting om sadana effekter sa lange inte en alternativ

utveckling specificerats. I en ekonomi med en poli

tik som syftar till att uppna full sysselsattning,

en viss tillvaxttakt och balans i utrikeshandel el

ler utrikesbetalningar ar det inte heller sarskilt

meningsfullt att forsoka tillgodorakna ett projekt

effekter och varden utover den foretagsekonomiska
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kalkylen genom att infora denna typ av sarnhallseko

nomiska resonemang. Full sysselsattning och ett

visst forhallande mel Ian export och import ar ut

praglat konjunkturpolitiska mal och kan uppnas med

forhallandevis generella medel. Det aktuella in

vesteringsprojektet ar utpraglat langsiktigt och

skall ge effekter over manga konjunkturcykler. Det

kan darfor vara direkt farligt att soka politiskt

motivera denna typ av projekt fran primart konjunk

turpolitiska utgangspunkter. Dessutom kvarstar pro

blemet att visa att det aktuella projektet inom en

total ram for industriinvesteringarna skulle ha en

mer gynnsam effekt an alternativa investeringar.

Daremot far Stalverk 80-investeringen en betydande

effekt pa den strukturella sammansattningen av svensk

industri och man kan darvid rakna med olika slag av

verkningar: uteblivna expansionsinvesteringar i andra

sektorer, som primart ar sysselsattningsminskande,

uteblivna rationaliseringsinvesteringar i andra sek

torer, som medger att aldre kanske mer arbetsinten

sivt kapital kommer att finnas kvar, samt en direkt

konkurrens via varumarknaden for stalprodukter som

kan leda till en snabbare nedlaggning av aldre en

heter. En sadan sysselsattningsminskande effekt kan

dock kompenseras om projektet kan skapa vissa for

delar for annan industri inom stalsektorn, exempel

vis valsverk. Denna strukturella forandring kommer

sjalvklart att fa effekter pa arbetskraftens fordel

ning saval mellan sektorer som mellan regioner. Det

ar dock mycket svart att faststalla om denna utveck

ling leder till storre strukturell omstallning

(arbetskraftens fordelning mellan industrisektorer)
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eller storre regional omflyttning (utover den sjalv

klara effekten att Lulea vaxer snabbare) an om Stal

verk 80 inte skulle komma till stand.

Av speciellt intresse ar dock effekterna pa utveck

lingen av ovrig svensk stalindustri.

Om man darvid onskar fa ett jamforelsealternativ kan

man peka pa den utveckling som Jernkontoret i arbe

tet med fysisk riksplanering bedomde som den mest

troliga l ). Nar det galler nylokalisering antog man i

maximialternativet att det under perioden 1980-85

kunde bli aktuellt med ett masugnsbaserat specialsta1

verk for amnen med en kapacitet av ca 1 mi1jon ton

rastal. Under perioden darefter fram till ar 2000 an

tog man att det namnda specialstalverket skulle byg

gas ut till 2,5 miljoner ton. Nar det galler expan

sionen pa handelsstalsidan ansags det troligast att

hela produktionsbkningen kommer att ske vid e1ler i

anslutning till nu befintliga verk. Med hansyn till

vikten av att inte underskatta resursbehoven i

den fysiska riksplaneringen, ansag man det dock rik

tigast att inte utesluta eventualiteten av ett nytt

externlokaliserat handelsstalverk, baserat pa nagon

ny alternativprocess till masugnen. Den optimala

storleken av ett sadant verk ansags svarbedombar,

men for att fa underlag for berakningen av behovet

av fysiska resurser, kalkylerade man med ett verk

av storleksordningen 2 miljoner arston.

1) Svensk stalindustri 1970-2000, PM utarbetad inom
Jernkontoret som under lag for den fysiska riks
planeringen.
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Vad betraffar storre masugnsbaserade handelsstalverk

var ma.n mycket emfatisk: "Utredningen anser det helt

uteslutet att det fore ar 2000 tillkommer nagot nytt

masugnsbaserat handelsstalverk i Sverige. Minsta lon

samma produktionsskala for ett sadant verk ar nam

ligen numera sa star - ca 4 miljoner ton rast&l - att

hela den forvantade produktionsokningen under den

resterande delen av seklet skulle behova forlaggas

till det nya verket. Foljden darav skulle bli, att

en avsevard del av var nuvarande stalindustri, in-

klusive ett eller flera av de storsta verken, skulle

fa laggas ner. Ett sadant bryskt ingrepp i bransch

strukturen maste anses orealistiskt."
o

Utredningen hade emellertid darvid utgatt fran att de

svenska handelsstalverken i huvudsak skulle fortsatta

att leverera till den inhemska marknaden och att en

successiv expansion i dessa verk skulle vara tillrack

lig for att mota efterfragetillvaxten. Importen skulle

i huvudsak besta av handelsstal och exporten av

specialstal. Sam motiv anforde man: "De svenska stal

verkens internationella konkurrenskraft kommer att

bli i start sett oforandrad enligt de bedomningar

sam gars i utredningen. Ett viktigt undantag galler

dock det enklare handelsstalet, s k Massenstahl, sam

sannolikt kommer att kunna tillverkas betydligt bil

ligare i de utlandska jattestalverken. Kostnadsfor-

delarna vid tillverkningen av enkelt handelsstal i

dessa verk ar sa stora, att de svenska stalverken

inte ens pa sin hemmamarknad kan rakna med att kunna

erbjuda konkurrenskraftiga priser."

Effekterna pa ovrig svensk stalindustri blev fore

mal for en sarskild utredning av disponenten Per
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Odelberg 1974 i samband med forarbetena till proposi

tionen om Stalverk 80. Enligt denna utredning skulle

en produktion av ca 500.000 ton amnen per ar vara

mojliga att avsatta pa den svenska marknaden och skul

le darvid ersatta importskrot eller amnesforsaljning

fran andra svenska verk. Senare har framkommit upp

gifter om att SKF har uttryckt intresse for att ut

nyttja rastal fran Stalverk 80 till egna anlaggningar

lampligen placerade i direkt anslutning till stalverket.

For Oxelosundsverket med bl a en god framtida malm

forsorjning forefaller situationen vara den att egen

expansion skulle vara att foredra framfor kop av

amnen. Senare bekantgjorda planer fran Granges

Oxelosund tyder ocksa pa att detta verk skulle kunna

vara en leverantor till de mellansvenska verken och

darmed ocksa vara en allvarlig konkurrent till Stal

verk 80 pa den svenska marknaden. En viss oklarhet

rader dock fortfarande betraffande de framtida pla

nerna for Domnarvet.

Vissa mellansvenska verk ar redan idag kopare av am

nen fran NJA. Enligt Odelbergs utredning skulle det

mojligen vara ett problem for ett "Massenstahlwerk"

sam Stalverk 80 att tillgodose de hogt stallda kvali

tetskraven och specifikationerna som ar aktuella for

specialstalverken. Utvecklingen betraffande anlagg

ningskostnaderna for s k ministalverk har ocksa

varit forhallandevis gynnsam och satter en grans for

den potentiella marknaden for stalamnen fran Lulea.

En god tillgang pa billiga amnen skulle enligt Odel

bergs utredning kunna paskynda investeringar i vals-
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verk och manufaktureringsavdelningar i Mellansverige.

Enligt utredningen var det ocksa troligt att Stalverk

80 skulle bl a av tekniska skal foljas'upp med vals

ning i Lulea. Utveckling av stranggjutningsmetoder

och kostnaderna for ateruppvarmning av amnen fore

valsning kan pa langre sikt minska mojligheterna

till forsaljning av amnen och ge integrerade stal

verk-valsverk konkurrensfordelar. En sadan utveck~

ling skulle uppenbart ge en hammande effekt pa in

vesteringsbenagenheten hos de fore tag som skulle ut

sattas for konkurrens fran NJA nar det galler val

sade produkter.

Slutsatserna ar langt ifran entydiga och detta sam

manhanger med att de aktuella produkterna ar fore

mal for internationell handel och med en interna

tionellt bestamd prissattning. En okad marknads

andel pa den svenska marknaden kan endast bli ak

tuell am stalamnena fran Lulea betingar ett lagre

pris vid leverans till valsverken jamfort med egen

produktion eller kop utifran. Transportkostnadsfor

delarna for Lulea vid leveranser till Mellansverige

jamfort med import ar forhallandevis blygsamma.

Dessutom torde Granges-Oxelosund darvid ha en fordel

jamfort med NJA. Konkurrensen kan visserligen for

skjutas am NJA accepterar en lagre prisniva men

darvid har ocksa ett av argumenten for verkets hoga

l?nsamhet undanryckts.

Man kan ocksa dra slutsatsen att om det verkligen

etableras en marknad for stalamnen och mindre svenska

verk kommer att lagga ner egen stalkapacitet och

satsa pa valsverk sa skapas inte omedelbart en gynn

sam marknad for just NJA eftersom de kopande verken
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alltid har mojlighet att valja en leverantor pa den

internationella marknaden. En mojlig fordel for NJA

kan dock vara att det i en internationell ekonomi

med osakra vaxelkurser foreligger vissa preferenser

for langsiktiga avtal inom. ett valutaomrade; en

fordel som dock aven galler Granges-Oxelosund.

am lonsamhet inte kan uppnas for NJA pa en extern

marknad foreligger mojligheten att stalverket kom

pletteras med ett valsverk for att ett hogre kapa

citetsutnyttjande skall nas. Man bar ocksa upp

marksamma att Stalverk 80 konkurrerar med de tidi

gare utbyggda delarna av NJA. Det ar rimligt att

anta att de rorliga kostnaderna i Stalverk 80 ar

lagre an i gamla NJA. Ett arnnesoverskott fran Stal

verk 80 slar darvid i forsta hand ut produktionen i

de aldsta, relativt arbetsintensiva delarna i NJA.

Om sysselsattningen skall uppratthallas i Lulea

uppstar darvid starka incitament for vidare investe

ringar i valsverk och manufakturering.

Genom att prissattningen ar internationellt bestamd

forefaller det knappast troligt att Stalverk 80 i

ett normalfall skulle skapa nagra vasentliga forde

lar for valsverksexpansion i andra delar av landet.

Daremot foreligger det en risk att NJA vid en mindre

lyckosam utveckling i sin internationella forsalj

ning kan konkurrera ut aldre anlaggningar och rninska

den ekonomiska livslangden i befintlig kapacitet sa

val i Lulea som i Mellansverige. Det ar darmed svart

att se att stalverket skulle bli en basindustri som

fungerade som en havstang for fortsatt industriell

expansion.
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5.7 Energiforsorjningen

For produktionen av 4 miljoner ton amnen i Stalverk 80

beraknas atga drygt 2,5 miljoner ton kol. Stalfram

stallning ar en mycket energikravande produktion.

Det ar darfor kanske nagot forvanande att den vasent

liga okning av landets energiforbrukning fram till

ar 1980 som genereras av Stalverk 80 inte starkare

kommit att uppmarksammas i de senaste arens energi

debatt. For att klargora vissa allmanna samhalls

ekonomiska problemstallningar kring energikravande

industriproduktion skall vi i detta avsnitt narmare

behandla energiforbrukningen i Stalverk 80 samt go

ra en jamforelse med det foreslagna aluminiumverket

i Jokkmokk.

I en diskussion av energifragor ar det angelaget

att klargora skillnaden mellan a ena sidan forbruk

ningen av energi i produktionen och energiinnehal-

let i den slutliga konsurntionen. Produktionen av stal

amnen i huvudsak avsedda for direkt eller indirekt ex

port (exempelvis i form av valsade produkter for varven)

paverkar knappast aIls den energikonsumtion som in-

gAr i den slu~liga konsumtionen, mojligen med un-

dantag for att en expansion i Luleaomradet kraver

mer energi i bostadsuppvarmning m ill an en industri

expansion soderover. Den globala energiforbruk-

ningen ar i stort sett ocksa opaverkad av om det

nodvandiga kolet fors till en kustbaserad anlagg-

ning vid Nordsjokusten eller till Lulea. De stal

amnen som levereras till den svenska marknaden

skulle alternativt ha ersatts med skrot eller im

porterat stale Den stora energiforbrukningen i

Lulea har i denna mening mycket litet att gora med
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fragan om vi skall overga till en mindre energikra

vande konsumtion eller ej eftersom produktionen sker

for en varldsmarknad och energiinnehallet i var slut

liga inhemska konsumtion i stort sett ar opaverkad.

Ett inforande av energiskatt for stalverkens kolba

serade produktion skulle enbart innebara att man

skapade artificiella relativa nackdelar for svensk

stalproduktion och pa langre sikt flyttade anlagg

ningar av detta slag utanfor landets granser aven i

sadana fall da de faktiska, reala produktionskost

naderna var fullt konkurrenskraftiga. En ensidig

svensk energibeskattning komrner inte att kunna over

valtras i de varldsmarknadsbestamda stalpriserna

utan drabbar helt producenten som minskad vinst

(och minskad sysselsattning)I) . Det skall darfor

klart understrykas att en (partiell) befrielse fran

energiskatt for stalproduktionen i Lulea inte skall

tolkas som en subvention, atminstone inte sa lange

befrielsen ocksa galler annan kolbaserad stalproduk

tion.

Resonemanget baseras pa att importpriset pa kol helt

aterspeglar den (sv~nska) samhallsekonomiska upp

offringen. Forhallandet ar nagot annorlunda nar det

galler forbrukningen av elektrisk kraft. Denna pro

duceras inom landet antingen som vattenkraft eller

som kraft fran oljekraftverk och karnkraftverk.

Nar Stalverk 80 paborjar produktion ar det rimligt

att anta att okningen i den totala krafttillgangen

1)
Argumentet har narmare utvecklats av I Stahl i en
artikel om energiskatten i Ekonomisk Debatt
1975:2.
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baseras pa karnkraftverk. Dessa har produktionskost

nader som kan ligga mel Ian 6 - 8 ore per kWh (bas

kraft). Visserligen ar den faktiska produktionskost

naden i de redan utbyggda norrlandsalv~rna vasent

ligt lagre; den rorliga kostnaden kan understiga

ett ore per kWh och den totala kostnaden kanske ar

3 - 4 ore (inklusive kapitalkostnader). Men detta

ar inte nagot argument for att krafttillgangen

skulle vara sarskilt riklig just i Norrland. En

okad elforbrukning i energikravande produktion i

Norr1and undandrar samtidigt elenergi i ett riksom

fattande distributions system och medfor utbyggnader

av nya karnkraftverk e1ler av rnindre valbelagna

vattenfall. Alternativkostnaden for elenergi be

starns saledes av det rnarginel1a, nya karnkraf~ver

kets eller vattenkraftverkets kostnader, dvs nivaer

kring 6 - 8 ore per kWh l )

Det ar nagot ok1art i vilken grad denna kostnadniva

paverkar Stalverk 80. Enligt vissa uppgifter kan

man tom tanka sig att Stalverk 80 blir netto

leverantor av strom eller hetvatten genom anvand

ning av overskottsenergi. Problemet ar emellertid

att vissa elenerigkravande processer f n debiteras

priser sam ligger vasentligt under kostnaderna for

elproduktion i de nya anlaggningarna. Detta ar den

framsta anledningen till .att det foreslagna alumi

niumverket i Jokkmokk inte kan ge en samhallseko

nornisk vinst. I vissa foretagsekonomiska kalkyler

har man for smaltverket utgatt fran energikostna

der kring 2 ore per kWh. En loka1isering nara ett

1)
Utbyggnad av mottryckskraft for indus trier eller
kommuner har f nett 1ikartat kostnads1age.
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kraftverk kan rnojligen spara overforingskostnader

av storleksordningen 0,5 are per kWh l ). Den fore

tagsekonorniska och samhallsekonomiska kalkylen skul

Ie aven i Jokkrnokks-fallet overensstamma om det

marginella kraftverkets prisniva fick sla igenom

fullt i kraftforetagens priser.

Det finns nar det galler de tunga energileveranser

na i form av kol till Stalverk 80 inte nagon anled

ning att komplettera den foretagsekonomiska kalkylen

med nagot slags speciell energikalkyl. Nar NJA koper

kol pa en internatione11 rnarknad aterspeglar kolpri

set knappheten pa kol och de kostnader som ar fore

nade rned brytningen. Visserligen har det under det

senaste aren forelegat en rnarknadsrnassig koibrist

som har samrnanhangt rned att en saijarens rnarknad ut

vecklades under trycket av oljekrisen. Men nagon

Iangsiktig brist i rneningen att koltillgangarna

skuIIe uttommas ar det knappast fraga om nar det

galler kol. De faktiska brytningskostnaderna torde

ange den l&ngsiktiga prisnivan.

Detta utesluter inte att det i en osaker marknads

bild kan vara en fordel att sakerstalla leveranser

med 1angsiktiga kontrakt e11er partnership. NJA

har nar det galler kolforsorjningen i hog grad ti1l

1arnpat sarnrna resonernang som vi i kapitel 3 ansag

att valsverksforetag kan tillampa gentemot en stal

amnesproducent.

1)
Okad svensk aluminiumproduktion. Statens
Industriverk PM 1975:3
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Eftersom kolet importeras, produkterna exporteras

och de producerande anlaggningarna kan forlaggas

relativt valfritt i olika lander ar det ocksa ange

laget att energibeskattningen inte drabbar NJA:s pro

duktion. I den nuvarande energibeskattningen gars

ocksa undantag for stalverken som i stort sett ar

befriade fran energiskatt. Det rader dock en viss

oklarhet nar det galler den nya energiskatten. I

propositionen anges i huvudsak att regeringen efter

provning kan medge befrielse.

Det bar klart understrykas att den speciella energi

problematik som galler for ett aluminiumsmaltverk

som anvander elenergi inkopt for ett pris langt under

de samhallsekonomiska produktions- eller alternativ

kostnaderna inte ar relevant for det kolbaserade

Stalverk 80 som fullt ut torde komma att betala sina

energikostnader. Daremot kan en samhallsekonomisk be

traktelse kornrna att aktualisera ett snabbare nedlag

gande av aldre elektrostalprocesser saval i NJA som

i andra stalforetag for det fall dessa processer ba

seras pa taxor som ligger under 6 - 8 are per kWh.

I vissa sadana fall skulle foretaget tom kunna

gora en vinst pa att inte utnyttja sitt fordelaktiga

kontrakt utan salja energin vidare till marknadspris.
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6. Stilverk 80 i den regionala ekonomin
Var slutsats fran diskussionen i kapitel 5 ar att

det knappast ar mojligt att mobilisera nagra sarn

hallsekonomiska argument (pa makroplanet) for Stal

verk 80 som inte redan finns inkluderade i den fore

tagsekonomiska lonsamhetskalkylen. Denna senare kal

kyl kan alltsa sagas ge relevant samhallsekonomisk

information for alia de variabler som studerats i

foregaende kapitel. Men en stor del av den politiska

debatten har sett Stalverk 80 som ett inslag i en

regionalpolitik som syftar till att minska syssel

sattningsproblemen i ovre Norrland. Dessa torde i

hog grad vara strukturellt betingade. Den relativt

snabba rationaliseringen inom jordbruk och skogs

bruk har minskat arbetskraftsefterfragan sarntidigt

som det inte funnits en tillracklig industriell

expansion for att kompensera de efterfrageminskande

tendenserna. De langa avstanden och svarigheterna

att fa en lonsarn produktion i industrier i gles

bygdsomraden har lett till betydande befolknings

omflyttningar riktade fran inlandet mot kustregionen

och mot landet i ovrigt.

De verkningar som Stalverk 80 kan fa for den regio

nala ekonomin kan darfor motivera att den foretags

ekonomiska kalkylen kompletteras rned samhallsekono

miska berakningar av vardet av den regional a syssel

sattningseffekten. I detta avsnitt gars ett forsok

att visa hur en sadan kalkyl kan formuleras. Men

Stalverk 80 kommer aven att fa andra effekter for

den regionala ekonornin som bar inkluderas i en sam

hallsekonomisk kalkyl. Vi tanker darvid narmast pa
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de miljoeffekter verket kommer att fa lokalt, den

snabba utbyggnaden i Lulea och de krav 'pa okade

statliga isbrytarinsatser som kan bli nodvandiga.

6.1 Befolknings- och sysselsittningsutveckling i Lulea och Norrbottens lin

Mellan 1966 och 1974 okade Luleas befolkning fran

55.000 till narmare 63.000 personer. Det betyder

att Lulea kommun redan 1974 skulle ha natt upp till

den befolkningsram for 1980, sam angavs i det regio

nalpolitiska program lansstyrelsen framlade ar 1970.

Aven om man bortser fran de arbetstillfallen som

kommer att uppsta genom Stalverk 80 ar det troligt

att sysselsattningen och befolkningen i Lulea kommun

okar i snabb takt ocksa under aterstoden av 1970

talet. Det framgar pI a av en prognos over syssel

sattnings- och befolkningsutvecklingen fram till

1980 som gjorts inom konununen i utredningen "Gemen

samma Planeringsforutsattningar 1975". Avgorande

for denna utveckling ar de nya sysselsattningstill

fallen som beraknas tillkonuna genom pagaende och be

slutade utbyggnader inom "det gamla" NJA (se kapitel

2) och nyetableringar och vantade utokningar av

arbetsstyrkan vid redan befintliga industrier. Har

till komrner okad sysselsa~tning till foljd av utvidg

ningar inom statlig verksamhet, framst genom till

komsten av en teknisk hogskola och flyttningen av

Sveriges Geologiska Undersokningar (SGU). Den samrnan

lagda sysselsattningsokningen 1975-1980 uppskattas

till storleksordningen 8.000-9.000 personer. Darvid

har hansyn tagits till ett betydande sysselsattnings

tillskott inom lokal, allman och enskild service-
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verksamhet, exempelvis skolor, sjukvard, handel osv.

Om man utgar fran Lulea kommuns sysselsattningsprog

nos som gjordes 1972 fore beslutet av Stalverk 80

kommer man fram till att antalet sysselsatta i

kommunen kan vantas aka fran 24.000 ar 1972 till

nara 32.000 ar 1980, dvs med inte mindre an 33 pro

cent. I den nya prognosen fran 1975 har ta1et for

1980 hojts till 34.900. Lulea torde darmed komma

att sta i sarklass bland de storre tatortskommunerna.

En viss "undersysselsattning" kunde konstateras i

Lulea vid 1970-talets borjan framst betraffande

kvinnor. Ar 1970 skulle ytterligare knappt 800 man

och drygt 1.100 kvinnor ha varit forvarvsarbetande

om den relativa forvarvsintensiteten varit densamma

som genomsnittet for hela riket. Den relativt obe

tydliga undersysselsattningen bland mannen bar med

hansyn till den okade efterfragan pa arbetskraft

framforallt inorn NJA och andra industrier under den

gangna delen av 1970-talet ha reducerats eller helt

forsvunnit. Situationen betraffande kvinnor kan te

sig annorlunda. Efterfragan pa arbetskraft bl avid

NJA och inom byggnads- och anlaggningsverksamheten

har till overvagande del avsett man rnedan inflytt

ningen varit rnera jamt fordelad mellan konen. Det

kan ha medfort att den lagre forvarvsverksamheten

bland kvinnorna kvarstar och mahanda okat ytter

ligare.

Tillgangligt material visar salunda att arbetsmark

naden i Lulea inte uppvisar nagra speciellt negativa

drag bortsett fran en lagre sysselsattningsgrad for



142

kvinnor. Efterfragan pa arbetskraft har under de

senaste aren varit av den omfattningen att den kun

nat absorbera ett okat utbud av ungdomar pa arbets

marknaden och dessutom lett till en inte obetydlig

inflyttning av arbetskraft. Folkokningen under de

fyra forsta aren pa 1970-talet torde uppskattnings

vis har rort sig om 4.000 personer, eller drygt

1 1/2 % per are

Situationen i ovriga delar av BD-lan ar emellertid

pa vasentliga punkter olik den i Lulea. En tillamp

ning av den for landet genomsnittliga forvarvsfrek

vensen pa BD-lan visade saledes en "undersysselsatt

ning" pa narmare 11.000 personer, trots att Arbets

marknadsverkets atgarder over mycket lang tid legat

pa en hog niva inom lanet. Saval nar det galler den

oppna arbetslosheten som antalet sysselsatta i be

redskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning intar

BD-lan en sarstallning. Laget kan beskrivas som att

det foreligger en betydande arbetsloshet inom lanet

men att Lulea f n snarast karakteriseras av ett efter

frageoverskott nar det galler arbetskraft.

6.2 Konsekvenser for Lulea kommun
Stalverk 80 skall enligt de ursprungliga planerna vara

i full drift ar 1980 med en beraknad arbetsstyrka av

2.300 personer. Hartill skall da laggas den indirekta

sysselsattningen i olika slag av allman och enskild

serviceverksamhet, vilka kan leda till ett totalt

tillskott av arbetstillfallen av storleksordningen

5.000 personer. Man kommer da tillsammans rned tidi

gare forutsedd okning upp till en sysselsattningsok

ning for Lulea kommun rned mer an 50 procent rnellan
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1972 och 1980. En ba1ans me11an "basnaringar" och

servicenaringar kan dock genom den snabba expansions-

takten kornma att intraffa forst efter 1980. Detta

torde vara motivet for att kornrnunen i sin egen prog

nos raknat med nagot mindre effekt 1980. Da re

kryteringen till Stalverk 80 ska11 ske under en

mycket begransad tid maste den i huvudsak baseras

pa en inflyttning till Lulea. Man raknar med att

direkt och indirekt kommer Stalverk 80 att medfora

en folkokning pa omkring 10.000 personer. Komrnunens

prognos visar pa en total befo1kningsokning fran

64.500 ar 1975 till 83.000 ar 1980, dvs en okning

pa 21 %. En del av sysse1sattningsokningen forutses

ske genom okad inpendling.

Den totala investeringsvolymen i Lulea beraknas till

10 miljarder kronor, varav half ten direkt i stalverket,

en fjardedel i bostader och resten i serviceanla.gg

ningar, vagar etc.

Nar det galler investeringar i Lulea (utover sjalva

amnesverket) som sammanhanger med tillkomsten av St&l

verk 80 finns det anledning att med hansyn till bl a

finansieringen dela upp dessa i skilda grupper. For

det forsta finns det en grupp av investeringar som

handhas av komrnunen eller i vissa fall andra offent

liga myndigheter men sam direkt sammanhanger med sjalva

stalverkets tillkomst. Hit hor bl a investeringar i

nya hamnanlaggningar, farleder, vissa transportleder,

fjarrvarmeverk och industrimark. I sig kan man havda

att gransdragningen mel Ian vad sam skall handhas av

NJA och av andra organ i manga fall kan bli nagot god

tycklig. Vissa investeringar skulle i princip ha be-
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hovt genomforas i ett lage dar arbetskraftstillgang,

bostadstillg~ng etc varit fullt tillr~cklig och till

komsten av stalverket enbart hade inneburit en om

flyttning av arbetskraft mellan sektorer inom

kommunen. Utan ingaende analys ar det svart att

entydigt bestamma om exempelvis Lulea kommuns in

vesteringar i hamnanlaggningar pa ca 250 miljoner

kronor innebar en dold (skattefinansierad) subven

tion till projektet eller om kommunen raknar med

att hamnavgifter i nagon form skaJl tacka investe

ringskostnaderna.

En andra grupp av investeringar sam mer direkt

sammanhanger med inflyttningen till Lulea ar in

vesteringar i bostader. Kommunens program ligger

under aren 1975-79 pa i genomsnitt 2.000 lagenhe

ter arligen. Kommunen har har raknat med en total

investering pa 2.500 miljoner kronor, vilket kan

forefalla nagot hogt, men kan forklaras dels av

ett uppskruvat kostnadslage, dels av att visEa

kompletterande investeringar inraknats. En folk

okning pa 10.000 personer som en direkt och in

direkt foljd av Stalverk 80 kan beraknas krava

4 - 5.000 nya lagenheter, dvs en investeringsvolym

kring drygt 1.000 miljoner kronor. Nagra storre

finansieringsproblem blir inte har aktuella efter

som bostaderna finansieras genom reguljara kanaler.

Nasta grupp av investeringar ar sadana offentliga

investeringar i olika slag av infrastruktur sam

direkt sammanhanger med befolkningsokningen. Des~a

finansieras huvudsakligen genom kommunal upplaning,

kommunalskatter och med statliga bidrag. Investe-



145

ringar i skolor, vagar och annan kornmunal service

beraknas dra en investeringskostnad av drygt 1 mil

jard kronor. Till viss del ar dessa beroende av

utbyggnaden av det gamla NJA, koksverket etc.

En fjarde grupp av investeringar utgor olika privata

folJdinvesteringar som kan aktualiseras av stal

verket och befolkningsexpansionen. Dessa tacker ett

mycket vitt spektrum fran underentreprenorers in

vesteringar i lokal tillverkningskapacitet till

lagerlokaler for detaljhandel. Pa langre sikt kan

man ocksa rakna med mojliga kompletteringsinveste

ringar knutna direkt till stalverket eller betingade

av att foretag finner L~learegionen tillrackligt

attraktiv for olika former av produktion for en

expanderande lokal marknad. Med de expansions

planer som forutses kan Lulearegionen bli ett

alternativ till Sundsvall eller andra orter for

Norrlandslokalisering av filialkontor etc.

I en samhallsekonomisk kalkyl ar vi i princ~p

intresserade av att undersoka de totala investe

ringskostnaderna och darav foljande intakter for

foretag och offentliga myndigheter vid ett givet

tillskott i industriell kapacitet och produktion.

Den relevanta fragan blir: Om vi skall oka svensk

stalindustris kapacitet med 4 miljoner arston, ar

da en koncentrerad satsning under kort tid i Lulea

det alternativ som ger maximal samhallsekonomisk

vinst? Tankbara alternativ ar en mindre forcerad

utbyggnadstakt i Lulea med en uppdelning av stal

verksprojektet i flera enheter eller en utbyggnad

fordelad pa flera orter. I en sadan kalkyl skulle



146

man soka gora en samordnad investeringskalkyl for

foretag och myndigheter. Aven om en sadan kalkyl

inte gjorts i det aktuella fallet kan man peka

pa nagra drag som skiljer en sadan integrerad

foretags- och samhallsbyggnadskalkyl fran den rent

foretagsekonomiska.

For det forsta kommer troligtvis stalverket i Lulea

att i hogre grad an andra projekt med en spridning

over landet att dra till sig arbetskraft fran om

~aden med mer eller mindre permanent arbetsloshet.

Denna fraga skall mer utforligt behandlas i ett

foljande avsnitt.

For det andra kommer troligtvis samhallsbyggnads

expansionen i Lulea att vara dyrare an vid en jam

nare fordelning av de industriella investeringarna

pa andra orter. Nagon lokal arbetsloshet foreligger

inte och det forefaller som bostadssektorn och sam

hallsbyggnadsinvesteringarna i ovrigt utgor en be

tydande flaskhals. Detta leder till att kostnader

na for det totala investeringsprogrammet blir hogre,

inte minst i ett lage dar kapacitet star ledig pa

bostadsmarknaden pa andra hall. En mycket intensiv

investeringsperiod leder i sig till kostn~dssteg

ringar men ocksa till minskade "intakter" i form

av en forsamring av den s~ciala miljon under sjal

va utbyggnadsskedet som kan kornma att kanneteck

nas av betydande obalans. En preliminar bedomning

torde bli att den forcerade utbyggnaden i en

ort med bristande kapacitet vad avser bostader

och service snarast ger en (betydande) minuspost

i den samhallsekonorniska kalkylen. Storleksord-
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ningen kan antydas om man antar att halva den to

tala sysselsattningsokning (5.000 personer) som

Stalverk 80 ger upphov till i Lulea kan astad

kommas pa andra orter i landet med overkapacitet

i bostader och social service. Om dessa orter en

dast skulle behova genomfora 70 % av bostads- och

infrastrukturinvesteringarna jamfort med Lulea

for att aka antalet sysselsatta med 2.500 fore

ligger en inbesparad investeringskostnad av

drygt 250 miljoner kronor. l )

6.3 Virdering av regionala sysselsittningseffekter

Tillkomsten av St&lverk 80 kan genom sin storlek

fa lonehojande effekter pa den lokala arbetsmark

naden. Den planerade verksamheten och den utbygg

nad av enskild och aliman service som tilikommer

forutsatter en lokalt sett omfattande rekrytering

och inflyttning till Lulea-omradet dar redan tidi

gare forutsedd expansion kan leda till lokala over

hettningstendenser. En sadan utveckling ar knappast

mojlig utan l6nehojningar relativt ovriga landet.

Sannolikt kommer salunda lonerna i Lulea att ligga

over genomsnittet for landet i sin helhet. Aven

pa langre sikt kan man rakna med relativt hoga

loner inom Stalverk 80, eftersom verksamheten ar

sa kapitalintensiv och darigenom lonekostnadsokans

lig. Sadana effekter bar sjalvfallet finnas inkal

kylerade i NJA:s egen lonsamhetsbedomning.

1)
Vi har har raknat med ett bostadsbyggnadsprogram
om 1.000 miIjoner kronor i Lulea samt ovriga in
flyttningsberoende investeringar pa 700 miljoner
for att mota en okning av sysselsattningen med
ca 5.000 och en nettoinflyttning om 10.000 per
soner.
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For ovriga industriforetag i regionen som arbetar

under konkurrens fran utlandet och fran ovrig svensk

tillverkning innebar lonehojningarna en belastning.

Relativt sett hogre loner och en okad omsattning av

arbetskraft paverkar salunda konkurrensforutsatt

ningarna i negativ riktning. Det kan ocksa leda till

att Lulea-omradet blir mindre attraktivt for ny

etableringar och filialutlaggningar inom industrin.

Forutsattningarna att skapa sysselsattning i omradet

inom andra mera arbetskravande industrier kommer dari

genom att minska. Mycket talar for att Lulea-omradet

sysselsattningsrnassigt blir mer beroende av NJA an

tidigare.

I det foregaende har diskuterats nagra konsekvenser

av Stalverk 80 som leder till samhallsekonomiska

kostnader utover dem som bars av foretaget. Man kan

emellertid ocksa peka pa vinster fran investeringen

som kommer samhallsekonomin men inte foretaget till

godo. Frarnst bestar dessa i att personer som annars

skulle vara arbetslosa eller ha en lagproduktiv

sysselsattning nu i stallet kan fa sysselsattning

i en industri och en region som kan bara relativt

hoga loner. Individernas egen vardering av sin mil

jo ar ocksa en del av de samhallsekonomiska intak

terna, och denna kan tankas forandrad vid flytt

ningar. Det kan exempelv~s for norrbottningar fran

inlandet ses som en vinst att f·lytta till Lulea i

stallet for till sodra Sverige.

Att berakna dessa vinster ar mycket svart. Salunda

kravs bl a prognoser for vilka flyttningsstrommar

som Luleas expansion komrner att ge upphov till.
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Nagra sadana prognoser har, oss veterligen, inte

gjorts annu.

Ett rimligt antagande om forloppet kan vara att en

vasentlig del av arbetskraftsokningen i Lulea - di

rekt och indirekt sysselsattning - kommer att re

kryteras fran andra delar av BD-lan. Specialutbil

dad personal maste dock till stor del rekryteras

fran traditionell bruksmiljo utanfor Norrbotten.

Man kan ocksa rakna med att tidigare utflyttare

atervander till BD-lan.

Ett speciellt problem i sammanhanget ar ocksa om

flyttningen fran inlandet och Tornedalen kommer att

paskyndas eller ej. Detta ar i hog grad beroende av

AMS-politikens utformning vad galler beredskapsar

bete m m samt mojligheter till alternativa investe

ringar i industriell eller annan verksamhet som kan

bara loner som ej alltfor patagligt avviker fran

marknadsloner.

Ett mycket enkelt men nagot extremt alternativ ar

att utflyttningstakten fran inre delarna av BD-lan

och Tornedalen ej okas av tillkomsten av Stalverk

80 men att den nya bosattningsorten blir Lulea

i stallet for Stockholm, Goteborg, Oxelosund etc.

Vi skall nu forsoka berakna den samhallsekonorniska

vinsten av ett sadant alternative
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A
+ 10.000

B
+ 10.000

Fig 1. Utflyttningstakt fran inlandet oforandrad.

Antagande om alternativa flyttningsvag~r:

A utan Stalverk 80, B med Stalverk 80.

I Stekenjokk-kalkylen refererar man till matningar

av individernas varderingar av att vid en flyttning

fa stanna narmare den ursprungliga hemorten. Ett

monetart varde av flyttningsoviljan anges i nedan

staende tabell (tusental kronor per ar). (Det fram

gar dock ej fullt klart av utredningen om beloppen

avser individer eller fullstandiga hushall.)

~ei

Jarnf6rels~Vi1he1mina Saxnas Klimpfjall

Stockholm

Umea

Vilhelmina

Klimpfjal1

4,6

2,2

1,8

7,6

6,1

3,3

1,2

7,8

5,3

4,1
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Som synes foreligger en stark preferens att stanna

i inlandet medan skillnaden mellan en flyttning till

Stockholm eller norrlandskusten, i detta fall Urnea

ej ar sa sarskilt store Likartade undersokningar har

genomforts av A Dahlberg vid Umea Universitet i en

studie om den geografiska rorligheten. Hans slutsats

blir att de flyttar~ som forklarat sig villiga

att flytta tillbaka ar beredda att gora detta aven

om de i genomsnitt far avsta fran 10 % av lonen och

far arbete i sin ursprungsort. Vi foredrar i detta

sammanhang att uttrycka skillnaderna i individernas

vardering av olika platser med hjalp av ett engangs

belopp. Vi har da skattat den vinst en genomsnittlig

individ uppnar genom att fa Lulea som hemort i stallet

for en tatort i mellersta Sverige till 25.000 kronor

per individ, vilket torde vara mycket val tilltaget.

Detta skulle innebara att en individ - allting annat

lika - skulle vara indifferent mellan Stockholm och

Lulea om han i det forsta fallet fick ett skatte

fritt engangsbelopp om 25.000 kronor. Med detta be

traktelsesatt skulle den maximala subjektiva vin

sten med Lulea som alternativ till Mellansverige

bli 10.000 x 25.000 kronor, dvs 250 miljoner kro-

nor.

Som redan angivits ar d~t dock troligt att de

direkta samhallsutbyggnadskostnaderna ar

storre vid en koncentration av flyttningsstrommen

till Lulea an om flyttningsmalen vore spridda over

landet. Den subjektiva flyttningsvinsten kan dar

for helt komma att motverkas av okade samhallsbygg

nadskostnader i Lulea-alternativet. Endast till

viss del kommer ocksa dessa kostnader att baras i
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form av okade skatter for just Lulea-borna. Den

subjektiva vinsten av aterflyttning k~n ocksa min

skas av att Lulea som foljd av den starka expan

sionen forlorar flera av sina fordelar for ater

flyttare och blir mer likvardigt (eller tom

underlagset) ett alternativ i mellersta Sverige.

Ett annat tankbart alternativ for de flyttnings

rorelser som orsakas av Stalverk 80 ar att avflytt

ningen fran inlandet paskyndas. Effekterna blir

darvid en direkt samhallsekonomisk vinst genom en

produktivitetsokning. rndividen upplever dock en

dast en del av denna produktivitetsokning pa grund

av marginalskatteffekten och bortfall av bidrag,

inklusive AMS-stod. Det ar svart att ange dess

storleksordning men som ett rakneexempel kan man

utga fran Stekenjokk-kalkylen. Antag att produk

tionsvardet i Lulea ar 20.000 kronor per sysselsatt

hogre an i inlandet och att vi inte behover rakna med

nagra negativa effekter i individernas varderingar

utan att de uppfattar sin miljo och sin arbetsupp

offring som likvardiga i Lulea och i inlandet. Ett

extremalternativ ar darvid att samtliga som far ny

sysselsattning i Lulea (5.000 personer) skulle till

hora denna kategori. Ett sadant extremt maximum

alternativ ger en arlig vinst pa 100 miljoner kro

nor. Antag ocksa att denna flyttningseffekt inne-

bar en fem ar tidigare avflyttning. Vinsten med

projektet i Lulea skulle darvid vara maximalt

450 miljoner kronor. Den snabbare flyttningen kan

dock delvis leda till sysselsattningsvarigheter

for de individer som finns kvar i inlandet genom

en minskad efterfragan. Dessutom forsamras den

sociala miljon i inlandet ytterligare.
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Fig 2. Okad utflyttningstakt: A utan Stalverk 80

B med Stalverk 80.

Den hogsta tankbara ekonomiska vinst som Stalverk

80 kan medfora - betraktad som sysselsattningspro

jekt - ar saledes av storleksordningen 450 rniljoner

kronor. Forutsattningen ar darvid att hela befolk

ningsokningen kommer fran Norrbottens inland, sarnt

att projektet tidigarelagger flyttningar med i

genomsnitt 5 ar samt att den samhallsekonomiska

produktivitetsdifferensen ar sa stor som 20.000

kronor per sysselsatt.

Fragan ar emellertid hur pass sannolika dessa forut

sattningar are Det kan konstateras att anstallning

vid Stalverk 80 endast kan bli aktuell for den

arbetskraft i inlandet som har mojlighet - eller

vilja - att flytta fran hemorten. Har rnaste sjalv

fallet finnas vissa restriktioner exempelvis for

gifta kvinnor som av olika skal anser sig bora

stanna kvar hos familjen och for aldre arbetskraft

som inte kan stalla om sig till en ny miljo och till

helt nya arbetsuppgifter. Det ar ocksa troligt

att flyttarna till Lulea till viss del utgores av
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individer med relativt hog arbetsp~oduktivitet i

inlandet.

Man kan for ovrigt inte utga fran att all den

arbetskraft som flyttar fran det inre av Norrland

till Lulea kommer att stanna kvar dar. I proposi

tionen om Stalverk 80 papekas att Lulea hittills

i betydande utstrackning fungerat som mellansta

tion for utflyttade manniskor fran Norrbotten.

Tillkomsten av amnesverket kommer med all sanno

likhet inte att andra detta forhallande. Erfaren

heterna visar salunda att befolkningsomflyttning

fran jord- och skogsbruksomraden sker i etapper.

Nar det gallde den samhallsekonomiska korrigeringen

for projektets sysselsattningseffekter ansag depar

tementets egen utredare (docenten Peter Bohm) att

den var helt forsumbar. Efter en hanvisning till

att Lulea knappast har nagra direkta sysselsatt

ningsproblem och att projektet kraver ett okat

bostads- och samhallsbyggande i regionen konsta

terar han:

"Fran sysselsattnings- och samhallsplanerarsynpunkt

skulle projektet saledes knappast medfora ett namn

vart behov av omvardering eller komplettering av

den foretagsekonomiska kalkylen. Ett rnojligt, men

mycket osakert, undantag ar dock det forhallandet

att den berorda arbetskraften skulle kunna tankas

foredra att flytta till en stor industristad som

ar belagen i norra Norrland i stallet for till mot

svarande orter i t ex sodra Norrland och Malarregio

nen som kan tankas bli aktuella i det alternativa
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forloppet. Den korrektion av kalkylerat projekt

utfall som detta maximalt skulle kunna medfora

torde dock vara av begransad betydelse."

Vi har har sokt att ange en ovre grans for vad

denna forandring av flyttningsinriktningen skulle

kunna innebara. Ett kanske orealistiskt hogt varde

kan vara 450 miljoner kronor for hela projektet

sett over en langre tid. Mer realistiska kalkyler

maste ta hansyn till att manga inte uppfattar

sysselsattning i Lulea som ett battre alternativ

samt att samhalls- och bostadsbyggnadskostnader

na i Lulea avsevart kan overstiga kostnaderna for

ett tankbart alternative Den samhallsekonomiska

vinst som inte redovisas i den foretagsekonomiska

kalkylen ar saledes med mer realistiska antaganden

troligtvis inte storre an ett par hundra miljoner

kronor beraknad som ett engangsbelopp. Den sam

hallsekonomiska vinsten utover det foretagseko

nomiska vardet skulle salunda kunna motivera en

kapitalsubvention av hogst denna storleksordning.

(Detta belopp ligger helt inom osakerhetsmargina

len for den foretagsekonomiska kalkylen.)

En sadan mojlig positiv intakt kan darfor jamforas

med den rantesubvention som ligger i lokaliserings

lanen. Av den i propositionen foreslagna finansie

ringsordningen skulle 1.300 miljoner kronor ske i

form av under tre ar rantefria lokaliseringslan.

Denna rantefrihet motsvarar en subvention pa drygt

300 miljoner kronor (vid en rantesats pa 8 %). Den

ar alltsa av samrna storleksordning som maximivar

det for de okade samhallsekonomiska intakterna.
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Eventuellt blivande foretagsekonomiska forluster

for StAlverk 80 (n§r h§nsyn tagits till .r§ntefri

heten pA lokaliseringslAnen) eller utebliven nor

mal avkastning pA eget kapital kan d§rfor inte ur

s§ktas med att man skapar samh§llsekonomiska

syssels§ttningsvinster.

6.4 Stilverk 80 som ett regionalpolitiskt projekt

StAlverk 80 synes ha motiverats §ven med regional

politiska argument, vilka inte behover vara grun

dade pA enbart samh§llsekonomiska overv§ganden. En

regional utjamning av befolkning och naringsliv

ingAr som ett vasent1igt mAl for att b1 a ti11godo

se sociala j§mlikhetsintressen. I det regionala

hand1ingsprogram som antogs av 1972 Ars riksdag

angavs att huvudalternativet for planeringen i

Norrbottens l§n 1iksom for ovriga skogs1§n ska11

grundas pA i stort sett ofor§ndrad befolkning Ar

1980 j§mfort med 1965. En1igt departementschefens

uttalande §r detta en hog planeringsambition. For

Norrbottens l§n kan man konstatera att befo1kningen

efter en nedgAng under slutet av 1960-talet visat

en Aterh§mtning under de senaste Aren sa att be

folkningsantalet nu nAtt den niva som upptas som

p1aneringsma1 for 1980 en1igt det regiona1po1itiska

handlingsprogrammet. Den sysse1sattningsutveckling

som kan forvantas i Lu1ea genom nu forv§ntad expan

sion inom n§rings1iv och forvaltning inklusive ti1l

komsten av Sta1verk 80 torde ocksa inneb§ra att

lanets befolkningstal kan hallas ofor§ndrat

under resten av 1970-ta1et.
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Darmed ar emellertid inte sagt att den starka sats

ningen i den, aven bortsett fran tillkornsten av

Stalverk 80, kraftigt expanderande Lulea komrnun

tillgodoser andra regionalpolitiska ambitioner i

Norrbottens Ian. Den starka koncentration av

naringsliv och befolkning till Lulea-regionen

innebar salunda att obalanser mel Ian olika delar

av Norrbottens Ian kvarstar.

Det kan i detta sammanhang ocksa konstateras att

Stalverk 80 knappast komrner att fa nagra storre

spridningseffekter i form av okad sysselsattning

inom industriforetag i andra delar av Norrbotten

i annan man an att NJA kan stirnulera startandet

av fore tag i inlandet for att tillgodose fore

tagets behov av verkstadsservice. Expansionen av

bostadsbyggandet har dock redan konstaterats fa

positiva effekter pa smahusproduktion i inlandet.

I en total kalkyl skall dock detta vagas mot kon-

sekvenser av rninskad produktion i andra delar av

landet. De amnen som skall produceras kommer

enligt det ursprungliga programmet att avsattas

pa olika exportmarknader och till en mindre del

levereras till valsverk i sodra delen av landet.

Daremot kan amnesverket inte forse verkstadsfore

tag med olika slag av ravaror for dess produktion.

Skulle, som det signalerades i de i januari redo

visade diskussionerna med Krupp, en utbyggnad av

valsningskapaciteten bli aktuell i Norrbotten

talar starka transportekonomiska skal for att an

laggningarna komrner att lokaliseras i anslutning

till Stalverk 80. Nagra regionala spridningseffek

ter uppkomrner salunda inte heller av ett sadant

valsverk.
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Slutsatsen torde darfor snarast bli att tillkomsten

av Stalverk 80 far effekten att de regionala olik

heterna inom Norrbottens Ian okar. Om man soker

kompensera utflyttningsregionerna samtidigt med att

stalverket byggs - exempelvis genom att fullfolja

flyttningen av militara forband till Arvidsjaur

och byggandet av ett aluminiumsmaltverk i Jokkmokk.

- minskar den eventuella sysselsattningsvinst man

kunde uppna i Lulea ytterligare samtidigt som re

kryteringsunderlaget minskar.

Det finns ocksa en risk att en kraftig expansion

av stalverksamheten i Lulea med ett starkt kon

junkturkansligt amnesverk forstarker den ensidiga

inriktningen i Norrbotten och dess beroende av de

starkt synkroniserade malm- och stalkonjunkturerna.

Den okade konjunkturkansligheten kan darfor leda

till krav pa kompletterande industrier. Dessa skall

da motverka variationerna inte bara i malmfalten

(som blivit kansligare) utan aven i Lulea. Koks

ver~ets utveckling till en kemisk basindustri har

redan namnts i riksdagsmotioner. Man kan dar for

hysa vissa tvivel om att stalverket ger en slutlig

losning pa de norrbottniska sysselsattningsproble

men.

Ett stalverk utgor ett ytterligt kapitalintensivt

projekt. Om man tvivlar pa projektets foretagseko

nomiska lonsamhet kan man ocksa ha mycket starka

tvivel om projektets ekonomiska lamplighet som ett

sysselsattningsskapande objekt. Orsaken till detta

ar att redan forhallandevis mattliga fel i berak

ningarna av kapacitetsutnyttjande eller avsattnings-
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priser gor att hela ersattningen till arbetskraften

komrner att subventioneras. I en total beraknad sjalv

kostnad per ton amnen kring 400 kronor (1973 ars

priser) utgor lonen endast 28 kronor, medan kapi

talet for full ersattning skal1 ha drygt 100 kro-

nor.

Problemets karaktar kan belysas av att om NJA under

perioden 1951 - 1973 skulle ha gett samma forrant

ning pa sitt kapital som svarade mot den genomsnitt

1iga rantabiliteten pa arbetande kapital i svensk

industri sa skulle lonen fatt utgora hogst 24 % av

den faktiskt utbeta1da lonen. (Se bilaga 2). Man

kan ocksa saga att den kapitalsubvention som getts

NJA i form av 1agre avkastningskrav under denna

period omraknat som lonesubvention svarar mot att

76 % av lonen subventionerats. Det forefal1er inte

otroligt att en oforandrad sysselsattningsniva

kunnat uppnas i Lulea med en vasentligt lagre sub

ventionsniva.

I debatten kring Stalverk 80 har man havdat att

de lokaliseringspolitiska stodatgarderna med bl a

direkt subvention av arbetskraft inte gett onskad

effekt. Savitt vi kan bedoma har subventioner av

den stor1eksordning som man historiskt arbetat

med vid NJA eller kommer att gora i Stalverk 80

knappast varit aktue11a annat an i undantagsfall.

Den rantesubvention som ligger i lokaliseringslanen

svarar mot en subvention pa drygt 130.000 kronor

per skapat sysselsattningstillfalle vid stalverket.

Erbjudanden av detta slag har inte getts inom den

normala arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Om
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sta1verket framst ska11 betraktas som ett sysse1

sattningsskapande objekt dar den foretagsekonomiska

lonsamheten blir sekundar kan man sta11a fragan

am det inte vid givna regiona1politiska mal sku1le

vara mojligt att uppna sysse1sattningseffekterna

till en lagre subventionsniva.

Det bar ocksa framhallas att de subventioner sam

ges till NJA inte primart ar sysselsattningsfram

jande. Det ar framst kapital och i viss man trans

porter som subventioneras medan foretaget he1t be

talar avtalsbestamda loner. lett givet projekt

finns det darfor ingen anledning for foretaget

att aka arbetsintensiteten. Pa samma satt kan

kapita1- och transportsubventioner framja ett ur

val av kapitalintensiva och transportkravande

projekt trots att dessa produktionsfaktorer ar

knappa relativt arbetskraften. Det skulle dock

fora for langt att mer utfor1igt granska de ar

betsmarknadspolitiska medlen. l ) Ett alternativ

till kapitalsubventioner som bl a mer systema

tiskt provats av labourregeringen i England ar

regiona1t differentierade skatter pa arbetskraft

och forhallandevis genere11a sysselsattningspre

mier i omraden med arbetskraftsoverskott. Huvud

alternativet till enstaka stora po1itiskt be

slutade kapitalintensiva projekt kan darfor vara

en po1itik med regionalt riktade lonesubventioner

och skattedifferentieringar. Med en sadan politik

1)
En kritisk analys av arbetsmarknadspo1itikens
tendenser att framja kapita1intensiva projekt
aterfinns bl aiR Meidner och H Niklasson:
Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik, 1970.
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ar det inte nodvandigt att i forvag specificera en

rad projekt, utan decentraliserade marknadsbeslut

kan vara fullt tillrackliga. Subventionsnivan kan

sedan varieras till dess sysselsattningsmalet

uppnas.

Daremot kan man - om Stalverk 80 framst betraktas

som sysselsattningsobjekt - spara vissa politiska

fordelar i satsningen. Genom sin kapitalintensitet

och forhallandevis laga rorliga kostnader ar pro

jektets fortbestand relativt okansligt for forand

ringar i total lonsamhet. Aven vid mycket stora

kapitalforluster lonar det sig att fortsatta pro

duktionen. Harvid skiljer sig uppenbart ett stal

verk fran satsningar inom exempelvis textilindu

stri dar svarigheter att tacka de rorliga kostna

derna kan bli ett standigt problem som kraver

kontinuerliga subventioner och nya politiska be

slut. Satsningen pa ett mycket stort projekt kan

ocksa sarnrnanhanga med de betydande beslut- och

informationskostnader som foreligger inom poli

tiken. Med den hoga reformtakt som foreligger och

det stora omrade som riksdagen skall tacka kan

politikerna uppfatta det som en pataglig fordel

att kunna begransa antalet beslut.

6.5 Miljofragor och fraktstod

En samhallsekonomisk kalkyl syftar till att inklu

dera alia effekter i samhallsekonomin. Det ater

star darvid ytterligare att granska stalverkets

effekter pa miljon och de okade insatser av sub

ventionerad isbrytning som kan bli aktuella. Dessa

poster ar namligen endast ofullstandigt upptagna
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i den foretagsekonomiska kalkylen.

Nar det galler verkets miljoeffekter har laget

nagot forandrats sedan projektet forst behandlades

offentligt. Ett av de ursprungliga argumenten for

ett stalamnesverk var bl a att miljokraven i Tysk

land snart skulle bli sa pass restriktiva att ned

laggning hotade och att ett amnesverk i Lulea dar

for skulle fa okade avsattningsmojligheter. Loka

li?eringen till Lulea bedomdes saledes utgora en

komparativ fordel nar det gallde miljofragan. I

propositionen namner man kortfattat att utslapp

av fororenat vatten, stoft och svaveldioxid kommer

att ske men framstallningen andas lugn tillfor

sikt: "u tslappen av svaveldioxid blir darfor av

forhallandevis ringa omfattning ... Med hjalp

av speciell utrustning for overvakning avser man

att kunna kontrollera att de av naturvardsverket

faststallda riktlinjerna foljs."

Av naturvardsverkets yttrande till regeringen i

mars 1975 framgar emellertid att situationen ar

langt ifran okomplicerad:

"De sammanlagda utslappen av stoft och svaveldioxid

kan beraknas till-10.SOO ton/ar resp 13.500

ton per ar, dvs en fyrdubbling resp sjudubbling

av nuvarande utslapp. Uppgivna fororeningsrnangder

ar rnycket stora och om bolagets forslag genom

fores skulle stalverket i Lulea bli landets utan

vidare storsta punktkalla i fraga om stoft ...

NJA klarar i dag for flera anlaggningar inte de

villkor som koncessionsnamnden uppstallt och
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naturvardsverket forutsatter att bolaget gar in

tensiva anstrangningar att snarast minska ut

slappen sa att givna villkor kan uppnas."

Problemen med olika miljopaverkande utslapp ar fran

ekonomisk synpunkt av tva slag. Det ena ar att soka

faststalla optimal utslappsniva. Om kostnaderna

for att uppna ytterligare rening svarar mot kon

sumenternas vardering av forbattringen har en op

timal niva uppnatts. Men aven om man uppnatt en

sadan optimal niva kvarstar ett andra problem, nam

ligen kompensationen for den miljoforsamring som

intraffat. Nar det galler Stalverk 80 kan saledes

koncessionsnamnden ange en utslappsniva utover

vilken kostnaderna for ytterligare rening inte

kan uppvagas av vardet av renare luft och vatten

for de boende i Luleaomradet samt av minskade

markskador och mindre korrosion dar svavel

dioxiden slutligt faller ned. Men denna optimala

niva innebar att bl a de boende far obehaget av

den okning som intraffar fran nuvarande utslapp

till den nya optirnala nivan. I det aktuella fallet

kompliceras bilden av att betydande utslapp redan

foreligger, att Lulea pa grund av klimatologiska

forhallanden ar mycket kansligt (med inversion

50 % av tiden under vintern) och att naturvards

verkets riktlinjer for stalindustrin baserats pa

tidigare, vasentligt mindre anlaggningar. De nya

kraven fran naturvardsverket kan darfor medfora

ytterligare kostnader for NJA.

Tillkomsten av Stalverk 80 innebar saledes en icke

kompenserad miljoforsamring, dvs valfardssankning
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for redan boende i Lulea. Producenten alaggs visser

ligen kostnader som uppstar nar den tvingas redu

cera sina utslapp. Daremot alaggs inte foretaget

nagra kostnader for de utslapp som·gors inom ramar

na for normerna. Valfardssankningen-till foljd av

godtagbara utslapp kan ta sig hogst konkreta ut

tryck som sjunkande fastighetsvarden, okade tvatt

och renhallningskostnader, okad korrosion etc.

Det ar visserligen mycket svart att kvantifiera

dessa kostnader som till storre delen overvalt-

ras p~ de boende i omradet. Som ett mycket grovt

exempel, som enbart soker visa vilka storleks

ordningar det kan vara fraga om, kan vi anta att

miljoforsamringen genomsnittligt varderas till

100 kronor per invanare och are I en ort med

100.000 invanare och 6 % ranta blir vardet under

30 ar darvid 130 miljoner kronor. 1 )

Det ar saledes inte alls otankbart att de okade

miljokostnaderna (sankta standarden) for de redan

boende kan vara av samma storleksordning som vin

sterna med den okade sysselsattningen for de ny

inflyttade.

Lokaliseringen i Lulea kommer ocksa att stalla

krav pa okad isbrytarkapacitet. Hur stor okning

som kravs ar foremal for utredning men att doma

av sjofartsverkets petita skulle atminstone en

storre, modern isbrytare kunna motiveras av Stal-

1)
Exemplet svarar mot att en individ ar indiffe
rent rnellan nuvarande utslapp och utslappen efter
Stalverk 80 men dar han i det senare fallet kom
penserats rned ett arligt belopp pa 100 kronor.
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verk 80. De arliga kostnaderna som helt betalas

over statsbudgeten skulle darvid kunna uppga till

10 - 15 miljoner kronor. Posten ar forhallandevis

obetydlig i forhallande till den foretagsekonomiska

kalkylen, men diskussionen av milj6fragan och is

brytningen visar att den foretagsekonomiska kal

kylen kan kompletteras med samhallsekonomiska

kostnader av samma storleksordning som de even

tuella samhallsekonomiska merintakterna for ver

kets sysselsattningseffekter.

Slutsatsen maste salunda bli att de korrigerings

poster som kan f6religga i en kompletterande sam

hallsekonomisk kalkyl ar f6rhallandevis sma och

dessutom osakra. Det f6refaller darfor inte rim

ligt att tanka sig att det med samhallsekonomiska

motiveringar ar mojligt att vanda ett f6retags

ekonomiskt olonsamt projekt till ett samhallseko

nomiskt lonsamt.
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7. Finansiering av Stilverk 80 och
beslutsprocessen

7.1 Finansieringsbilden

Enligt propositionen komrner de totala investerings

kostnaderna inklusive administration, utbildning o~h

igangkorningskostnader pa 100 a 200 miljoner kronor
I

att uppga till 2.700 miljoner kronor i 1973 ars

penningvarde. l ) Dartill kommer ett rorelsekapitalbe

hov for lager och kundfordringar pa 400 miljoner

kronor, likasa i 1973 ars prisniva.

I lopande priser anges investeringskostnader exklusive

omsattningskapital till 3,7 miljarder kronor, vilket

synes implicera ett antagande om 8 % inflation per ar

i genomsnitt. Inklusive rorelsekapital och rantor under

byggnadstiden blir beloppet enligt propositionen 4,6

miljarder kronor. En upprakning av rorelsekapitalet

till 1979 ars prisniva ger 600 miljoner kronor

(1,08 6 · 400). Upplupna rantor under byggnadstiden

skulle da bli 300 miljoner kronor (4.600 - 3.700 

600 = 300).

Vi komrner till samma resultat vid en omrakning av

byggnadskostnaderna genom att forutsatta en jamn for

delning over aren av inve~teringsutgifterna:

1) Av propositionen framgar inte fullstandigt klart
om igangkorningskostnaden ingar i de 2.700 miljoner
kronor som anges.
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1975 1976 1977 1978 1979 Summa

1973 ars prisniva 540 540 540 540 540 2.700

Lopande priser
(8 % prisstegring
per ar) 630 680 734 793 856 3.693

Daremot kommer rantekostnaden pa kapitalet under pro

jektets uppbyggnadsperiod fram till utgangen av 1979

enligt vara berakningar att uppga till 760 miljoner

kronor. Denna siffra ligger over den i propositionen

angivna, darfor att vi raknat med ranta pa hela kapi

talet under uppbyggnadsperioden och inte enbart pa

lanat. Hari ligge~ en betydande skillnad mellan den

samhallsekonomiska investeringskostnaden, dar man

tar hansyn till kapitalets alternativanvandningsvarde

och den investeringskostnad som propositionen raknar

med i den foretagsekonomiska investeringskalkylen.

Det kan dessutom ifragasattas om inte en annu hogre

siffra vore berattigad. Om man forutsatter en 8 %-ig

arlig prisstegring vore det rimligare att anta en

hogre ranta an 8 % (realrantan bor inte vara noll) .

Vid t ex 10 % ranta stiger rantekostnaden under upp

byggnadstiden med 168 miljoner kronor till 930 miljoner

kronor.

Skulle genomforandet av projektet ta langre tid an

beraknat stiger investeringskostnaden starkt. Fordelas

investeringen pa sex ar i stallet for pa fern, stiger

investeringskostnaden vid 8 % ranta och 8 % prissteg

ring till 5.075 miljoner kronor. Inklusive kundford

ringar och lager kornmer den totala kapitalanvandningen

vid utgangen av 1980 att uppga till 5.750 miljoner

kronor. En fordrojning av projektet med ett ar leder
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salunda till en okning i kostnaderna med ca 700 rnil

joner kronor. Detta ar en kombinerad effekt av att

det tillkornrner ett ars extra prisstegring och att

den upplupna rantan blir storre. En kanslighetsana

lys av detta slag ar viktig for att bedoma finansie

ringen av projektet.

I borjan av 1975 har det framkornrnit att antagandet

om en 8 procents arlig prisstegring pa jarnverksut

rustning formodligen ar tilltagen i underkant. I en

interpellationsdebatt den 1 april 1975 angav industri

ministern Rune Johansson, att en omrakning av total

kostnaden for Stalverk 80 med hansyn till prisutveck-

lingen 1974 skulle ge ett resultat av 5,5 miljarder

kronor i stallet for 4,6 miljarder kronor. Denna ut

veckling, som innebar att jarnverksutrustning for

dyrats i forhallande till andra varor, ger givetvis

annu storre problem nar det galler finansieringen.

Vi har dock i vara kalkyler nedan bibeha11it de ur

sprungliga siffrorna, eftersom inte heller dagens

uppgifter kan paraknas vara de slutgi1tiga.

Statsforetag foreslog i sin ursprungliga framstall

ning foljande finansiering:

Eget kapital 1.000 miljoner kronor
Lokaliseringslan 1.300

Statsgaranterad upp-
laning (lagst 1.500) 1.700

Summa 4.000 miljoner kronor

Det kan konstateras att Statsforetag genom detta for

slag sokte gardera sig sjalv mot finansiellt engage

mang i projektet.
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Det av Statsforetag angivna finansieringsbehovet under-

stiger det av oss angivna kapita1behovet pa 5,1 mi1jar

der kronor, darfor att man tro1igen raknat med att ock

sa (pa ca 600 mi1joner kronor) erhalla leverantorskre

diter vid inkop av kapita1utrustningen. Vidare har man

inte raknat med ranta pa eget kapital och lokalise

ringslan under uppbyggnadsperioden.

7.2 Soliditet och rantabilitet pa eget kapital

I Stalverk 80is balansrakning 1980 skul1e man med den

av Statsforetag foreslagna finansieringen fa rakna

med sku1der pa ca 3,6 miljarder kronor. (Har har vi

1agt till ca 0,6 mi1jarder kronor i leverantorskre

diter utover de 3,0 miljarder i lan som anges som
upplaningsbehov). Av ett tota1t kapitalbehov pa om-

kring 4,6 miljarder kronor skulle eget kapital svara

for ca 22 % (1,0/4,6). Detta maste bedomas vara all

deles for litet med tanke pa den hoga risknivan och

foretagets starka konjunkturkanslighet. En sa lag

soliditet leder till att variationen i foretagets

nettovinst blir mangdubbe1t storre an variationen i

foretagets rorelseoverskott.

Det arliga planenliga avskrivningsbehovet kan sattas

till ca 1/15 av investeringskostnaden exklusive lager,

dvs ca 275 miljoner kronor. Rantekostnaderna kan antas

vara av storleksordningen 8 % pa 3,0 miljarder, dvs

240 miljoner kronor. Statsgarantier for upplaningen

befriar i princip inte annat an i en konkurssituation

fran normala betalningsskyldigheter for rantor och

amorteringar. Totalt skulle projektet darfor behova

uppna ett rorelseoverskott pa ca 500 miljoner for

att tacka avskrivningar och utgiftsrantor. Det mot-
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svarar ca 20 a 25 ~ av den Lerctkndde urnsctttningen~

Om rorelseoverskottet faller under detta belopp maste

foretaget redovisa forlust. Relativt srn& variationer

i rorelseoverskottet, t ex mellan 400 oeh 600 miljoner

resulterar i att nettovinsten fore skatt komrner att

variera mel1an -100 oeh +100 mi1joner kronor.

Fe1s1agna forvantningar kring projektets lonsarnhet

kommer darfor - rned den soliditetsniva som nu fore

slagits - att myeket snabbt kunna resultera i krav

pa fornyade agartillskott av det slag som varit

vanliga i NJA:S hittillsvarande utveekling.

En storre andel eget kapital skulle ge en stabilare

position for foretaget genom att rantebelastningen

blev rnindre i forhallande till det forvantade rorel

seoverskottet.

Rantabiliteten pa eget kapital (RE ) fore skatt skulle

bli rnyeket hog om projektet infriade NJA:s forvantade

rantabilitet pa totalt kapital (R
T

) pa ea 12 a 16 %.

Vid en genornsnittlig upplaningsranta pa 8 %, vilket

ar val tilltaget med hansyn till leverantorskrediter

nas omfattning, oeh en totalrantabilitet pa 15 %, blir

rantabiliteten pa eget kapital nara 40 %.1) Kalkylen

illustrerar vilken hog avkastning pa eget kapital

som uppnas vid den antagna konstellationen av upp

skattad totalrantabilitet oeh upplaningsranta.

1) Rantabiliteten pa eget kapital fore skats (~) kan
beraknas med hjalp av forrneln RE = R

I
+ E(RI-i), dar

RT = rantabiliteten pa totalt kapita , i = anerantan
oeh S/E = kvoten rnellan skulder oeh eget kapital.
Satter man i de i texten redovisade vardena erhalles

RE = 0,15 + ~:i;(0,15-0,08)=0,384



171

Man kan stalla fragan hur kalkylsituationen ser ut for

andra stalverk i varlden. Enligt var bedomning finns

inte skal att tro att Stalverk 80 skulle kunna uppna

en hogre rantabilitet an andra nya stalverk i Vast

europa, snarare nagot lagre. Vidare finns knappast

skal att tro att rantan pa upplanat kapital blir hogre

for de utlandska stalverken an for NJA. En stor del

av upplaningen for Stalverk 80 skall namligen ske

internationellt, och man far darfor antagligen betala

samma ranta som potentiella konkurrerande nya stalverk.

Om stalindustrin i varlden forvantade sig samma stora

skillnad mellan totalrantabilitet och laneranta som

man kalkylerat med i Stalverk 80 skulle den darav
foljande hoga rantabiliteten pa eget kapital utgara

ett starkt incitament att investera i stalverk. Detta

galler aven om andra stalverk skulle rakna med en

nagot lagre skuldkvot. Pa grundval av dessa aver

vaganden farefaller det oss orealistiskt att tro

pa en sa stor skillnad mellan laneranta och total

rantabilitet, som man antog i ka1ky1erna for Stalverk

80.

7.3 Inflation oeb efterbandskalkyl

I finansieringsanalysen har NJA utgatt fran ett an

tagande om 8 % arlig prisstegring under perioden

1974-1979. Detta prisstegringsantagande bar rimligen

avse prisakningen pa de investeringsvaror (maskiner,

byggnader, anlaggningsarbeten etc) som ingar i pro

jektet och inte den a11manna inflationstakten som

den mats av exempelvis BNP-prisindex. Annars finge

man inte en korrekt skattning av de totala investe

ringskostnaderna och vilka finansieringsansprak som

maste stallas.
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Man kan skilja mel Ian tre slag av kostnadsstegring

i forhallande till den i investeringsplanen i fasta

priser angivna investeringskostnaden (3,1 miljarder

kronor i 1973 ars priser) .

1. Den allmanna inflationstakten blir hogre an den

man raknat med i kalkylerna. Man kan inte begara att

nagot foretag skall korrekt kunna forutse inflations

takten. Vad foretaget kan gora ar att gardera sig i

sin finansieringsstrategi for olika eventualiteter.

Om foretaget lanar en mycket stor del utomlands och

den svenska inflationstakten skulle bli interna

tionellt sett hog med atfoljande devalvering av

den svenska kronan, sa kan foretaget utsattas for

kursforluster pa utlandska lane Betalnings

strommen av rantor och amortering pa utlandska

lan kommer tidigare an den genom devalveringen hojda

vinstnivan. Foljden kan bli en stark likvidi

tetspafrestning. Stravan efter riskspridning moti

verar att man fordelar lanen pa den utlandska och

inhemska marknaden nagorlunda jamnt och att den

utlandska upplaningen sker i olika valutor.

2. Det relativa priset pa investeringsvarorna stiger

mer an beraknat. Det ar onskvart att man i investe

ringskalkylen skiljer mellan allman inflationstakt

och relativprisstegringen pa investeringsvarorna.

Vad som tycks ha skett i stal- och skogsindustrin ar

att relativpriset pa kapitalvarorna har stigit mycket

kraftigare an den allmanna prisnivan. Denna kraftiga

prisstegring synes delvis ha drivits fram av den

starka investeringsvagen inom branscherna som mojlig

gjort for kapitalvaruindustrin att forbattra sin

lonsamhet. Relativprisstegringen kan emellertid ock-
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sa sammanhanga med sadana allmanna faktorer som en

langsammare produktivitetsstegring i kapitalvaru

industrin an i industrin som helhet. I investerings

kalkylen maste hansyn tas till den eventuella re-

lativprisstegringen pa kapitalvarorna som ar en

foljd av att stalindustrin star infor ,ett mycket

expansivt skede. Pa samma satt som man forsoker be

doma marknadsutvecklingen for stal far man beakta'

priseffekten pa investeringskostnaden av den for

vantade starka expansionen av stalindustrin.

3. Den aterstaende delen av kostnadsstegringen kan

bero pa att forprojekteringen inte gjorts tillrack

ligt noggrant, att man misstagit sig pa mojligheter

na att folja tidsprogrammet, att man valt leveran

torer som inte kan klara av sina kontrakt etc. Kost-

nadsstegringen kan ocksa sammanhanga med den effekt

pa den lokala prisnivan och arbetslonerna som ar en

direkt foljd av investeringsbeslutet. For att exempel

vis kunna rekrytera kvalificerade anlaggningsarbetare

maste man betala loner over dem som galler i ovrigt

i landet. Detta tenderar i sin tur att hoja hela

ortens relativa lonelage.

Den har redovisade uppspaltningen av kostnads.steg

ringen pa olika orsaksfaktorer ar viktig bl a for

att kunna gora en efterhandskalkyl pa projektet.

Efterhandskalkylen kan ga till sa att man forst de

flaterar den faktiska utgiftsstrommen med ett all

manprisindex. Hariqenom har man eliminerat den

forsta orsaksfaktorns inflytande. Sedan dividerar

man denna deflaterade utgiftsstrom med ett relativt

prisindex for investeringsvaror. Ett sadant kan be-
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raknas som ett sammansatt prisindex for den mix av

investeringsvaror som ingar i projektet dividerad

med det allmanna prisindexet. Harigenom har effek

ten aven av orsaksfaktor 2 eliminerats. Den ater

staende skillnaden mellan det ursprungliga angivna

investeringsbeloppet i fasta priser och det pa detta

siitt framraknade beloppet skall hanfaras till de or

saksfaktorer som angavs under punkt 3 ovan.

En svarighet med efterhandskalkylen i Stalverk 80 ar

att det kan bli svart att i efterhand urskilja de

kostnader som skall hanforas till Stalverk 80 och

de som skall hanforas till det "gamla" NJA. Man kan

ske tar folk fran gamla NJA och anvander dem vid

Stalverk 80 med atfoljande produktionsbortfall vid

det gamla stalverket. Det ar givetvis onskvart att

man i mojligaste man saker i den interna kostnads

redovisningen halla isar Stalverk 80-projektet och

det gamla NJA. Man kan dock inte darigenom fanga upp

effekten pa gamla NJA av de pris- och loneffekter som

Stalverk 80-investeringen ger upphov till.

7.4 Trovirdighet och finansieringslosningar

Saval sjalva den politiska processen som foregick

regeringens och riksdagens beslut om Stalverk 80

och det foreslagna sattet att finansiera det reser

en lang rad principiella problem vad galler besluts

processen vid stora statliga investeringsprojekt pa

konkurrensutsatta marknader. Fragan om projektets

finansiering ar intimt sammankopplad med beslutspro

cessen, eftersom det just ar genom finansieringsformer

na som man bestamrner projektets lonsamhet i forhallande

till andra projekt, avvagningen mellan risktagande
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och avkastning, graden av decentra1isering av be-

slutsfattande till manga oberoende bedomare samt

graden av extern kontro1l over projektets genom

forande. En central fraga ar mojligheterna att pa

po1itisk vag besluta om stora teknisk-ekonomiskt

komplicerade projekt. Den foljande diskussionen ater

ger med en del andringar och utvidgningar de syn

punkter som vi framforde i var forsta promemoria

(som offentliggjordes i mars 1974).

Det ar darvid viktigt att forst erinra om att de rent

faktiska upplysningar som forelag i mars 1974 infor

riksdagsbes1utet om p1anerna for Sta1verk 80 var

mycket magra och vaga. Det ar mojligt att detta inte

a1ls aterspeglade den faktiska informationssituationen

exempelvis i NJA:s styrelse eller direktion eller moj

ligen ocksa i Statsforetag och i industridepartementet.

Detta mojliga informationsgap var i sig en kalla till

skepsis infor projektet, eftersom det innebar en

faktisk hanvandelse till skattebetalarna att teckna

aktier for omkring 1 miljard kronor samt att stalla

upp med olika former av lanegarantier for omkring

2,8 miljarder kronor. For varje sysse1satt i landet

innebar detta en begaran om en nyteckning pa ca 250

kronor och en garanti pa ca 700 kronor. For ett be

slut am accept eller avvisande av ett sadant er

bjudande kunde man rimligtvis ha begart en vasentligt

starre informtion till allmanheten an den sam fore

lag innan bes1utet fattades.

En argumentation for nytecknare kan darvid ske efter

en lang rad olika linjer, men det gemensarnrna for dessa

ar karaktaren av "essays in persuasion" (avertygelse

forsak) i en situation med stor osakerhet och risk.
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En tankbar linje ar en mycket explici t redovisning av

en (foretagsekonomisk) kostnads-intaktskalkyl for

projektet som med rimlig sakerhet eller overtygelse

formaga visar ett positivt nuvarde av kalkylen. En

rad olika grepp kan anvandas for att aka sakerheten

i denna kalkyl. Man kan exempelvis visa pa att stora

delar av osakerheten undanrojts genom langsiktigt

bindande kontrakt pa ravarusidan eller vad avser for

saljningen av de slutliga produkterna. Det aterstar

da visserligen problemet att kontrakten ej infrias,

men detta slag av osakerhet kan i sin tur minskas

genom skilda former for "partnership"-avtal. En annan

metod ar att presentera kalkyler som genom omfattande

kanslighetsanalyser med avseende pa antaganden och

alternativa utvecklingsforlopp har en hog grad av

"overtygelseformaga".

En annan vag ar att soka testa projektets attrakti

vitet pa kapitalmarknaden genom att inbjuda utorn

staende att delta i finansieringen av projektet.

Fragan ar om det finns tillrackligt manga som uppfattar

en placering i Stalverk 80 som mer gynnsam an andra

placeringsalternativ. For en provning av detta kravs

en hog grad av "neutralitet" i finansieringen. Stal

verk 80 borde i princip kunna konkurrera pa samma

villkor som andra projekt, dvs utan en statsgaranti

som innebar en overflyttning av risken till skatte

betalarkollektivet.

Det ar vanligt att betrakta risk som nagot utanfor

foretagets kontroll. Darigenom blir det mojligt att

reducera fragan till ett val mellan risk och forvantad

avkastning. Risk uppstar dock inte enbart genom yttre
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handelser, t ex genom osakerhet om frarntida marknader

for produkten. Den ar ocksa nara beroende av foretags

ledningens formaga att genomfora projektet. En skick

lig och obunden foretagsledning kan genom hog flexi

bilitet, formaga att dra sig ur olika engagemang i

tid, snabb anpassning till oforutsedda forandringar

i omvarlden etc starkt begransa risken. I den man

det finns agarintressen som utovar ett starkt in

flytande och laser foretagsledningens mojligheter

t±ll strategiska omdisponeringar maste detta for

hallande ocksa tas mea i riskbedomningen. Utvarde

ringen av foretagsledningens (den dominerande agar

gruppens) skicklighet och flexibilitet ar en val

sa viktig del av riskvarderingen som en diskussion

av de allmanna forutsattningarna for ett projekt

av detta slag.

Genom att det darfor knappast finns nagra helt sanna

eller sakra lonsamhetskalkyler for olika tankbara

investeringsprojekt ar det inte mojligt att gora

en unik rangordning av dem efter deras nuvarden

(eller interna rantabilitet). Lonsamhetskalkylerna

blir da tillsammans med en bedomning av foretagets

kapacitet snarast ett beslutsunderlag for finansiel

la placerare som genom riskspridning och skilda kon

traktsformer (aktier, "participating debentures",

forlagslan, obligationslan) kan na en tillfredstal

lande portfoljplacering. Med detta synsatt blir

det avgorande om Stalverk 80 i en finansieringsmark

nad kan tranga ut tillrackligt manga andra projekt

for att det skall komrna till stand.

Fragan galler darfor inte att finna ett helt "sant"

varde for den foretagsekonomiska lonsamheten av
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Stalverk 80 utan att finna institutionella former

for att visa att det ar atminstone lika fordelak

tigt att placera i Stalverk 80 som i en rad andra

likartade industriella projekt.

Man kan naturligtivs havda att kapitalmarknaden av

nagot skal inte fungerar tillfredsstallande och att

detta skulle motivera nagot slag av politisk inter

vention. Men ett sadant argument galler i sa fall

aven manga andra projekt och problemet ar att finna

den relativa placeringen for Stalverk 80 antingen

i en neutral kapi talmarknad eller en nagot annorlunda

kapitalmarknad med omfattande statlig intervention.

Det ar uppenbart inte tillrackligt att Stalverk 80

med statsgaranti i finansieringen kan vara ett

attraktivt placeringsobjekt for finansiella insti

tutioner jamfort rned projekt utan statsgaranti.

Slutsatsen blir att Stalverk 80 inte kan bedomas som

ett underlagset projekt om det kan finansieras pa

lika villkor som andra projekt. En "neutral" finansie

ring staller ocksa automatiskt stora krav pa foretags

ledningen nar det galler att presentera kalkyler,

finna former for langsiktiga kontrakt samt att skapa

trovardighet kring sin egen formaga for management

av stora projekt och snabbt expanderande foretag.

Det ar uppenbart att trovardigheten inte alltid eller

enbart behover vara baserad pa utforliga eller sofi

stikerade lonsarnhetskalkyler. Att tillgodogora sig

information och bearbeta denna ar i sig resurskravande

aktiviteter och man tvingas i rnanga fall skapa tro

vardighet med hjalp av "stallforetradande" information.
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Ett exempel pa sadana stallforetradande information

ar att andra, erkant skickliga, kunniga och tro

vardiga placerare ar med i projektet. Andra exempel

pa stallforetradande information ar att de sam pre

senterar kalkylen ar beroende av att kalkylen for

verkligas for sin framtida personliga valfard eller

att det aktuella foretaget har en fin "record" vad

avser projekturval eller foretagsledning.

I fallet med Stalverk 80 konstaterade vi ovan att

Statsforetag inte ursprungligen var berett att ata

sig ett finansiellt risktagande i projektet. Detta

kan bero pa att man inte finner projektet fordelak

tigt jamfort med andra expansionsalternativ eller

projekt. Men den negativa attityden som aterspeglas

i Statsforetags finansieringsforslag kan naturligt

vis ha andra bevekelsegrunder: projektet ar for stort

eller dess genomforande innebar en alltfor ensidig

satsning av koncernen pa konjunkturmassigt hogt

korrelerade malm-stal-foretag. Man kan har peka pa

en parallell i Granges som systematiskt sokt diver

sifiera for att na en minskad konjunkturkanslighet.

Nar det galler agarnas-beslutsfattarnas personliga

incitament att presentera trovardiga kalkyler be

finner sig NJA och Stalverk 80 i en speciell situa

tion. Finansieringen tanks till stor del ske med

skattefinansierade medel och de sam fattar finansie

ringsbeslutet har mycket sma for- och nackdelar

kopplade till det slutgiltiga ekonomiska utfallet av

projektet. Den politiska lonsamhetskalkylen arbetar
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med helt andra intakter och kostnader an den fore

tagsekonomiska.

Har foreligger en intressant assymetri: I den fore

tagsekonomiska kalkylen kommer kostnaderna fore in

takterna medan intakterna (som primart ar knutna

till den demonstrerade viljan att genomfora investe

ringen) i den poli tiska processen i hog grad kommer

fore kostnaderna. Det ar ocksa svart att i efter

hand knyta individer i den politiska beslutsproces

sen till en investering som senare visar sig vara

olonsam: flertalet nu beslutande politiker kommer

att ha andra befattningar nar investeringen slutgil

tigt mognar ute Majoritetsbeslut i en parlamentarisk

demokrati med utvecklat partisystem genererar ofta

andra projekturval an bade foretagsekonomiska och

samhallsekonomiska lonsamhetskalkyler. Det genom

gaende problemet ar att den politiska beslutspro

cessen arbetar med andra kostnads- och intaktsbegrepp

och en annan tidsforlaggning an den ekonomiska.

Ett annat problem i detta sammanhang ar att besluts

situationen i den politiska processen ar annorlunda.

Beslutet star mel Ian att genomfora projektet eller

ett nagot ospecificerat "nollalternativ" for NJA:s

och Luleas framtid. Eftersorn endast ett fatal (stora)

projekt av industriell karaktar behandlas i den poli

tiska processen foreligger inte heller nagorlunda jam

forbara alternative Ett sadant alternativ skulle kunna

vara basta investering som sysselsatter 2.000 personer.

Detta skulle kunna forverkligas, exempelvis genom att

lata alIa fore tag genom ett anbudsforfarande konkurrera

om att ata sig en viss langsiktig sysselsattning mot

ga~antier till lagsta mojliga subvention.
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Det tredje problemet nar det galler tilltro till

projektet sammanhanger med NJA:s kapacitet som fore

tag. Den historiska bilden ar knappast sarskilt upp

lyftande. Sedan 1962 har inte ett enda ar gett netto

vinst (efter skatt och avskrivningar). Man kan dA

havda att den aktuella perioden i stort sett varit

en stagnationsperiod for foretaget, att man haft

otur med konjunkturen, teknik och foretagsledning,

men att allt skall vanda sig till det battre nar

resultaten fran de nya investeringsprogramrnen komrner

fram. Det ar ett gemensamt drag i det historiska

forloppet att man alltid trott sig kunna losa lon

samhetsproblemen genom nya investeringar, omvax

lande bakAt eller framat i integrationskedjan.

De nya investeringsprogrammen innebar som framgatt

av kapitel 2 att foretaget starkt forandrar sin

struktur redan innan StAlverk 80 egent1igen planeras

att paborjas. Nar investeringsprogram 70 togs utta1a

des fran NJA att forlusten 1971-73 sku11e bli tota1t

100 miljoner kronor. Den prognosen har inte kunnat

ha11as. I samma prognos utta1ades att 1974 skul1e

bli ett vinstar. Detta ar blev det basta pa mycket

lange for stalindustrin, men som praktiskt taget

enda stalforetag i var1den gick NJA aven 1974 med

for1ust. Detta kan givetvis inte starka foretagets

trovardighet.

Anstrangningar att forbattra resultatet torde ock-

sa i stor utstrackning ta foretags1edningens kapaci

tet i ansprak under de narmaste aren. Dartill ar redan

utbyggnaden av det befintliga verket sa pass stor att

den rim1igen bor stalla foretagsledningen infor mycket
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stora problem. De fIesta placerare skulle nog med den

histo~iska utvecklingen i minnet ha velat se resu1

taten av de pagaende programmen (pa omkring 1,2

mi1jarder kronor) innan nasta fas pa ytter1igare

3 miljarder kronor bes1utades. Vi1ka vinster och

for1uster ar forknippade med att forskjuta utbygg

naden nagot eller nagra ar fram i tiden? Foretags

ledningen ges mojlighet att visa sin kompetens med

den nya tekniska strukturen samtidigt som storre

sakerhet kan vinnas om framtidsmarknaden, saval for

sta1produkter som for energiravaror.

Trovardighetsproblemet har sa1unda f1era specie11a

aspekter nar det galler NJA. Det ar emellertid inte

omojligt att losa det.

En mojlighet ar att inte medge NJA nagon preferens

stallning pa kapitalrnarknaden. Exempel pa konkreta

sadana atgarder ar att lata NJA ga ut direkt till

allrnanheten for en nyteckning. Detta skulle dessutom

ge mojlighet for manga som i uttalanden och artiklar

visat tilltro till projektet att manifestera denna

tilltro i form av privat aktieteckning.

Ett annat alternativ ar att alagga NJA att en (vasent

lig) del av finansieringen maste ske uta~ statsgaranti

med hjalp av ett konsortium av storre svenska foretag

och banker som forutom finansieringen aven far eller

atar sig en ren managernentfunktion med insyn och

kontroll.

Man kan har erinra om tillvagagangssattet vid Varlds

bankens finansiering av stora projekt i olika lander.

Vid dessa projekt sker under hela projektets till-
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blivelseperiod en kontinuerlig kontroll pa platsen av

en stab av folk att alit gar efter planerna. Denna

stab brukar Varldsbanken till stor del hyra in fran

stora konsultforetag. Vid exempelvis Granges miljard

investering i Liberia skedde pa motsvarande satt en

kontroll fran de amerikanska och vasttyska bankerna.

De hall ca 30 man pa platsen, som bl a granskade att

alia upphandlingar skedde korrekt och med interne

tionella anbud, att tidsplanerna halls etc. Att

sjalva tidsplanen halls ar oerhort viktigt, eftersom

en forskjutning i tiden kan helt forrycka hela pro

jektets lonsamhet.

Om NJA kan overtyga andra foretag att ga in i pro

jektet loses vasentliga delar av problemet om till

tro for projektet och foretagsledningen samtidigt

som en betydande garanti uppnas for att andra foretag

inte sitter med mer lonsamma projekt. De tre forsta

Ap-fonderna bar knappast vara med annat an indirekt

p 9 a sin alltfor passiva karaktar. Daremot kan

fonderna naturligtvis kopa obligationer emitterade

av foretag som ar med i konsortiet. Lyckas inte en

frivillig konsortiumlosning ar slutsatsen uppenbar.

Resonernangen har har med avsikt begransats till att

diskutera hur existerande mekanismer pa marknaden kan

utnyttjas for att testa investeringsprojektet. Ett

preliminart negativt svar fran Statsforetag behover

inte nodvandigtvis motivera losningar via statsbud

get och statsgaranti om projektet verkligen ar lon

samt. Men for att avgora detta bar man forsoka over

tyga foretag som uppburit ekonomiska kostnader och

risker och inte politiker med sin speciella incita

mentsstruktur.
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7.5 Beslutet om Stalverk 80

Beslutet om Stalverk 80 fattades av riksdagen i maj

1974. AlIa partier stodde projektet. Moderaterna

st5dde i princip f5rslaget men ansag att man skulle

inbjuda utomstaende intressenter for att minska de

finansiella riskerna, sakra avsattningen for pro

dukterna och fa hjalp att organisatoriskt klara

uppgiften.

Beslutet om Stalverk 80 framdrevs under hart poli

tiskt tryck. Nagot urforligt underlag presenterades

aldrig. Inte heller gjordes nagon utredning om alter

nativen. Detta maste betecknas som otillfredsstallan

de. Det ar ett rimligt krav att allmanheten far till

raeklig tid att ta del av utredningsmaterialet oeh

att aterformedla sin reaktion till politikerna som

vagledning for deras stallningstaganden.

Det kan dock inte fornekas att den demokratiska be

slutsprocessen rymmer manga svarigheter nar det galler

att ta stallning till ett stort teknisk-ekonomiskt

komplieerat industriprojekt. Kritiken for bristande

information har sAlunda tillbakavisats med hanvis

ning till de sekretesskrav som uppstaller sig pa en

konkurrensutsatt marknad som den pA vilken StAlverk

80 har att agera. Enligt vAr bed5mning har sekretess

argumentet drivits for lAngt. Det ar alldeles uppen

bart att de potentiella konkurrenterna eller koparna

med hjalp av sina expertstaber besitter eller har m5j

lighet att skaffa sig en lAngt battre information om

projektet an vad som stAr allmanheten och politikerna

till buds.
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Pa grund av sjalva komplexiteten i beslutet ar val-

jarna hanvisade till att i stor utstrackning anvanda

stallforetradande information. Naringsutskottets

granskning bakom lyckta dorrar kan inte sagas upp

fylla kraven pa sadan information. Ledamoterna ar

inga erkant sakkunniga pa detta omrade, vartill

kommer att de ar betingade av den speciella incita

mentsstrukturen i den politiska process, som namndes

ovan. Det ar darfor vi foreslagit att man bar anvanda

kapitalmarknaden for att fa en test pa projektets

trovardighet. Det ar ett satt att decentralisera be

slutsprocessen och samtidigt utnyttja mojligheterna

till stallforetradande information i teknisk-ekono

miskt komplicerade fragor. Ett sarskilt problem ar
namligen att de sakkunniga instanser - inte minst

ovrig svensk stalindustri - som finns utanfor Stats

foretag AB och till vilka hanvisning gjordes i de

batten alia kommer att paverkas eller tror att de

kommer att bli paverkade av beslutet pa ett eller

annat satt. Det gar darfor inte att fa en

test pa trovardigheten i deras synpunkter utan att

de sjalva finansiellt engagerar sig i projektet.

Man kunde i debatten om Stalverk 80 notera en utom

ardentligt stark uppslutning fran norrlandslanen for

projektet. Detta torde starkt ha paverkat de poli

tiska partiernas stallningstagande. Bakom engage

manget for ett sa kapitalintensivt konjunkturkansligt

projekt i Lulea kan ligga tanken att man i detta

projekt far en statlig gisslan for fortsatta stora

investeringar i framtiden. Genom att projektet ar

extremt kapitalintensivt riskerar man inte nagon

nedlaggning. Projektet komrner rimligen att alltid

tacka sina rorliga kostnader. Det finns ocksa all-
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tid en lang rad foljdinvesteringar som kommer att

visa sig lonsamma, givet att investeringen en

gang ar gjord.

Den argumentation som fordes mot vart forslag att

ta in utomstaende delagare torde i hog grad ha

bottnat i en stark obenagenhet mot att utlandskt

kapital skulle komma in i vidareforadlingen av

den svenska malmen. En aterkommande synpunkt i de

batten har salunda varit att det ar naturligt att

en basindustri av detta slag ags av staten (se

t ex Arbetet 1974-05-29). I andra sammanhang, t ex

Uddcomb, har staten emellertid inte tvekat att

ga in i joint ventures med utlandska foretag. Det

samma kan komma att bli aktuellt nar det galler

oljeraffinaderier, om det skulle visa sig vara

ett lampligt satt att uppna langsiktiga inkops

kontrakt. Det borde darfor vara mojligt att utan

forutfattade meningar diskutera hur de problem vi

tagit upp bast loses. Att doma av de uppgifter som

nu foreligger om diskussionerna med Krupp om att

gemensamt bygga ett valsverk synes ocksa de ideo

logiska betankligheterna snabbt ha slappt vid

konfrontation med den ekonomiska verkligheten.

Bakom tanken att staten speciellt skall engagera

sig i basindustrin ligger sannolikt ibland uppfatt

ningen att staten bor ga in som agare i de sek

torer dar man uppbar en viss jordranta, dvs i for

sta hand vid utnyttjandet av naturrikedomarna. Om

man var overtygad om att lokaliseringsforutsatt

ningarna for ett stalverk till Lulea var extremt

goda och skulle ge den hoga avkastning som man
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trodde pa, sa foljer av det har redovisade synsat

tet att staten skulle ga in och ta hand om jord

rantan. Accepterar man inte rantabi1itetsbedom

ningen faller ocksa detta argument for ett hel

statligt engagemang.

Ett argument sam fordes fram i diskussionen am

Stalverk 80 fran industridepartementet mot del

agarskap fran exempe1vis kunderna, var att man

da inte kunde lamna koncernbidrag fran den ovriga

statsforetagsgruppen. For detta kravs normalt att

man ager minst 90 % av aktierna i foretaget ifraga.

Detta argument ar renodlat foretagsekonomiskt. Det

ar fran samhallsekonomisk synpunkt likvardigt om

staten avstar fran utdelning fran vissa foretag

eller uppbar denna utdelning och samtidigt till

skjuter nytt riskvilligt kapital for att tacka

forluster i andra foretag. l )

7.6 Efter beslutet - framtida handlingsberedskap

Under det ar som forflutit sedan bes1utet om Sta1

verk 80 togs har mer information om projektet fram

kommit och de ursprung1iga forutsattningarna har

andrats. Vi ska1l har peka pa nagra sadana for

andringar.

Mi1joeffekterna av sta1verket har tyd1igare kart-

1)
Man kan har ocksa namna att ASEA f&tt ratt att
1amna koncernbidrag till ASEA-ATOM trots att
ASEA ager blott 50 % av aktierna i ASEA-ATOM.
Detta medgivande i skattelagstiftningen gjor
des med hanvisning till samhallsekonomiska
overvaganden.
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lagts i samband med naturvardsverkets bedomning av

projektet. Aven om man fran NJA har uppfyllt de av

naturvardsverket angivna normerna for stalverket

sa ar dessa normer enligt naturvardsverkets bedom

ningar alltfor vida med hansyn till storleken pa

anlaggningen. Det totala utslappet av stoft och

andra amnen kornrner att ligga pa en oacceptabel

hog niva. Konsekvenserna ar att man maste inves

tera mycket mer for att reducera utslappen. Hur

mycket detta kornrner att fordyra projektet ar annu

oklart. Uppenbart ar att Lulea-borna kornrner att

fa acceptera en samre miljo an man sannolikt rak

nade med fore beslutet. Ett storre negativt varde

maste sattas pa projektet med hansyn till dess

negativa miljoeffekter i den samhallsekonomiska

kalkylen an vad som vid tidpunkten for beslutet

stod klart.

Den nu aktualiserade diskussionen om att eventuellt

komplettera Stalverk 80 med ett valsverk som skulle

byggas tillsarnrnans med Krupp visar att man nu ar

beredd att omprova sin tidigare installning till

att utomstaende foretag engageras i projektet.

Byggandet av ett valsverk ar ett logiskt steg och

innebar att man dels kan underlatta avsattningen

for amnen, dels kan uppna produktionstekniska in

tegrationsvinster. Det finns darfor skal att nog

grant prova mojligheten att tillsamrnans med Krupp

inordna ett valsverk i Stalverk 80-projektet.

Det for 1974 framlagda bokslutet visar pa en for

lust pa ca 24 miljoner kronor. Varen 1974 forut

sattes att NJA skulle ge en viss vinst ar 1974.



189

Detta ar av betyde1se darfor att man forutsatte

att NJA sku11e klara vasentliga delar av investe

ringsprogrammet 1973-76 med internt genererade

medel.

NJA:s forlust 1974 och en sannolik forlust aven

for ar 1975 medfor att NJA maste fa ett externt

tillskott av eget kapital. Man kan inte med en

bart upplanade medel k1ara finansieringsbehovet

for den aterstaende delen av investeringsprogram

met (som uppgick till ca 400 miljoner kronor i

borJan av 1975) och den okning av omsattnings

kapitalet som kravs for att vaxa in i den pro

duktionskapacitet som detta investeringsprogram

innebar. Det skulle namligen forsvaga foretagets

soliditet alltfor mycket.

Av ba1ansrakningen for 1974 kan man utlasa att

aktieagartillskottet pa 175 miljoner kronor till

NJA via Statsforetag som riksdagen beslot om for

Stalverk 80 till ca 125 miljoner kronor redan an

vants i NJA:s rorelse, varav 10 miljoner kronor

till investeringar i Stalverk 80. Utan detta till

skott hade NJA varit klart underfinansierat. Aven

1975 ars aktieagartillskott pa 175 miljoner kronor

kommer en1igt var bedomning att tas i ansprak av

det gamla NJA. Vi anser darfor att det vore en rik

tigare beslutsordning att riksdagen beslot att

till gamla NJA tillskjuta ett aktiekapital genom

nyteckning i Statsforetag pa ca 300 mi1joner kro

nor sa att man fick en "normalisering" av balans

rakningen 1975.
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Utover de punkter som har tagits upp har det skett

forandringar som galler mojligheterna att anskaffa

kapital och ravaror. Det sker hela tiden forand

ringar i omvarlden som foranleder omprovningar.

Det ar darfor riktigt att NJA och agaren staten

ar beredda att omprova sin strategi nar forut

sattningarna andras.

Riksdagsbeslutet kan knappast uppfattas som abso

lut bindande vad avser projektets inriktning, om

fattning och tidsforlaggning. Det finns givetvis

en rad mojligheter att anpassa beslutet. Ett satt

ar att genomfora det i langsammare takt an plane

rat, exempelvis genom att skjuta pa fardigstallan

det av den andra rnasugnen. Det kan ge battre tid

att successivt vaxa in i den forutsedda amnesmark

naden. Man kan ocksa i ett senare skede finna det

lattare att ta in utomstaende intressenter i pro

jektet. Genom en sadan flexibilitet kan forutsatt

ningarna for en lyckosam utveckling for projektet

avsevart forbattras.
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Efterskrift

Under tryckningen av denna skrift sista veckan i juni 1975

offent1iggjordes uppgifter om att NJA och Stora Kopparberg

avsag att bilda ett bolag for narmare utredningar kring

uppforandet av ett samagt valsverk i Gavle, baserat pa

stalamnen fran Stalverk 80. I kapitel 5 sid 131, i var skrift

sager vi: "En viss oklarhet rader dock fortfarande betraf

fande de framtida planerna for Domnarvet". De nu offent1ig

gjorda uppgifterna ar en forsta indikation pa de effekter

Stalverk 80 far for Domnarvets del.

De under forsta halvaret 1975 publicerade uppgifterna om

samarbetsplaner med Krupp om ett valsverk for balk i Lulea

och med Stora Kopparberg om ett verk for varmvalsade band

i Gavle tycks bekrafta att man inom NJA och hos dess agare

i okande grad delar de farhagor som vi sjalva framfort be

traffande mojligheterna att uppna lonsamhet i ett stort,

sjalvstandigt amnesverk utan nagon form av direkt samarbete

eller samagande med kopande valsverk. am de nu aviserade

planerna kommer att realiseras har Stalverk 80 mojlighet

att under borjan av 1980-talet salja omkring half ten av

sin produktion till samagda valsverk; en andel som kan komma

att successivt oka till tva tredjedelar enlig en TV-inter

vju med NJA:s chef, J a Edstrom. Darmed skulle ocksa den

ursprungliga "affarsiden" med Stalverk 80 baserad pa en

lonsam forsaljning i en expanderande amnesmarknad i stort

sett ha overgetts.

Det ar tveksamt om utbyggnaden av sja1va amnesverket fatt

samma utformning som nu, ifall NJA-ledningen pa ett tidigare

stadium varit medveten om svarigheterna att arbeta som ett

oberoende amnesverk. En lugnare utbyggnadstakt, i varje
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steg aterforsakrad hos valsverkskunder, hade kanske darvid

framstatt som mer realistisk, vad avser ansprak pa saval

finansiering som administrativ kapacitet.

Planerna pa ett samgaende med Stora Kopparberg innebar inte

heller nagon bekraftelse pa lonsamheten i Stalverk 80. Leve

ranser av stalamnen till ett valsverk i Gavle och en fol

jande transport till Borlange for kallvalsning till tunn

plat maste ske till ett pris fritt Borlange som ar lika

med eller lagre an den kostnad som foreligger vid egen

stalproduktion i Domnarvet eller vid kop av amnen fran

andra verk. (Stora Kopparberg ar sedan lange delagare i

det finska Koverhar-verket, som levererar en stor del av

sin amnesproduktion till Domnarvet.) Kalkylen for Stalverk

80 paverkas darfor knappast av ett arrangemang av denna

typ, men avsattningen komrner troligen att bli jamnare an

enligt de ursprungliga planerna, vilket forbattrar den

genomsnittliga lonsamheten over en konjunkturcykel.

For Stora Kopparberg kan amneskop till konkurrenskraftiga

priser ha vissa fordelar i den langsiktiga foretagsstrate

gien, nar hansyn tas till de stora finansieringsansprak,

som skulle stallas vid en utvidgning och genomgripande

modernisering av den metallurgiska kapaciteten i Domnarvet,

samt till den begransade egna malrnbasen. Expansionen kan

nu ske i huvudsak i de senare foradlingsleden, eventuellt

ocksa kornbinerad med en nedlaggning av ornodern metallurgisk

kapacitet. Samtidigt underlattas finansieringen fran fore

tagets synpunkt genom ett samgaende med NJA.

Sett fran NJA:s synpunkt kornmer ett realiserande av planerna

att ytterligare aka kraven pa finansieringsresurser. Sam

hallsekonomiskt sett kommer givetvis valsverken att ta i
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ansprak investeringsresurser, oavsett vern som finansierar

dem.

Man bar ocksa ha i minnet att den produktionskapacitet som

namnts i samband med de bagge valsverken overstiger den nu

varande svenska importen av motsvarande produkter, varfor

en del - for balk storre delen - av avsattningen maste ske

pa export pa marknader med stark internationell konkurrens.

Visserligen minskar samarbetsavtalen nagra av de risker

som ar specifika for ett fristaende amnesverk men darifran

ar steget langt till ett helt problemfritt lage i denna

starkt konjunkturkansliga bransch.
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Bilaga J

Produktionsforloppet i stalindustrin

Produktionsforloppet i stalindustrin kan delas upp i tre

pa varandra foljande steg, som inte med nodvandighet ar

lokalt integrerade med varandra, namligen tillverkningen

av rajarn, rastal och handelsfardigt stale Darefter fol

jande bearbetning - manufakturering - raknas definitions

massigt inte till stalindustrin, men forekommer i Sverige

ofta inom jarnverkens ram.

Forst en definition: med jarnverk menas vanligen hela an

laggningen - som i denna bransch aldrig kallas fabrik 

medan man med stalverk vanligen avser den avdelning som

producerar rastal, alltsa processteg nummer tva. Sprak

bruket ar emellertid vacklande. "Stalverk 80" kommer sa

lunda att innefatta de tva forsta stegen.

Rajar~

I masugnen eller hyttan smalts jarnmalmen, som kemiskt

sett utgors av jarnoxid, och omvandlas till rajarn. Som

bransle och reduktionsmedel anvands framforallt koks,

men man kan till en viss del ersatta koksen med olja som

infors i masugnens nedre del. For smaltningen av malmen

kan man alternativt anvanda elkraft, varvid en mindre

kvantitet koks atgar som reduktionsmedel. Sadana elhyttor

fanns tidigare vid NJA, men ar nu nerlagda.

Malmen kommer ofta till hyttan i form av slig, dvs krossad

till pulverform. Innan den satts upp pa masugnen maste den

da sintras, dvs klumpas ihop i storre stycken. Detta sker
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i ett sintringsverk, som normalt ligger i anslutning till

masugnen. For sintringen atgar smarre mangder koks.

Koks till sintringsverk och hytta importeras av fler

talet svenska jarnverk. Storre jarnverk i andra lander

har i allmanhet ett eget koksverk for att omvandla kol

till koks. Sa ar i Sverige fallet endast med Oxelosunds

jarnverk, men fran 1975 kommer som bekant ocksa NJA att

ha ett koksverk i drift.

Masugnsprocessen ar kontinuerlig. Maim och koks tillfors

med jamna mellanrum i masugnens ovre del, rajarn och slagg

avtappas nertill. I de integrerade verken gar rajarnet i

flytande form till nasta processteg, stalverket. Rajarnet

kan emellertid ocksa gjutas i tackor till tackjarn eller

till tackjarnsgjutgods. Sa sker framst vid de fristaende

hyttorna, av vilka i Sverige nu endast aterstar tva. Fran

den ena av dessa, Spannarhyttan, transporteras emellertid

flytande rajarn i val isolerade jarnvagsvagnar till stal

verket i Surahammar, en stracka pa 55 kilometer.

Ett annat satt att omvandla jarnmalm till jarn ar med s k

direktreduktion. Malmen overgar da aldrig till flytande

form, utan reduceras vid lagre temperature I Sverige har

tva olika sadana jarnsvampsprocesser anvants alltsedan

1950-talet, men deras betydelse for framstallning av ravara

for staltillverkning minskar alit mer. Daremot framstalls

jarnpulver i stor utstrackning pa detta satt. Direktreduk

tionsmetoderna har emellertid visat sig vara lonsamma, nar

reduktionen kan ske med hjalp av pa platsen befintlig

naturgas.
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Rastal

Ravaror for stalframstallningen ar dels rajarn (och jarn

svamp), dels skrot. Skrotet kommer fran senare tillverk

ningsled inom jarnverket (cirkulationsskrot), fran be

arbetningen inom verkstadsindustrin (verkstadsskrot) samt

fran kasserade stalforemal som bilar, maskiner etc (upp

samlingsskrot). Av hela ravaruinsatsen i staltillverkningen

utgors i Sverige knappt half ten av jungfruliga ravaror,

dvs tackjarn och jarnsvamp. Halva skrotmangden ar emeller

tid cirkulationsskrot, varfor narmare tva tredjedelar av

nettoinsatsen av ravaror ar jungfruliga sadana. Skrotfor

brukningen i Sverige ar sa stor att det inhemska fallande

skrotet inte racker, utan varierande kvantiteter importeras.

For narvarande rader emellertid skrotbrist i varlden och

det ar mycket svart att finna erforderliga kvantiteter.

Praktiskt taget utan undantag anvander varje jarnverk sitt

eget cirkulationsskrot i staltillverkningen. Daremot ar

det naturligt att storre delen av kopskrotet gar till de

icke integrerade verken, dvs de som inte har egen hytta.

Valet av stalprocess blir ocksa beroende av vilken typ av

ravara som star till forfogande. De integrerade verken har

i allmanhet en syrgaskonverterprocess som huvudprocess.

Den for narvarande helt dominerande bland dessa ar LD

processen, som skall anvandas i Stalverk 80. En annan ar

den i Sverige framtagna Kaldoprocessen, som ocksa anvands

av NJA i det nuvarande verket. Farskningen av rajarnet

sker med hjalp av syrgas som genom en lans bIases ner i

konvertern. For framstallning av syrgasen erfordras ett

sarskilt syrgasverk. Den viktigaste "insatsvaran" ar har

elkraft. I syrgasprocesserna ar andelen insatt skrot

hogst ca 35 %, vilket innebar att de normalt anvander det

i verket fallande cirkulationsskrotet men inget eller en-
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dast sma kvantiteter kopskrot. I Stalverk 80 kommer det

emellertid praktiskt taget inte att falla nagot skrot

ails. For att kyla stalbadet under processen fordras emel

lertid en tillsats av antingen skrot eller maim, vanligen

i form av kulsinter (pellets), tillverkade vid gruvan.

Kylningen i Stalverk 80 maste salunda ske antingen med

tillfort skrot eller med maim. Man avser troligen att an

vanda den senare metoden.

I icke integrerade verk, dar insatsen i stalugnarna salunda

ar kall, anvands numera huvudsakligen elektrostalugnar, men

i vissa verk ocksa martinugnar, dar upphettningen sker med

hjalp av oljebrannare. Insatsen bestar har huvudsakligen

av skrot, men vissa kvantiteter tackjarn maste ocksa an

vandas.

Det fardiga stalet tappas ur ugnen i en behallare, skank,

och gjuts darifran antingen i gjutformar (kokiller) till

got eller i en stranggjutningsanlaggning till en strang

som kapas i lampliga langder till amnen. Goten gar i

allmanhet direkt till speciella ugnar for att fa en jamn

temperatur och valsas sedan i ett gotvalsverk till amnen.

Bada slagen av amnen far vanligen svalna fore nasta be

arbetning, da man maste granska dem for att upptacka yt

fel och i forekommande fall slipa eller pa annat satt be

handla dem for att avlagsna sadana fel.

Handelsfardigt stal

Det tredje steget i jarnverkens produktionskedja ar fram

stallningen av handelsfardigt stal genom valsning eller

smidning av amnen (eller got). Slutprodukten i detta led

ar plat, band, stang~ trad, ror etc. Vid valsningen faller

skrot i form av andklipp, kassationer etc vilka som cirku-
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lationsskrot ater smalts i stalugnarna.

Integrationsforhallanden

De tre stegen i produktionsprocessen ar oftast loka1t

integrerade med varandra och ager rum inom samma verk.

Sa ar fallet med den overvagande majoriteten av jarn

verk i varlden. I Sverige ga1ler detta de tre storsta

handelsstalti1lverkarna Domnarvet, NJA och Oxelosund,

samt specialstalverken Fagersta och Hofors. Flerta1et

ovriga svenska jarnverk omfattar stalverk och valsverk/

smedja. utgangsravaran for dessa ar salunda skrot och

kopt tackjarn. Av det i Sverige under 1973 anvanda ra

jarnet (ink1 av gjuterier tillhorande verkstadsforetag) ,

2,9 miljoner ton, gick 2,3 mi1joner ton e1ler 79 % i

f1ytande form direkt fran hytta till stAlugn. Av ater

stoden anvandes 0,1 miljoner ton av jarnverken for till

verkning av kokiller av rajarn, varfor ungefar 0,5 mi1

joner ton saldes pa marknaden. Samtidigt inkopte jarn

verken 0,8 miljoner ton skrot fran den inhemska skrot

handeln och 0,3 miljoner torr fran ut1anaet.

Medan salunda ett geografiskt avbrott mel1an det forsta

och det andra steget i bearbetningskedjan ar ganska van-

ligt i Sverige, forekommer endast ett par exempel pa av

brott me1lan det andra och det tredje. Det finns i Sverige

endast ett lokalt fristaende stalverk och tre fristaende

va1sverk. Tva av de bada sistnamnda tillhor dock foretag

med andra jarnverk och far hela sitt amnesbehov tillfreds

stallt fran dessa. Aven andra jarnverk behover eme11ertid

ib1and komplettera sin egen stalproduktion med kop av got

ell~r amnen. Denna marknad ar emellertid nu ganska 1iten.

Svenska jarnverk mottog under 1973 1everanser av got och

amnen fran andra fore tag i Sverige och fran utlandet pa
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0,6 miljoner ton. Hari ingar emellertid ocksa koncernleve

ranser over granserna.

Nagot jarnverk av den typ som representeras av Stalverk 80,

alltsa omfattande steg loch 2, finns nu inte i Sverige,

men daremot i Finland. Koverhars jarnverk, som till 50 %

ags av Stora Kopparberg och till 50 % av en finsk jarn

verksgrupp startade ar 1961 med endast en masugnsanlagg

ning. Ar 1971 tillkom emellertid ett stalverk med strang

gjutningsanlaggning, varfor verket nu ar av precis samma

typ som Stalverk 80, men betydligt mindre. Produktionen

uppgar till ungefar 0,4 miljoner ton per are Storre delen

av produktionen gar till delagarna, men en inte obetydlig

kvantitet saljs pa oppna marknaden.
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Bilaga 2

En samhiillsekonomisk kalkyl over NJA:s lonsamhet

Det finns rnanga skal att gora en sarnhallsekonornisk analys

av NJA:s lonsarnhet. Intresset for nytto-kostnadskalkyler

for olika statliga investeringar har okat. Aven pa privata

foretag stalls okade krav att de skall ta hansyn till sarn

hallsekonorniska effekter vid sina investerings- och pro

duktionsbeslut. Ex post-kalkyler av lonsarnheten av projekt

som huvudsakligen rnotiverats rned hansyn till att de inte

varit foretagsekonorniskt men val samhallsekonomiskt lon

samrna ar viktiga for att forsta anvandbarheten av nytto

kostnadskalkyl. Aven for privata foretag ar det av stort

varde att gora ex post-kalkyler over projekts lonsarnhet. Det

skarper insikten om varfor det inte blev som man raknat med

och pavisar nodvandigheten av andringar i investeringskal

kylerna.

Nar det galler samhallsekonomiska efterhandskalkyler ar det

lampligt att spalta upp skillnaden mellan beraknad lonsamhet

och faktisk i tva huvudkomponenter. For det forsta den som

beror pa att man gjort fel antaganden om foretagets effektivi

tet och de priser och loner som foretaget skulle behovt be

tala. Den andra komponenten ar den som beror pe. skillnaden

mel Ian de samhallsekonorniska mal man onskade uppn2 och vad

som faktiskt skett.

Totalrantabiliteten

Vid en samhallsekonomisk lonsamhetskalkyl ar det totalranta

biliteten som ar av intresse. Den brukar definieras:
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Totalrantabilitet =
Rorelseoverskott - avskrivningar + ranteintakter

Totalt arbetande kapital

Vad man vill 2t ar avkastningen p~ det totalt investerade

kapitalet fore skatter och ranteutgifter. Det ar forrant

ningen av det av foretaget disponerade kapitalet som man

vill mata. En jamforelse av totalrantabiliteten mellan fore

tag paverkas inte av hur foretagen lyckats finansiera sina

investeringar, t ex i NJA:s fall med billiga 12n (statsgaran

tilan, lokaliserings12n etc) i stor omfattning. Det pAverkas

inte heller av foretagets val av relation mel Ian eget och

frammande kapital. Genom att man raknar fore skatt behover

man inte heller ta hansyn till skattebelastning P2 dolda re

server, anlaggningstillgangar och lager. Den vanligaste me

toden att bedoma ett foretags rantabilitet ar att for varje

ar gora berakningar i enlighet med ovan angivna formel.

Det totalt arbetande anlaggningskapitalet har erhallits genom

att berakna ett kapitalvarde ing~ngsAret 1951 och till detta

har lagts varje ars investeringar samt dragits av avskrivning

are Den genornsnittliga livslangden for anlaggningstillgangarna

i NJA:s fall har antagits vara 15 ar. 1 ) Det betyder att av

skrivningarna uppgar till 1/15 av summan av de senaste 15 e.rens

investeringar. Vid berakning av det totala arbetande kapitalet

har vi nettat korta fordringar och korta skulder. Ingangsvar

det antas motsvara det faktiska vardet pa tillgangarna i 1951

ars balansrakning.

1) I NJA:s verksamhetsberattelse har man utgatt fran en langre
genomsnittlig livslangd, namligen 15 ar for maskiner och in
ventarier och 20 ar for byggnader. Detta innebar att det
varde pa maskinella anlaggningstillgangar som NJA redovisar
i sin balansrakning komrner att overstiga vardet enligt vara
berakningar.
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Den pa detta satt beraknade kapitalstocken i slutet av ar

1974 uppgar - som framgar av tabell la·- till 1.4S1 miljoner

kronor. I balansrakningen 1974 ar tillgangarna upptagna till

1.50S miljoner kronor. Berakningar har gjorts i lopande pri

ser, varf5r kapitalvardet i 1974 ars priser blir h5gre. Genom

inflatering av anlaggningstillgangarna med kapitalprisindex

till 1974 ars priser erhalls ett kapitalvarde pa 1.602 mil

joner kronor. Att skillnaden blir sa liten som 10 % beror

pa att investeringarna varit koncentrerade till de sista

aren. Det pa detta satt fran kostnadssidan beraknade kapital

vardet av NJA behover givetvis inte alls 5verensstarnrna med

marknadsvardet.

Denna kalkyl har dock det problemet att man maste gora vissa

f5renklade antaganden om avskrivningarna. I de m2nga f5rs5k

som gjorts under arens lopp att berakna NJA:s 15nsamhet har

just fragan om avskrivningarnas storlek varit den mest

diskuterade. Schablonmassiga avskrivningar blir missvisande

i ett fall dar fr~n teknisk synpunkt bristfalliga invester

ingar ibland motiverar storre avskrivningar. F5r att kringga

detta problem har vi valt en annan metod, namligen att stu

dera foretaget sam ett investeringsprojekt for vilket man

5nskar g5ra en efterhandskalkyl. Man tanker sig att staten

kopte foretaget den 30 juni 19S1 for KSl kronor. (Bokslutet

skedde per den 30 juni). Nagon utdelning har inte agt rum

under perioden utan de genererade overskotten har plojts ner

i foretaget. Da dessa ej varit tillrackliga har staten mer

eller mindre regelbundet tillfort kapital i form av aktie

agartillskott, lan i riksgalden, lokaliseringslan, lokaliser

ingsbidrag etc. NJA har lnnat upp medel. I tabell lb har an

givits nettot av alla pa detta satt externt tillforda medel.

Fran dessa dras sedan utbetalda skatter, vilka varit

mycket sma i NJA:s fall samt utdelningarna, vilka varit noll
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alIa are Den 31 december 1974 antas staten salja foretaget

for K74 kronor. Man betraktar alltsa alIa egentliga netton

av alIa inbetalningar till och utbetalningar som erhallits

fran foretaget samt begynnelse- och slutvardet pa foretaget

over en 23-arsperiod. Man kan med dessa uppgifter i efter

hand berakna den internranta som projektet har haft. Det

bar observeras att om man satter riktiga marknadsvarden pa

kapitalstocken i borjan och slutet erhalles automatiskt en

totalrantabilitet i vilken hansyn tagits till avskrivning pa

kapitalet. Forandringen i marknadsvardet pa kapital avspeglar

den ekonomiska vardeminskningen.

I en samhallsekonomisk kalkyl bar man dock satta in de priser

pa produktionsfaktorerna som dessa betalts P2 marknaden och

inte de priser som foretaget betalt, vare sig dessa legat over

eller under. Totalrantabiliteten pa kapital har legat pa ca

8 % mellan 1951 och 1965. Darefter har den sjunkit och vi har

beraknat att den har legat pa i genomsnitt 6 % me1lan 1965

och 1974. Denna rantabilitet betraktar vi darfor som alterna

tiva kostnader pa de kapitalresurser som NJA forfogat over.

NJA har vidare erhallit en viss kvantitet maIm fran LKAB till

sjalvkostnadspris som under 1950-talet lag under det pris

som LKAB fatt vid export. Nar priset under 60-talet kom att

ligga under sjalvkostnadspris har NJA fatt kopa till export

pris. I avsaknad av en utredning om vilken subvention som detta

har inneburit har vi inte tagit med nagon subventionspost for

maIm. Be10ppet torde dock vara obetydligt.

Det prlmara ma1et med NJA ar att astadkomma sysse1sattning i

Norrbotten och da i forsta hand Lulea. Det har aldrig narmare

preciserats hur langt man onskat ga i subvention av lonerna
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far att uppna den sysselsattning som NJA har astadkomrnit. l )

Detta har motiverat att vi i stallet beraknat hur stor sub

vention av lanen som satsningen i NJA faktiskt har inneburit.

Denna berakning har tillgatt pa foljande satt:

AlIa varden har diskonterats till den 30 juni 1951 med de

ovan angivna rantabilitetstalen: 8 % 1951-1965 och 6 %

1965-1974. Dessutom har aven den utbeta1ade 1onesumman, som

anges i tabell la diskonterats till denna tidpunkt. Summan

av det ti11bakadiskonterade kapitalvardet ultimo 1974 minus

det diskonterade vardet av alIa externt tillfarda medel under

stiger kraftigt kapita1vardet i utgangslaget. Man kan da

stalla fragan, hur mycket lagre skulle lanen ha behovt vara

for att man sku11e fa overensstammelse.

I den fo1jande kalkylen har det bokforda vardet av kapita1

stockarna i borjan och slutet av perioden anvants. Dock ingar

i kapita1stocken endast nettot av korta fordringar och korta

sku1der. Detta netto var 3 miljoner kronor 1951 och 6 miljoner

1974. Denna ski11nad har genomgaende under 23-arsperioden varit

1iten.

- Kapita1varde

- Diskonterade externt tillforda
mede1 minus skatt

+ Diskonterat kapitalvarde
31.12.1974

Diskonterat varde av utbetalda loner

30.6.1951

_"-

_"-

- 204,3 milj kr

- 546,0

292,4

- 457,9

616,2

1) I Stekenjokk-utredningen, bilaga 4, av Peter Bohm har denne
sokt precisera vardet av att uppna en viss sysselsattnings
effekt. Har finns det saledes battre mojligheter att gora en
efterhandska1ky1 och se am detta projekt kommer att ha varit
lonsamt samhallsekonomiskt sette
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Uppstallningen visar att om man diskonterar alIa varden

till en och samma tidpunkt med de ovan angivna rantabili

tetstalen visar nuvardeskalkylen ett underskott pa 457,9

miljoner kronor. Den totala diskonterade lonesumman uppgar

till 616,2 miljoner kronor. For att NJA skulle ha fatt en

internranta pa sitt kapital motsvarande genomsnittsranta

biliteten i svensk industri skulle den diskonterade lone

summan behovt vara 457,9 miljoner kronor lagre. Da blir

nuvardet av alIa kostnader och intakter 1ika. Detta be

tyder att lonen skulle behovt ligga vid 26 % av den fak

tiska lonen1 ) for att NJA sku11e ha uppnatt den angivna

forrantningen. Eller med andra ord, man har subventionerat

NJA motsvarande 74 % av lonekostnaden.

Ka1ky1en beror givetvis pa vi1ka varden man satter pa NJA:s

tillgangar i borjan och slutet av perioden. Kapitalvardet

31 december 1974 var 1.451 miljoner kronor. Balansoms1ut

ningens tillgangssida har darvid minskats med 1everantors

skulderna. Eftersom det ar marknadsvardet pa foretagets

tillgangar (alltsa utan avdrag for skulder) som man viII

ha i kalkylen kan 1.451 miljoner kronor synas hogt, efter

som marknadsvardet pa ett foretag som gar med forlust inte

brukar betinga ett sarskilt hogt prise Skulle man satta

kapitalvardet till half ten av det beraknade kapitalvardet

skulle lonesubventionen ha overstigit lonesumman. A andra

sidan bar man da kanske ocksa anse ingangsvardet for hogt

och justera ned det.

1)

r(1 - 45 7 , 9 ) 100 26J
L 616,2·



Tabe11 1a Tota1rantabi1itet, lonesumrna och investeringar i NJA 1952 - 74, mi1j kr IV
0
00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brutto-v ) Brutto- Berak- Brutto- Tota1t Total Investe- Lone-
overskott overskott nade overskott kapita1 ranta- ringar summa
fore av- plus ran- av- plus (Ba1ans- bi1itet i an-

.A.r skrivning teintak- skriv- rantein- orns1ut- fore 1agg-
ter ningar takter ning skatt ningar

minus minus och
avskriv- korta ti11-
ningar sku1der) gangar
(ko1 4- (ko 1 6-
-ko1 5) -ko1 7)

1952 6,0 (6, 7) 6,1 28,4 -22,3 289 -7,7 101 20,0

1953 -2,0 -1,9 44,7 -46,6 1) 270 -11,5 14 23,9

1954 -10,8 (-8,6) -10,8 28,3 -39,1 306 -12,8 2 21,7

1955 23,9 24,0 26,9 -2,9 288 -1,0 4 27,3

1956 29,9 29,9 25,7 +4,2 282 1,5 7 33,1

1957 21,7 21,9 24,4 -2,5 269 -0,9 6 36,5

1958 21,4 21,5 23,5 -2,0 250 -0,8 12 34,8

1959 22,3 22,4 22,7 -0,3 225 -0,1 13 38,9

1960 38,1 38,7 22,5 +16,2 245 6,6 22 44,9

1961 26,3 27,0 23,7 +3,3 283 1,2 43 53,5

1962 23,0 (23,9) 23,7 25,9 -2,2 278 -0,8 57 58,6

1963 6,6 (6,8) 7,3 26,7 -19,4 302 -6,4 37 65,4



Tabe11 1a forts

1

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

2

13,9

10,5

-11,1

-7,2

1,4

17,6

-20,3

5,2

35,6

67,0

3

(14,4)

(10,6)

(-2,3)

(-4,7)

(2,0)

(-19,7)

(87,2)

(71,9)

4

15,0

11,5

-9,8

-6,2

2,0

21,0

19,1

5,9

38,9

81,3

5

27,2

27,2

41,0

21,3

21,0

32,7

27,9

44,4

66,7

87,3

6

-12,2

-15,7

-50,8 2)

-27,5

-19,0

-11 73 ),
-47,0

-38,5

-27,8

-20,3

301

313

318

316

304

373

407

651

991

1451

7 8

-4,1

-5,0

-10,7

-8,7

-6,3

-2,1

-11,6

-5,9

-2,8

-1,4

33

25

26

12

16

14

95

255

339

322

9 10

75,3

80,6

136,1

97,6

103,4

123,5

142,8

157,7

206,5

270,8

v) Bruttooverskottet ar beraknat som ski11naden me11an forsa1jningsintakter efter avdrag av
varurabatter m m och ti11verknings-, forsa1jnings- och administrationskostnader. Brutto
overskottet har ocksa be1astats med vissa kostnader som igangkorningskostnader for an1agg
ningar, emissionskostnader och speciella vinterkostnader, vi1ka i arsredovisningen k1assats
som extraordinara kostnader. De ar samt1iga kostnader som ej kan anses rore1seframjande. I
ko1 3 har vi for de ar sadana kostnader existerat inom parentes angivit de varden pa brutto
overskotten som anges i verksamhetsberatte1serna, och som inte ar justerade for denna typ av
extraordinara kostnader.

1/7 .1952-31/12 1953. For berakning av rantabi1iteten i ko1 8 ar netto
overskottet i ko1 6 dividerat med 1,5

1) Rakenskapsaret

2) Rakenskapsaret
3) Rakenskapsaret

1/1 1966-30/6 1967
1/7 1969-31/12 1970

-"-
-"-

-"-
-"-

-"-
-"-

No
\.0



N
Tabe11 1b Externt ti11forda mede1 netto till NJA 1952-1974 0

(mi1j kr)

--
Forandring i Aktie- Loka1i- Koncer- SUImIla Beta1da Externt
ob1iga- ovriga kredit i agar serings- bidrag externt skatter ti11forda

Ar tions- L3.nga checkrkg ti11- L3.n och ti11- mede1
sku1den Ian i Riks- skott bidrag forda ef t e. r 4 )

ga1den mede1 skatt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stock ° 123,8 6,0 °30.6.51

1952 52,6 60,0 112,6 0,5 112,1

1953 23,8 ° 23,8 0,9 22,9

1954 -185,8 69,0 200,0 83,2 0,9 82,3

1955 0,9 -15,0 -13,9 0,9 -14,8

1956 1,0 -17,6 -15,0 1,1 -16,1

1957 0,8 -5,0 -3,4 1,0 -4,7

1958 0,4 -13,0 -12,2 1,7 -13,9

1959 -0,4 -25,0 -25,1 0,7 -25,8

1960 -1,4 ° -1,4 0,8 -2,2

1961 -1,4 24,0 22,6 0,9 21,7

1962 -1,5 -20,0 18,5 0,8 19,3

1963 40,0 8,3 42,0 50,1 0,8 49,3

1964 ° -8,7 7,0 16,7 1,1 15,6

1965 -1,9 20,1 19,0 37,2 0,9 36,3



Tabe11 1b forts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1966 -3,3 -30,0 5,0 100,01) 71,7 1,3 70,4

1967

1968 -2,2 -0,3 41,0 38,2 0,9 37,3

1969 29,5 20,0 -30,0 19,5 0,9 18,6

1970 -4,3 10,9 18,0 100 01) 124,8 1,8 123,0,
1971 35,3 23,4 -86,0 62,02) 60,0 94,6 1,2 93,4

1972 -4,9 23,4 15,0 198,0 20,0 300,6 1,3 299,3

1973 -5,3 235,6 -35,0 100,0 32,7 3) 68,2 396,2 2,2 394,0

1974 +65,7 +76,8 +35,0 175,0 153,25) 20,0 525,7 3,2 522,5

Stock
31.12.
73 101,8 364,4 ° 238,0

74 167,5 441,2 35,0 383,7

1) Ej redovisat sam okning av aktiekapita1et
2) varav 22 mi1j kr bidrag
3) Bidrag
4) Under perioden forekom ingen utde1ning
5) varav 7,5 mi1j kr bidrag

~
~
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Bilaga 3

Tendenser i varldens stilindustri

A. Varldsmarknadens utveckling

Varldens rastalsproduktion, som ungefarligen torde ha mot

svarat konsumtionen, beraknas ha uppgatt till ca 710 mil

joner ton ar 1974. Under perioden 1955 till 1970 har varl

dens stalkonsumtion uttryckt i miljoner ton rastal visat

foljande utveckling:

1955

270

1960

346

1965

457

1970

594

Enligt en prognos publicerad 1972 av 1nternationella stal

institutet (1ISI) skulle stalkonsumtionen i varlden utveck

las pa foljande satt till 1985:

1975

751

1980

939

1985

1144

Den under aren 1955-70 uppnadda och for aren 1970-85 enligt

ovannamnda prognos forvantade tillvaxttakten framgar av

nedanstaende tabel1:

Stalkonsumtionens tillvaxttakt i varlden

genomsnittlig arlig okning i procent 

1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85

5,0 5,8 5,4 4,8 4,6 4,0

Av ovanstaende siffermaterial framgar att varldens stalkon

sumtion ar 1985 nara nog komrner att ha fordubblats jamfort

med 1970-talets borjan. Samtidigt komrner tillvaxten att aka

snabbare an varldsgenomsnittet i utvecklingslanderna och
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langsammare i industrilanderna. I detta san@anhang kan vara

intressant att konstatera, att i de ursprungliga CECA-lan

derna, dar huvuddelen av NJA:s exporterade amnen kommer att

avsattas, forvantas den genomsnittliga arliga tillvaxten

i stalkonsumtionen bli 3,7 % under senare half ten av 1970

talet och 3,5 % under forsta half ten av 1980-talet.

Det bor emellertid beaktas att IISI:s prognoser ar baserade

pa de forutsattningar som forelag fore den s k energikrisen.

Nagra nya prognoser for varldsefterfragan pa stal, som tagit

hansyn till effekten av denna, ar annu icke tillganliga.

Nar det galler varldshandeln med stal kan det allmanna kon

staterandet goras, att varldshande1n med stal, som ar 1973

uttryckt i rastalsvikt utgjorde omkring en femtedel av varlds

produktionen, vuxit betyd1igt snabbare an denna. Det ar han

deln mellan industrilanderna som spelar den ojamforligt

storsta ro11en i detta sammanhang. De 1edande stalexportorer

na i varlden ar Japan, Belgien-Luxemburg, Vasttyskland,

Frankrike och Sovjetunionen i nu namnd ordning.

B. Kanda utbyggnadsplaner

I. Situationen i mitten av mars 1974

Inom den ursprung1iga sexstatsgemenskapen for kol och sta1

(CECA), som vantas bli den huvudsakliga exportmarknaden for

amnen fran NJA, far man en uppfattning om de framtida ut

byggnadsplanerna pa stalomradet genom den arligen av Bryssel

kommissionen foretagna investeringsenkaten. En1igt den en

kat som avser laget den 1.1.1973 forvantas rastalskapaciten

vaxa fran 140 miljoner ton ar 1972 till 168 mi1joner ton

ar 1976. Denna utveckling stammer for ovrigt relativt val

med den som skisserades i CECA:s s k "Allmanna mal 1975-80",
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publicerad i september 1971, som kan sagas utgora nagot

mellanting mellan en prognos och ett program for CECA:s

stalindustri. Den namnda enkaten gav vid handen en produk

tionspotential pa 164 miljoner ton rastal ar 1975. Enligt

de "Allmanna malen" angavs motsvarande siffra till 163

miljoner ton och rastalsefterfragan till 137 miljoner ton

i ett normalkonjunkturlage, eller 148 miljoner ton i ett

extremt hogkonjunkturfall. Det ar svart att bilda sig

nagon uppfattning om kapacitetsutveck1ingen pa litet

langre sikt, eftersom det anses ta omkring 5 ar att pla

nera och bygga ett nytt verk. Utbyggnader av existerande

verk kan daremot ske pa mycket kortare tid. Slutsatsen

bar eme11ertid b1i, att kapacitetsprognoser endast ar moj

1iga pa 3 a 4 ars sikt. Det enda man kan gora, om man vill

forsoka bilda sig en uppfattning om kapacitetsutyecklingen

pa langre sikt, ar att ta del av til1gang1ig information

om enskilda foretags framtidsplaner.

Det nu storsta aktuella projektet inom CECA avser det nya

stora stalverket vid Fos i Rhonedeltat. Vid Fos skal1 ett

integrerat stalverk med en slutlig kapacitet av 7,5 mil

joner ton rasta1 per ar uppforas i tva etapper. Byggnads

tiden beraknas stracka sig fram mot slutet av 1970-talet.

De forsta rnetal1urgiska anlaggningarna beraknas komma i

drift under 1974.

Vid USINOR:s verk i Dunkerque, som ar Frankrikes storsta,

har en betydande utbyggnad av grovplatsproduktionen bes1u

tats. Denna ska11 fordubb1as till 120.000 ton per manad

1977. Beslutet innebar, att en motsvarande hojning av

stranggjutningskapaciteten aven erfordras.

I Mede1havsomradet vantas for ovrigt annu ett nytt verk
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tillkomma. Det ror sig har om ett stort handelsstalverk,

som skall uppforas vid Sagunto i Spanien och fa en rastals

kapacitet av 7 miljoner ton per are Kapaciteten skall pa

relativt kort tid kunna hojas till 10 miljoner ton.

I Vasttyskland har stalindustrins investeringar sedan 1971

i motsats till de ovriga CECA-landerna visat en fallande

tendens. Denna utveckling sammanhanger bl a med den sam

tidigt svaga lonsamheten inom den tyska stalindustrin, som

forst under senare delen av 1973 kunnat forbattras. Till

denna svaga lonsamhet har bl a bidragit de i forhallande

till konkurrentlanderna hoga kokskolpriserna, som de tyska

stalproducenterna tidigare f&tt betala, liksom valutakurs

forandringarna. Nar det galler kokskol skall framhallas, att

de tyska verken genom importforbud var~t forhindrade att

importera kokskol, i forsta hand amerikanska, som fram till

dess energikrisen utbrot i slutet av 1973 varit va

sentligt billigare an de tyska. Sedan dess har emellertid

priset p& importerat kol stigit mycket kraftigt, vilket f&tt

till foljd, att de tyska kolpriserna ligger betydligt under

vad importerat kol numera betingar. De tyska st&lproducen

terna har i van tan pa att kokskolfragan skail losas iaktta

git en avvaktande attityd nar det galler investeringar i

metallurgiska anlaggningar inom Tyskiand. Nagot beslut om

byggande av masugnar har inte fattats under de senaste tre

aren, men nyligen har det rapporterats om besiut att bygga

en ny masugn vid Dillingen i Saar. Samtidigt har ett tidi

gare annonserat beslut om nediaggning av masugnar och st&l

verk vid ett annat verk i Saar, Neunkircher Eisenwerk,

upphavts bi a pa grund av den vaxande bristen p& skrot och

den ovissa situationen betraffande energiforsorjningen. Nar

det galler thomasstaiverken, som f 0 helt forsvunnit fran

det egentliga Tyskland med undantag av Saar, kan konstate-
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ras att nagon ytterligare storre nedlaggning for narvarande

inte ar aktuell. I det fall thomasverk tas ur drift, kommer

de att ersattas av syrgaskonvertrar - i manga fall av den

alltmer framryckande OBM-processen.

I Ruhromradet ar for narvarande endast nagra fa mera be

tydande investeringsprojekt avseende metallurgiska anlagg

ningar aktuella. Krupp bygger i Rheinhausen ett stort LD

verk, som skall tas i drift 1975. Det kommer att besta av

tva 300-tons konvertrar, men det har antytts fran foreta

get, att ytterligare en tredje konverter kan kornrna att in

stalleras. Det kan vara intressant att i samband harmed

konstatera, att Krupp i anslutning till detta LD-verk

kornrner att bygga en stranggjutningsanlaggning for CECA:s

storsta frist&ende valsverks, Theodor Wuppermann, rakning.

Wupperman har sedan langt tillbaka fatt sitt amnesbehov

tillgodosett av August Thyssen-Hlitte, men foretaget beslot

i fjol att skaffa sig en egen rastalstillverkning genom

att bygga ett elektrostalverk. Wupperman andrade emeller

tid senare detta beslut och kornrner nu i stallet att for

sorjas med amnen fran den ovannamnda stranggjutningsan

laggningen, sedan ett samarbetsavtal slutits med Krupp.

Wuppermans produktion har uppgatt till drygt 700.000 ton

handelsfardigt stal per are

Den stora hollandska och tyska gruppen ESTEL har nyligen

fattat beslut om att modernisera och utvidga sitt stalverk

i Dortmund, varigenom rastalskapaciteten skall hojas fran

6,5 till 7 miljoner ton. Dessutom skall kapaciteten vid

foretagets verk i IJmuiden vid hollandska nordsjokusten

fram till borjan av 1980-talet hojas fran 6 miljoner ton

for narvarande till 8 miljoner ton rastal per are
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Betraffande den storsta tyska stalproducenten August

Thyssen-Hlitte (ATH) ar for narvarande inte nagra utbygg

nadsplaner ifraga om metallurgisk kapacitet kanda savitt

galler Tyskland. Daremot har ATH forvarvat 5 % av aktie

kapitalet i det franska foretaget SOLMER, som ager det

tidigare namnda verket i Fos. Med detta delagarskap fol

jer en motsvarande ratt att utnyttja SOLMER:s anlagg

ningar. Dessutom har ATH mojlighet att i framtiden aka

sin andel i SOLMER. Enligt uppgift avser ATH att i ett

senare skede hoja sin andel till 25 % av aktiekapitalet.

Nar det galler ovriga utlandsengagemang kan namnas, att

ATH ar i fard med att engagera sig i kolbrytning utanfor

Europa. Detta tyder pa att ATH vantar att det tyska im

portforbudet skall forsvinna i framtiden.

Vid Salzgitter-koncernens verk i norra Tyskland skall ra

stalskapaciteten hojas fran 5 miljoner ton for narvarande

till 6 miljoner ton fore 1970-talets slut. Salzgitter pla

nerar inte att bygga ut kapaciteten ytterligaer utan rak

nar i stallet med att tacka sitt eventuellt okade amnes

behov genom kop utifran.

Vid Korfs nya ministalverk i Hamburg skall en tredje elek

trostalugn installeras, sa att rastalsproduktionen skall

kunna hojas fran nuvarande 550.000 till 750.000 ton per ar.

Den stora tyska Klockner-koncernen har ingAtt som delagare

i verket bl a med avsikt att forsakra sig om amnesleveran

ser till sitt verk i Hagen-Haspe, dar rastalsproduktionen

lagts ner. Genom utokningen av rastalskapaciteten i Hamburg

skall en okning av amnesleveranserna till Haspe fran

100.000 ton for narvarande till 300.000 ton per ar uppnas.

Harigenom kommer Klockner att kunna tacka 60 % av sitt in

kopsbehov av amnen genom delagarskap. Genom att grundbe-
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hovet sakerstalls pa detta satt far foretaget flexibili

tet nar det galler tackandet av det resterande amnesunder

skottet. Betraffande rastalsforsorjningen i framtiden har

man anledning fraga sig, om inte LD-verket i Bremen skulle

kunna komma att kompletteras med en tredje konverter, som

skulle innebara en i det narmaste fordubblad rastalspro

duktion dar. For narvarande finns en masugn, som star i·

reserv.

Det ovannamnda ministalverket ar inte det enda exemplet pa

nya sadana inom CECA. I borjan av innevarande ar invigdes

ett nytt ministalverk i Parisomradet. Detta verk ar ett

uttryck for en ny ide, innebarande att nagra fristaende

valsverk gar till.sammans och gemensamt med ett skrothandels

fore tag bygger ett amnesverk for att sakra sin egen ra

materialforsorjning. Det intressanta med det nya verket

Iton Seine ar inte, att det ar det forsta i en vag av

nya franska ministalverk utan att det producerar enbart

amnen. Iden med gemensamma amnesverk agda av fristaende

valsverk ar dock inte helt unik, eftersom den sedan nagra

ar tillbaka tillampats i Italien.

I Belgien, som i fjol producerade 15,5 miljoner ton rastal,

siktar stalindustrin, enligt en nyligen publicerad plan,

pa en produktion av 20 miljoner ton 1980. Den storsta in

vesteringen kommer att ske vid det nya kustverket SIDMAR

nara Gent, dar en masugn med en arsproduktion av drygt 3

miljoner ton rajarn, ett andra LD-stalverk och ett amnes

verk planeras. Amnesproduktionen om 4 miljoner ton skall

placeras saval pa den belgiska marknaden som inom andra

CECA-lander. Bland andra investeringsprojekt kan namnas

en ny masugn vid Hainaut-Sambre som ersattning for en

gammal. Vidare skall ett nytt OBM-verk, som skall ersatta
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ett gammalt thomasverk, byggas av foretaget Thy-Harcinelle

et Monceau, som aven haller pa att uppfora ett par strang

gjutningsanlaggningar.

I Storbritannien pagar realiserandet av den langtidsplan

for British Steel Corporation (BSC) , som antogs 1973.

Huvuddragen i denna plan ar att BSC, som svarar for unge

far 90 % av den brittiska rastalsproduktionen, skall hoja

sin arskapacitet fran 27 miljoner ton till 33-35 miljoner

ton rastal i slutet av 1970-talet och 36-38 miljoner ton

under forsta half ten av 1980. Planen innebar, att de fern

existerande storre stalverken i Port Talbot, Llanwern,

Scunthorpe, Lackenby och Ravenscraig skall byggas ut till

optimal kapacitet. Vidare uppfors ett nytt stalverk vid

Teesside pa nordsjokusten. Dessutom diskuteras mojlig~

heten av tva mindre elektrost&lverk, varav det ena skulle

byggas i Skottland. Dar ar for ovrigt en direktreduktions

anlaggning planerad i anslutning till en redan beslutad

malm- och kolhamn vid Firth of Clyde, under forutsattning

att forsorjningen med gas kan losas pa ett ekonomiskt satt.

Tanken ar att BSC:s investeringspolitik skall vara flexibel,

sa att den skall kunna anpassas till den framtida marknads

utvecklingen. Flera av de existerande stalverken kommer

att laggas ned. Ett eller flera av ifragavarande verk kan

emellertid komma att behallas for att kunna tillgodose

eventuella ytterligare amnesbehov i framtiden.

Vad betraffar den privata sektorns forsorjning rned amnen har

forhandlingar tidigare forts mellan BSC och privata foretag

om ett gemensarnt amnesverk. Dessa forhandlingar har emeller

tid icke lett till nagot resultat. I stallet har ett nytt

ministalverksprojekt tillkommit, omfattande tva rerollers

och ett skrotforetag - en kombination liknande den ovan
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namnda franska. Tanken bakom detta projekt ar, att de bada

valsverken 6nskar trygga sin billetsf6r~6rjning, samtidigt

som de hoppas kunna f6rbilliga den genom att i stor ut

strackning bli oberoende av BSC, som haft nagot av en mono

polstallning pa den inhemska marknaden. Det f6refaller som

om ytterligare verk av detta slag skulle vara pa vag. Tid

skriften METAL BULLETIN framhaller i en artikel, att den

idealiska l6sningen nar det galler gemensamma amnesverk

av detta slag ar att tacka ungefar 65 % av delagarnas be

hOVe Detta medger, att amnesverket i alIa konjunkturlagen

skall arbeta med full kapacitet. I h6gkonjunkturtider tacks

det 6verskjutande behovet genom k6p fran andra kallor.

Danmarks enda stalproducent, Det Danske Staalvalsevaerk pa

Nordsjalland, bygger ett nytt elektrostalverk, vilket kommer

att h6ja f6retagets rastalskapacitet fran 0,5 till 1,0

miljoner ton per are Samtidigt skall produktionen av grov

plat h6jas fran 270.000 till 500.000 ton per are Genom den

6kade rastalskapaciteten kan f6retaget i fortsattningen

upph6ra med att k6pa amnen utifran.

I Norge sker en successiv utbyggnad av Norsk Jernverk i Mo

i Rana. Nya syrgaskonvertrar med en kapacitet pa 75 ton,

som ersattning f6r de tva nuvarande pa 40 ton, beraknas

bli installerade under loppet av 1976. Enligt f6retagets

langtidsplaner skall den nuvarande rastalskapaciteten pa

ca 700.000 ton successivt hojas till 1,3 miljoner ton sam

tidigt som f6radlringsgraden hos stalprodukterna h6js. Nar

det galler den andra mera betydande norska stalproducenten,

Elkem-Spigerverket, foreligger inte nagon information om

nagra mera betydande investeringar, bortsett fran att fore

taget beslutat bygga ett ministalverk i Manchester i Stor

britannien. Detta verk skall efter en forsta etapp i ut-
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byggnaden kunna producera 100.000 ton billets. Efter en

andra utbyggnadsetapp, som bl a inkluderar ett valsverk,

skall amneskapaciteten hojas till ca 200.000 ton per are

I Finland pagar ett utbyggnadsprogram vid Rautaruukkis verk

i Brahestad, sam syftar till en fordubbling av rastals

kapaciteten till 1,7 miljoner ton 1976. Nar det galler det

andra nya integrerade stalverket vid Koverhar, som enbart

producerar amnen, foreligger inte nagra planer pa nyinveste

ringar, men en utbyggnad inom en nara framtid kan inte ute

slutas.

I USA har stalindustrin trots den senaste tidens knapphet

pa stal visat en synnerligen avvaktande attityd nar det

galler storre investeringsprojekt. De amerikanska stal

producenterna forefaller vilja invanta priskontrollens

avskaffande, innan storre satsningar kan komma ifraga.

Lonsamheten har varit klart otillfredsstallande inom den

amerikanska stalindustrin, som legat sist bland de till

verkande industrierna vad galler avkastningen pa aktiekapi

tal. Det enda storre foretag som publicerat ett investe

ringsprogram ar Bethlehem. Enligt detta, for vilket forut

sattningen dock ar att priskontrollen avskaffas, skall

foretaget under en tolvarsperiod aka sin rastalskapacitet

med 6 miljoner metriska ton Eller mer an 1/4. Malen enligt

planen ar att Bethlehem skall behalla sin lS-procentiga

andel i USA:s stalmarknad. Det utesluts inte, att foretaget

kan komrna att inga i den amerikanska stalindustrins forsta

joint venture. De moderna jattemasugnarna har sadana dimen

sioner, att det i dagens lage skulle bli for mycket for

ett verk att bygga en sadan. Bethlehem och andra stalbolag

avser inom kort att paborja seriosa diskussioner am ett

samgaende for en dylik anlaggning. Fran den ledande stal-
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producenten, US Steel, d~remot foreligger ~nnu inte nAgra

informationer om mera lAngtgAende utbyggnadsplaner. FrAn

branschorganisationen, American Iron and Steel Institute,

har emellertid h~vdats, att landet behover ett tillskott av

25 miljoner net ton rAstAl for att t~cka det inhemska be

hovet 1980. Med tanke pA den lAnga utmognadstiden for in

vesteringar inom stAlindustrin mAste beslut fattas inom

kort, om den erforderliga kapaciteten skall finnas till

g~nglig vid 1970-talets slut.

I Canada har den ledande stAlproducenten, Steel Co of

Canada (Stelco), beslutat paborja uppforandet av ett sedan

l~nge planerat nytt integrerat stalverk i Nanticoke vid

Lake Erie. Den forsta etappen inneb~r, att verkets rastals

kapacitet okar till 1,2 miljoner ton 1978.

I Japan maste stalindustrin n~r det g~ller utvecklingen pA

l~ngre sikt r~kna med nya foruts~ttningar. De investeringar

som i forts~ttningen med h~nsyn till miljon kornmer att till

latas av myndigheterna avser i huvudsak utbyggnader vid

redan existerande verk. Nagra nya stora verk synes inte

mynigheterna vara ben~gna att tillata. Detta anses inneb~ra,

att den japanska rastalskapaciteten inte tillats v~xa mer

~n till omkring 150 miljoner ton fran nuvarande niva, som

uppskattas till ca 128 miljoner ton. Detta maste inneb~ra,

att Japan i framtiden skulle sk~ra ner sin export, i varje

fall av vanligt handelsst~l¥ och samtidigt borja importera

stal bl a i form av ~mnen. Denna utveckling forv~ntas komrna

i gang pa allvar omkring 1977 och far de1vis ses som ett

resu1tat av de omfattande internationel1a samarbetsstr~van

den som den japanska sta1industrin redan starkt engagerat

sig i, i syftande till for1~ggning utomlands av sadan pro

duktion som i forts~ttningen ej ti11ats expandera inom Japan.
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Det ar inte endast i Japan som man kan finna en utveckling

mot upptagande av produktion i transoceana lander, inte

bara inom kategorien utvecklingslander, utan tendensen ar

pataglig saval i Vasteuropa som i Nordamerika. Bryssel

kornrnissionen behandlar denna utveckling i sin senaste

"Allmannna mal" fran 1971. Kornrnissionen vantar sig en okad

lokalisering av staltillverkningen till lander med malm

tillgangar och samtidigt tillgang pa billigt kokskol. Aven

om kornrnissionen pa langre sikt tror att utvecklingen i

de transoceana landerna komrner att ga mot utbyggnad av verk

helt integrerade fram torn handelsfardiga produkter, an

ser den att man pa medellang sikt har att emotse uppkom

sten av amnesproducerande verk, som komrner att vara under

leverantorer till de existerande foretagen i industrilan

derna. Av teknisk-ekonomiska skal ror det sig har om de

vanligaste handelsstalkvaliteterna. Komrnissionen anser

att, for att ett dylikt amnesverk skall vara rantabelt,

bar det producera 4 a 5 miljoner ton per are Aven FN:s

Europakornrnissions (ECE:s) rapport "The Steel Market in

1972" behandlar fragan om forlaggandet av amnestillverk

ning till transoceana lander. Den konstaterar emellertid,

att under loppet av 1972 har ett antal sadana projekt over

givits eller andrats till en mera blygsam skala an som ur

sprungligen planerats. I rapporten framhalls vidare: "It

would seem that the considerable investment expenditure

involved in such plants, concentrated on stages of pro

duction where returns are relatively low, has been found

to be an obstacle. Furthermore, mention must be made of

the large working capital required for building up

sufficient stocks of semis of different qualities and

sizes at either end of the transport route, and for the

material in transit. Another obstacle has been the rela

tive inflexibility in the relationship over such long
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distances between rolling and finishing shops on the one

hand, and the iron and steel making stages, on the other."

Ett exempel pa samarbete vid byggandet av amnesverk finns

i Sydafrika, dar den inhemska producenten ISCOR gatt till

sammans med den osterrikiska stalproducenten VOEST for att

bygga ett veLk i Saldanha med en kapacitet av 3 miljoner

ton i forsta etappen. Arbetena kan nu ta sin borjan, sedan

den sydafrikanska regeringen nyligen lamnat sitt tillstand

till projektet. ISCOR kommer att svara for 51 % och VOEST

for minst 26 % av aktiekapitalet. Det forvantas, att andra

intressenter fran Europa och USA senare kan komma ifraga

som delagare. Verket har planerats sa, att det skall kunna

byggas ut till 12 miljoner tons kapacitet.

I Brasilien finns liknande exempel. Bl a har det statsagda

foretaget SIDERBRAS, det japanska Kawasaki Steel och det

italienska FINSIDER beslutat att tillsammans bygga ett arnnes

verk i Tubarao med en begynnelsekapacitet av 3 miljoner

ton slabs per ar 1977, som sedan skall okas till 6 miljoner

ton 1980. SIDERBRAS skall aga 51 % av det nya foretaget

och de japanska och italienska bolagen 24 1/2 % vardera.

SIDERBRAS och Nippon Steel har vidare enats om att till

sammans i detalj studera uppforandet av ett stalverk i

Itaqui vid Amazonflodens mynning. I det planerade joint

venture-bolaget kommer troligen aven andra japanska stal

foretag att inga, liksom europeiska och amerikanska fore

tag. Bl a har British Steel Corporation namnts i samman

hanget.

I Australien har vid flera tillfallen uppforandet av amnes

verk diskuterats. Annu foreligger emellertid inte nagra

konkreta beslut om sadana. Fran brittisk sida har fram-
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hallits, att de okade sjofrakterna till foljd av det nya

laget pa oljemarknaden kan komma att leda till att forut

sattningarna for amnesproduktion for tackande av europeiska

behov maste omvarderas. Nar det galler Japan kan darernot

situationen stalla sig nagot annorlunda.

I utvecklingslander, dar til1gangen pa naturgas eller raf

finaderigas ar god, kan uppkornsten av ett betydande antal

stalverk, baserade pa den s k direktreduktionsmetoden, for

utses. Detta galler sarskilt de oljeproducerande landerna i

Mellersta Ostern. Korf-gruppen, som kontrol1erar Hamburger

Stahlwerke, har redan erhallit en bestallning fran Iran pa

tre direktreduktionsenheter med en sammanlagd arskapacitet

av 1,2 miljoner ton. Nyligen har tillkannagivits planer som

indikerar, att den persiska stalindustrin under en sjuars

period skall byggas ut till en rastalskapacitet av 15 rnil

joner ton per ar, baserad pa direktreduktion. Ett gemensamt

tysk-iranskt projekt, avseende ett integrerat stalverk for

produktion av amnen, har diskuterats. Enligt pressuppgifter

skulle fran tysk sida, farutom Korf-gruppen, Salzgitter-kon

cernen, Klockner och Krupp vara intresserade. Korf-gruppen

ar for narvarande involverad i ett stort antal direktreduk

tionsprojekt varlden over, och nar det galler arablanderna

ar Tunisien det land som star narmast i tur for att fa en

anlaggning.

Nar det galler ostblocket skall har inte narmare ingas i de

talj pa utbyggnaden av stAlindustrin. Namnas bar dock att

Comecon-landerna enligt det s k komplexprograrnrnet av 1971

som ett av huvudmalen uppstallt, att de skall vara sjalv

forsorjande och ej beroende av omvarlden nar det galler

vi~tiga basprodukter sasom stale Detta hindrar emellertid

inte, att ostlandernas planer fran tid till annan, sasom
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for narvarande for stal, icke kan uppfyl1as utan import

vasterifran maste tillgripas.

II Information ti11kommen efter mitten av mars 1974

Efter det att den preliminara rapporten framlades den 15

mars 1974 har bl a nedanstaende information om investe

ringar inom stalindustrin i utlandet ytterligare till

kommit.

Hasten 1974 publicerade Brysselkommissionen sin senaste ar

liga inves~eringsenkat, som avser laget den 1 januari 1974

och stracker sig fyra ar framat. Enligt denna forvantas

rasta1skapaciteten inom de ursprungliga sex medlernsstaterna

vaxa fran 145 miljoner ton ar 1973 till 173 miljoner ton ar

1977. Som vanligt innebar de nya sif,frorna for framtidakapa

citet en okning jamfort'rned dem som redovisats i tidigare

enkater. Salunda har kapacitetssiffran for ar 1976 uppjus

terats med 2 miljoner ton till 170. Den senaste enkaten

redovisar for forsta gangen en prognos for den utvidgade

gemenskapen. Denna visar en okning av rastalskapaciteten frAn

175 mi1joner ton ar 1973 till 206 mi1joner ton ar 1977.

I Vasttyskland har Krupp bes1utat bygga en ny rnasugn vid

sitt Rheinhausenwerk i Ruhromradet" Genom ti'llkornsten av

denna masugn, sam beraknas vara klar i slutet av 1976,

komrner verkets nuvarande rajarnskapacitet - 1,8 rni1joner

ton per ar - att fordubb1as. I utbyggnadsp1anerna ingar

aven en tredje LD-konverter i det under byggnad varande

nya sta1verket, varigenorn dess kapacitet kornmer att i stort

sett fordubblas till 6 miljoner ton per are Krupp, som med

en rastalsproduktion av 4,3 rniljoner ton 1973 ar den tredje

storsta sta1producenten i Vasttysk1and, siktar enligt de

aktuel1a p1anerna pa en total arskapacitet av 7 rni1joner
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ton rastal. Investeringsbeslutet om en utbyggnad i Rhein

hausen ar det rnest ornfattande pa det metallurgiska pro

duktionsstadiet sedan flera ar i Ruhromradet.

I Saar har Neunkircher Eisenwerk nyligen beslutat att aven

i frarntiden genom egen produktion tacka sitt rastalsbehov.

Detta innebar att foretaget uppgivit sina ursprungliga pla

ner att dels ga over till elektrostalprocessen och dels

utifran inkopa amnen, efter det att den hittillsvarande

rastals- och rajarnsproduktionen lagts ned. Det senaste

beslutet innebar att foretagets thomasverk skall byggas om

till OBM-processen och att det obsoleta martinverket laggs

ned.

Fran Belgien rapporteras att den ledande stalproducenten

Cockerill beslutat installera en tredje konverter i LD

stalverket vid Seraing i Liegeomradet, varigenom arskapa

citeten kornmer att hojas fran 1,5 till 2,8 miljoner ton

rastal i slutet av 1975.

I Storbritannien har British Steel Corporation (BSC) inom

ramen for sitt langtidsprogram beslutat att i Redcar vid

Teesside pa Nordostkusten uppfora en rnasugn av hittills

existerande storsta slag rned en dygnsproduktion av 10.000

ton rajarn. Arbetena pa ugnen, vilken ar den forsta i denna

storleksklass i landet, skall borja redan under hasten 1974

och beraknas vara avslutade till slutet av 1977. BSC's pla

ner betraffande en direktreduktionsanlaggning vid Hunterston

i Skottland har ytterligare avancerat. Av tillgangliga upp

gifter att doma forefaller det sam am BSC overvager att for

dubbla kapaciteten, sam ursprungligen angivits till 400.000

ton jarnsvampspellets per are Premiarminister Harold Wilson

har utlovat att Storbritanniens nasta integrerade stalverk
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skall byggas i Hunterston. BSC:s chef, Dr Finniston, har

darefter meddelat att foretaget har plan~r pa att bygga

ett nytt integrerat verk vid Hunterston, som delvis skulle

vara i drift 1985. Kapaciteten skulle utgora 4 miljoner ton

rastal per ar i forsta fasen, som skulle baseras pa en mas

ugn. For den andra fasen skulle sannolikt ytterligare en

masugn behovas. I Storbritannien har vidare ett antal av

de privata mindre stalproducenterna bildat ett konsortium,

som for att sakra forsorjningen med prima jarnravara pla

nerar utreda mojligheterna att bygga en direktreduktions

anlaggning med en arskapacitet av 800.000 - 1.200.000 ton.

Det har antytts att aven denna anlaggning kan komma att

lokaliseras till South Wales, Humberside eller Merseyside.

Konsortiet skulle garna se BSC som delagare i den tilltankta

anlaggningen.

Nar det galler den brittiska stalindustrins framtida utveck

ling skall slutligen namnas att industriministern i den nya

labourregeringen i England foranstaltat om en omprovning av

den langtidsplan som BSC antog 1973. Ett resultat av denna

kan bli att nedlaggningar av gamla verk inte kommer att aga

rum i den omfattning som ursprungligen var avsedd.

I Norge har Norsk Jernverk tillkannagivit planer pa en expan

sion av en storleksordning som enligt pressuppgifter ar att

jamfora med Stalverk 80. Projektet, som har kostnadsberaknats

till ca 3,5 miljarder norska kronor, skulle ge ytterligare

1.500 arbetstillfallen.

I Portugal har det enda stalverket, Siderurgla Nacional, pub

licerat en utbyggnadsplan for foretaget, som 1973 producerade

0,5 miljoner ton rastal. I forsta etappen skall ett nytt

stalverk uppforas i trakten av Oporto. Detta kommer att om-
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fatta en elektorstalugn med en kapacitet av 250.000 ton per

ar, en stranggjutningsanlaggning och ett finvalsverk. Den

andra etappen avser en utbyggnad av det nuvarande verket

i Seixal nara Lissabon. Denna utbyggnadsplan, sam skall

vara avslutad 1978/79, omfattar bl a en masugn med en kapa

citet av atminstone 1,5 miljoner ton rajarn per ar samt

en LD-konverter och en stranggjutningsanlaggning vilka

skall dimensioneras for att kunna ta hand om den okade ra

jarnsproduktionen.

Turkiet planerar enligt den officiella turkiska planerings

byran att bygga ytterligare tva stalverk. Det ena skall

lokaliseras till Adapazar och det andra formodligen till

nagon icke narmare bestamd plats i Svarta havsomradet.

I USA har, sedan priskontrollen avskaffades i och med ut

gangen av april manad 1974, den ledande stalproducenten US

Steel tillkannagivit ett investeringsprogram som innebar

en okning av foretagets arliga rastalskapacitet med 5 mil

joner net ton till slutet av 1976. Foretagets investerings

budget for 1974 kommer att omfatta ett belopp som ar mer

an dubbelt sa stort som de tre senaste arens genomsnitt

liga belopp om 333 miljoner dollar. Fran foretagets sida

framhalls, att en nodvandig forutsattning for den okade in

vesteringsaktiviteten ar en forbattrad lonsamhet inom stal

sektorn. Den nast storsta stalproducenten, Bethlehem Steel,

som redan tidigare publicerat ett langsiktigt utbyggnads

program, har dessutom nyligen upphavt ett beslut om att

minska den arliga rastalskapaciteten vid dess verk i

Johnstown fran 2,3 till ca 1 miljon net ton per ar som en

foljd av den framvaxande knappheten pa stalkapacitet i USA.

Ett nytt stalverk med tva syrgaskonvertrar skall ersatta

de nuvarande martinugnarna. Ett annat av de ledande ameri-



230

kanska stalforetagen, National Steel, har framlagt ett

program pa 300 miljoner dollar, som skall vara avslutat

1977. Detta kommer att medfora en akning av den arliga

rastalskapaeiteten med 1 miljon net ton. Projektet om

fattar bl a en stranggjutningsmaskin med en kapacitet av

1,2 miljoner net ton per are National Steel har darefter

tillkannagivit ytterligare planer pa ett nytt projekt

omfattande bl a koksverk, masugn, syrgaskonvertrar oeh

en stranggjutningsanlaggning i Portage nar Gary, Indiana.

Den nya produktionsenheten, som ar avsedd att tas i drift

1980, far en kapacitet av 2,3 miljoner net ton rastal

per are Aven andra amerikanska faretag har tillkannagivit

expansionsplaner, bl a avser Armco att oka kapaeiteten med

drygt 50 % vid sitt verk i Kansas City. Dessa planer inne

fattar 2 st 150-170 tons elektrostalugnar oeh en kontinuer

lig gjutningsanlaggning med 6 strangar. Totalt beraknas

Armeos arskapacitet aka med 12 % eller 1,1 miljon net ton

till 1977. Den tyska Korf-gruppen som redan tidigare ager

ett ministalverk i Georgetown, South Carolina, har pabarjat

uppfarandet av sitt andra verk av detta slag i USA. Detta

har lokaliserats till Beaumont i Texas oeh planeras fa en

rastalskapaeitet av storleksordningen 1/2 miljon ton.

Fran Canada har framkommit uppgifter om expansionsplaner

hos de fyra ledande stalbolagen, som tillsammans svarar for

80 % av landets stalproduktion. Salunda planerar Algoma

att hoja sin stalkapaeitet fran nuvarande 2,6 miljoner ton

till 4,2 miljoner ton 1978. Steleo's nya verk vid Lake

Erie, som omnamnts i tidigare avsnitt, skall under en fem

arsperiod byggas ut i tva etapper till 5,4 miljoner ton

i slutet av 1980-talet. Dofaseo skall inom ramen for en

tioarsplan aka sin rastalsproduktion fran 3,3 till 6 mil

joner ton 1984. Sidbee-Doseo uppger att nuvarande utbygg-
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nadsprogram siktar till en okning med 0,6 miljoner ton till

drygt 1,6 miljoner ton rastal 1977. I Nova Scotia foreligger

planer pa att bygga ett nytt stalverk pa Cape Bretonon,

tillkomma pa initiativ av provinsregeringen, och ett bolag

har nyligen bildats for detta andamal. Pa on finns god ti1l

gang pa koksande ko1 och kalksten. Det nya verket skulle

efter en forsta utbyggnadsetapp producera omkring 4 miljoner

ton per are Mellan det nya foretaget och Sydney Steel

Corporation (Sysco), som ager ett verk i Sydney pa sarnrna 0,

vilket ar i behov av en omfattande modernisering och ut

byggnad, skulle ett samarbete etab1eras. Genom en sadan

upp1aggning av projektet sku11e samtidigt en rationa1ise

ring och forstarkning av Sysco uppnas. Pa 1angre sikt ar en

utbyggnad av det nya verket till en arskapacitet av stor

leksordningen 12 mi1joner ton tankt. Huvudde1en av produk

tionen, i form av a~nen, sku1le exporteras till Europa och

andra marknader. Saval den federala regeringen som provins

r~geringen har understrukit vikten av att andra stalforetag

- inhemska och ut1andska - gar in som de1agare i projektet,

am detta skall kunna forverkligas. Enligt pressuppgifter

ska11 diskussioner m~d utlandska producenter ha forts.

I Japan aterupptogs expansionen inom stalindustrin efter ett

tvaarigt uppehall. Den kraftiga uppgangen i stalindustrins

investeringar aterspeglar icke blott prisstegringar utan ar

aven att betrakta sam en reaktion pa aterhallsamheten i in

vesteringarna under de bada narmast foregaende aren. Fran

budgetaret 1972:s borjan, den i april 1972, fram till oktober

1974 fore1ag en overenskomme1se me11an handels- och industri

ministeriet (MITI) och den japanska stalindustrin om investe

ringsstopp nar det gallde masugnar. Dessa restriktioner har

darefter lattats och tre av de stora stalbolagen - Kawasaki,

Sumitomo och Kobe - har, under forutsattning att overens-
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komme1se ifraga om mi1jovard kan traffas med berorda loka1a

myndigheter, fatt ti11stand att uppfora var sin jattemas

ugn. Dessa tre an1aggningar ar de storsta projekten nar det

ga11er de p1anerade investeringarna under budgetaret 1975.

Det kan ocksa namnas att Nippon Steel, den storsta sta1

producenten, har tva masugnar av samma stor1eksk1ass under

byggnad. Uppgangen i den japanska sta1industrins investe

ringar under budgetaret 1975 vantas b1i mycket betydande.

Salunda vantas de sex 1edande stalproducenternas investe

ringar aka fran foregaende ar med drygt 50 % till ca

1.250.000 mi1joner yen. Intresset for frammande joint

ventures blir alIt starkare hos de fern ledande japanska

stalproducenterna. Enligt en uppskattning gjord av MITI

skulle produktionen i samband med dylika engagernang kunna

komma att uppga till 25 miljoner ton rastal ar 1980. 1985

skulle denna siffra kunna ha stigit till 80 rniljoner ton.

I Sydkorera planeras i samarbete med japanska foretag en

utbyggnad av landets enda integrerade stalverk i Pohang.

Expansionsplanerna innebar att verkets nuvarande tva mas

ugnar, varav en ar under byggnad, skall kompletteras med

en tredje samt ett bredbandverk. Genom til1komsten av den

tredje masugnen, som ar avsedd att tas i drift 1978, skulle

verkets rastalskapacitet aka till 5,5 miljoner ton per are

Den sydkoreanska regeringen har vidare tillkannagivit att

ett andra integrerat stalverk skal1 byggas i narheten av

Pusan. Omfattande investeringar i hamn och ovrig infra

struktur erfordras. Arbetena betraffande sja1va anlagg

ningen kommer emellertid att paborjas forst i mitten av

1978.

I Venezuela har det statsagda foretaget SIDOR utarbetat en ut

vecklingsplan, som stracker sig fram till 1980-talet. Malet ar

att aka rasta1sproduktionen, som var 1,1 miljoner ton 1973,
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tillS miljoner ton 1978 och 10 miljoner ton ar 1980. En na

tionell plan har upprattats for stalindustrin fram till 1985,

da en rastalsproduktion av 15 miljoner ton forutses. M~let

skulle vara att vid den tidpunkten kunna framstalla stal av

all den malm som utvinns i landet.

I Brasilien arbetas det vidare pa de i foregaende avsnitt

namnda planerna pa uppforandet av ett amnesverk i Itaqui

Nippon Steel, sam tillsammans med det brasilianska stats

agda foretaget SIDERBRAS beslutat utreda projektet, har

inbjudit andra japanska, amerikanska och europeiska stal

verk att inga som delagare. Enligt pressuppgifter syftar

planerna till en arlig produktion av 4 miljoner ton amnen

1980, som sedan skall hojas till 16 miljoner ton 1985. Det

utlandska foretag som senast visat intresse for att delta

i projektet ar USINOR, en av de bada ledande franska stal

producenterna. Inom den statliga sektorn av den brasilianska

stalindustrin forutses en utbyggnad av rastalskapaciteten

vid de tre integrerade handelsstalverken till 11 miljoner

ton per ar 1978 fran ca 3 1/2 miljoner ton 1973. Denna

expansion ska11 ske inom ramen for en nationell stalplan,

sam syftar till en total rastalsproduktion pa 25 miljoner

ton 1980. Vid slutet av sistnamnda ar forutses den instal

lerade kapaciteten ha vuxit till 32 miljoner ton per are

For detta tillskott sku1le de tidigare namnda verken i

Tubarao och Itaqui svara. Radet for ekonomisk utveckling

har eme1lertid nyligen beslutat att den brasilianska stal

industrins utbyggnad skall forceras sa att de produktions

mal sam uppsatts for ar 1980 skall uppnas redan 1978.

Fran Peru foreligger uppgifter am ett stalverksprojekt, som

1981 skulle innebara ett kapacitetstillskott av 2,3 mil

joner ton rastal.

Fran Sydafrika rapporteras, att den inhemska producenten

ISCOR skall oka sin nuvarande rastalskapacitet pa 2,7 mil-
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joner ton till 5,6 miljoner ton per ar 1978 som en foljd av

den snabbt vaxande inhemska stalkonsumti~nen. For 1984 har

en rastalsproduktion av 11,3 miljoner ton per ar vid fore

tagets tre nuvarande verk forutsetts.

De oljeproducerande landerna iMellerstaOstern planerar

kraftiga satsningar pa Jarn- och staltillverkning, som

kan medfora att dessa lander, forutom att de i stor ut

strackning kan bli sjalvforsorjande med stal, ocksa blir

exportorer av jarnsvamp eller amnen. Ett stort antal

direktreduktionsanlaggningar har redan kontrakterats. Detta

galler framst Iran, dar shahen nyligen har beslutat att

produktionsmalet for 1980 skall hojas fran 15 till 25 rnil

joner ton rastal. Bland aktuella projekt marks ett kust

verk for produktion av amnen, Bandar Abbas, med en ars

kapacitet av 2 rniljoner ton. Ett prelirninart avtal har

traffats betraffande detta projekt, i vilket fran tysk

sida komrner att inga Korf-gruppen, Klockner-, Mannesmann

och Salzgitterkoncernerna. Fran iransk sida har i syfte

att tillgodose det framtida malmbehovet kontakt tagits

rned Indien.

Arablandernas stalproducenter bildade 1971 den arabiska

jarn- och stalunionen. Denna organisation hall i april

1974 ett mote i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, varvid

det bl a antogs en rekomrnendation om att arablanderna

skulle paskynda expansionen av sin stalindustri. Produk

tionen i befintliga verk och det tillskott som kan for

vantas fran anlaggningar, som ar under byggnad eller har

planerats, beraknas motsvara endast half ten av arab

landernas behov for egen konsumtion och export ar 1985,

som anges till 25 miljoner ton rastal. En forcering av

utbyggnaden av arablandernas stalindustri, sa att denna
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produktionsniva uppnas, forordas. I Saudiarabien skall

det enligt tillgangliga uppgifter foreligga ett principbe

slut om uppforandet av ett integrerat stalverk, vilket

kommer att fa en arlig kapacitet av 3,5 miljoner ton jarn

svamp och 1 miljon ton rastal. Som delagare kommer, for

utom det inhemska foretaget Petromin, att inga amerikanska

och japanska intressenter jamte den tysk-hollandska ESTEL

gruppen. Den Jarnsvamp som inte kornrner att anvandas for

stalproduktionen skall exporteras till Japan och Europa.

Den erforderliga jarnmalmen kornrner till en borjan att

importeras, men tanken ar att inhemska fyndigheter skall

kunna utnyttjas i framtiden.

I Algeriet skall Jarn- och stalkombinatet El-Hadjar utan

for Annaba, vars arskapacitet for narvarande anges till

0,4 miljoner ton rastal, byggas ut till 2 miljoner ars

ton 1980. Ungefar half ten av produktionen skulle da vara

disponibel for export.

I Egypten har forsta etappen i utbyggnaden av stalverket

i Heluan avslutats. Med fortsatt bistand fran Sovjetunionen

skall expansionen fortsatta i en andra etapp, som syftar

till en hojning av arskapaciteten fran 0,9 miljoner ton

till 1,5 miljoner ton rastal ar 1975. Mellan den egyptiska

staten och ett tysk-brasiliansk-japanskt konsortium har ett

preliminart avtal om uppforandet av en direktreduktionsan

laggning i narheten av Alexandria traffats. Fran tysk sida

ingar som partner Korf-gruppen. Uppgifterna om kapaciteten

varierar, menenligt senaste informationer skulle den uppga

till 1,2 miljoner ton jarnsvamp per are En del av produk

tionen ar avsedd att anvandas i ett stalverk for produk-

tion av armeringsjarn, som skall byggas i samband med direkt

reduktionsanlaggningen.
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I Australien har planerna pa ett nytt stalverk fatt for

nyad aktualitet sedan nio australiska, j~panska, amerikanska

och brittiska foretag kommit overens om att i borjan av

1975 igangsatta en ingaende utredning av forutsattningarna

for ett gemensamt verk i Vastaustralien, som formodligen

kommer att forse sina delagare med amnen. Verket skulle

enligt planerna uppforas i fyra etapper fram till 1986,

da det skul1e ha en arskapacitet av 10 miljoner ton ra

stal. Det skal1 lokaliseras i narheten av malmtillgangarna

samt forses med inhemska och eventuellt amerikanska kol.

Den austriska regeringen skulle for sin del garna se att

det s k tvillingprojektet komme till stand. Detta om-

fattar ett stalverk i Queensland och ett i Vastaustralien.

De fartyg som skulle transportera kolet fran Queensland till

Vastaustralien kunde darifran medfora jarnmalm som retur

last till Queensland, varigenom betydande fordelar ifraga

om transportkostnader skulle kunna vinnas. Slutligen kan

namnas att Broken Hill pty (BHP) , som ar Australiens le

dande stalproducent och ett av de fore tag som star bakom

det vastaustraliska projektet, overvager en utbyggnad av

sitt verk i Newcastle. Det ar emellertid oklart i vilken

utstrackning forverkligandet av dessa planer, som syftar

till en fordubbling av den nuvarande kapaciteten till

4 miljoner ton rastal per ar, beror pa om det stora vast

australiska projektet kommer till stand.

Mellan det sovjetiska utrik~shandelsministerieta ena sidan

och de vasttyska foretagen Korf Stahl, Salzgitter och Krupp

a den andra har i mars 1974 traffats en overenskommelse om

uppforandet av ett integrerat stalverk vid Kursk i mellersta

Ryssland. Projektets forsta etapp, som skal1 forverkligas

till 1978, omfattar en pelletiseringsanlaggning, en direkt

reduktionsanlaggning med en kapacitet av 2,5 miljoner ton
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maskiner med en kapacitet av ca 2 miljoner ton amen per ar

samt valsverk med en arskapacitet av 1,5 miljoner ton

handelsfardigt stale Den andra etappen, am vilken senare

narmare kommer att forhandlas skall stracka sig over perioden

1978-1980. De tyska intressenterna har i princip som be

talning for sina pr~stationer accepterat leveranser enligt

langtidsavtal fran verket i Kursk av storre kvantiteter

jarnsvamp och eventuellt amnen. En narmare overenskommelse

harom skall traffas 1976.

x x x

Ett forsok till en sammanfattning av resultatet av aktuella

investeringsforehavanden inom varldens stalindustri pre

senterades av 1151:s generalsekreterare, Charles B Baker,

i hans rapport till institutets arsmote i MUnchen i oktober

1974. Med utgangspunkt fran 1151:s tidigare namnda efter

frageprognoser kommer Baker fram till att nar det galler

vastvarlden i dess helhet - forhallandena i 50vjet, ovriga

osteuropa, Kina och Nordkorea berors icke - foreligger behov

av ett kapacitetstillskott motsvarande ca 290 miljoner ton

rastal per ar for att tillgodose efter£ragan i mitten av

1980-talet. Till detta kornmer ett reinvesteringsbehov, som

Baker uppskattar till 170 miljoner arston for perioden 1974

85. Efter en inventering av alIa mera betydande aktuella

investeringsprojekt i vastvarlden, varvid sadana projekt,

som befinner sig pa ett tidigt planeringsstadium eller for

vilka "feasibility studies" p!gar eller skall paborjas,

har eliminerats. Baker kornmer darvid fram till ett netto

kapacitetstillskott motsvarande 240 miljoner arston. Pro

duktionen i mitten av 1980-talet vid de nya anlaggningarna

beraknas till ca 220 miljoner ton rastal per are Det disku-
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teras vidare hur den namnda framtida kapacitetsutveck1ingen

ter sig i ett historiskt perspektiv. En ti11bakab1ick pa

den gangna 13-arsperioden (1960-73) visar att vastvar1dens

sta1industri da insta11erade 440 mi1joner arston ny kapa

citet, varav 290 mi1joner ton utgjorde ett nettoti11skott.

Mot bakgrund harav konstaterar Baker att det under den

kommande tioarsperioden borde vara inom moj1igheternas

grans for sta1industrin att astadkomma 460 mi1joner arston

ny kapacitet, varav 300 mi1joner sku11e vara ett nettoti11

skott. Narmare 60 % av de tidigare namnda 240 mi1joner

tonnen ny kapacitet avser verk inom den stat1iga sektorn.
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Bi/aga 4

Sveriges frihandelsavtal med den europeiska gemenskapen for kol och stal (CECA)

De produkter som skall tillverkas vid Stalverk 80 kommer

att beroras av Sveriges avtal med CECA. Avtalet mellan

Sverige och CECA har en helt sjalvstandig stallning men

innehaller betraffande tullavtrappning, konkurrensregler,

offentliga stodatgarder m m samma bestammelser som avtalet

med EEC. En viktig skillnad ar dock, att CECA-avtalet gar

langre an till enbart avskaffande av tullar. Genom avtalet

blir CECA:s prissystem for jarn och stal gallande aven i

Sverige.

Enligt nu gallande bestammelser maste svenska verk iakt

taga CECA-reglerna bade" vid forsaljning inom Sverige och

vid export till CECA. En av grundreglerna ar, att verken

maste tillampa lika villkor for alIa kopare vid jamforbara

transaktioner. Det innebar, att prisangivelse maste ske

antingen fritt verk eller fritt nagon annan baspunkt an

den ort dar det levererande verket ar belaget. Vidare har

en saljare ratt att anpassa sitt forsaljningspris till det

lagre pris som galler for koparen pa grundval av annat

svenskt eller CECA-foretags prislista eller till en kon

kurrent i tredje lands faktiskt tillampade priser och

forsaljningsvillkor. Vidare galler att de svenska jarn

och stalproducenterna, liksom CECA:s, ar skyldiga att

offentliggora sina prislistor och forsaljningsvillkor.

Den praktiska inneborden for svensk stalindustris del an

ses vara, att de svenska stalpriserna, i varje fall for

handelsstal, som tidigare baserats pa de kontinentala
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verkens exportnoteringar avseende tredje lander, kommer att

fluktuera mindre i takt med varldsmarknadens konjunktur

svangningar an tidigare. De svenska listpriserna torde i

fortsattningen i stallet sattas med hansyn till hemmamark

nadspriserna i CECA, vilka fluktuerat betydligt mindre an

exportpriserna pa tredje lander. Hur CECA:s prisregler

kornmer att paverka de svenska forsaljningspriserna for

amnen ar dock svart att bilda sig en uppfattning om, bl a

darfor att amnen inte varit nagon mera betydande export

vara till tredje lander.

Offentliga stod&tgarder, som snedvrider eller hotar att

snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa foretag eller

viss produktion, ar likaledes oforenlig~ med avtalet, om

de ar agnade att paverka det varuutbyte som avtalet om

fattar. EEC kornmer for sin del att vid tillampningen utga

fran den rattspraxis som utbildats inom EEC vid tillamp

ningen av art 92 i Romfordraget. Statliga stodatgarder

kornmer saledes i avtalsforhallandet Sverige-EEC att vara

tillatna i samma utstrackning som inom gemenskapen. Detta

innebar bl a att exempelvis atgarder" till stod for omraden

med allvarliga sysselsattningssvarigheter tillates, men

stodet rnaste vara av generell karaktar.
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Bilaga 5

Kolforsorjningen

Den viktigaste importravaran for Stalverk 80 ar kol for

framstallning av metallurgisk koks. For narvarande baseras

NJA:s produktion pa importerad koks. Efter tillkomsten av

Koksverk 75 kommer foretagets koksbehov att tackas av egen

tillverkning. For denna beraknas kolbehovet till 1,6 mil

joner ton per are loch med tillkomsten av Stalverk 80

kommer det totala kolbehovet att aka till 4 miljoner ton

per are

I propositionen om Stalverk 80 framhailles, att koltill

gangen i de tilltankta leverantorlanderna, dvs narmast

Polen, Sovjetunionen och USA, ar god. I dagens lage kan

emellertid konstateras, att tillgangen ar ytterst knapp

pa den internationella kolmarknaden. Vissa tecken tyder

pa att den tidigare allmant radande forestallningen, att

kapaciteten hos kolgruvorna skulle vara tillracklig for

att tillgodose stalindustrins behov av kokskol fram till

1980-talets borjan, kanske inte langre hailer streck. Den

framsta anledningen hartill skulle vara de efter oljekrisen

kraftigt forandrade prisrelationerna mellan olika energi

slag. Kolet ar idag ett konkurrenskraftigt alternativ till

oljan. For stalindustrin, som ar den helt dominerande

forbrukaren av koksande kol, kan denna utveckling inne

bara betydande svarigheter nar det galler att tillgodose

det framtida behovet.

Varldens koltillgangar ar utan tvekan av betryggande stor

lek. Ett speciellt problem nar det galler kolmarknaden ar
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emellertid den troghet i marknadsmekanismen som beror pa

den forhallandevis langa tid det tar att. aka gruvornas

brytningskapacitet. Utmognadstiden for investeringar i

nya fyndigheter ar sa lang, att nagon tid for beslut om

ny kapacitet fore 1980 knappast aterstar.

Det svenska importbehovet av koksande kol, som for nar

varande uppgar till 0,7 miljoner ton per ar, kommer enbart

till foljd av NJA:s expansion att sasom ovan namnts aka

med 4 miljoner arston. Det kommer salunda att erfordras

en mycket betydande okning av den svenska importen av

kokskol som en foljd av NJA:s utbyggnadsplaner.

En viktig fraga i sammanhanget ar varifran och hur NJA:s

kolforsorjning skall tackas. For den nuvarande svenska

importen av koksande kol svarar USA for ungefar en tredje

del, medan resten kommer fran Sovjetunionen och Polen. Av

tekniska skal bar andelen polska och ryska kol icke over

stiga tva tredjedelar, utan aterstoden bar vara av ameri

kanska eller motsvarande kvalitet.

Hittills har Vasteuropas behov av koksande kol i vaxande

utstrackning tackts genom import fran USA, samtidigt som

kolbrytning inom den europeiska kol- och stalgemenskapen

(CECA) till foljd av dalig lonsamhet minskat. USA ar den

i sarklass ledande exportoren av kokskol. Dess kolexport

har under borjan av 70-talet legat pa en niva av 50-60

miljoner ton per ar, varav ungefar tva tredjedelar ut

gjorts av koksande kol. Mycket tyder pa att de amerikanska

kolen aven i fortsattningen kommer att spela en stor roll

pa varldsmarknaden, inte minst prismassigt. Fragan ar

emellertid, om USA kommer att forfoga over tillrackliga

kvantiteter for att tillgodose en vaxande exportefterfragan
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bl a fran Vasteuropa. Idag foreligger knapphet inom landet,

vilket bl a medfort, att det saval fran fackforeningshall

som fran stalindustrins sida har kravts, att exportrestrik

tioner bar inforas for kol.

En faktor, som kan komma att begransa det amerikanska ex

portutbudet ar miljolagstiftningen, som bl a medfort okad

konkurrens fran varmekraftverkens sida ifraga om kol med

lag svavelhalt, lampliga for tillverkning av metallurgisk

koks.

For att en produktionsokning skall komma till stand inom

den amerikanska kolindustrin maste kolproducenterna over

tygas om att nya investeringar lonar sig. De amerikanska

kolproducenterna har under senare ar varit mycket aterhall

samma med sina investeringar. For att investeringarna skall

kunna aka behover kolindustrin garantier for den framtida

avsattningen. Den kopare som viii forsakra sig om ytterli

gare kvantiteter maste darfor vara beredd att langsiktigt

engagera sig genom iangtidsavtai elier joint ventures. I

detta sammanhang kan konstateras, att den amerikanska stal

industrin, liksom oljebolagen, under i960-taiet borjade

forvarva intressen i de amerikanska kolbolagen. Huvudelen

av stalindustrins kokskoibehov kommer idag f'ran gruvor,

som kontrolleras av stalbolagen. Pa senare tid har dessutom

utlandska staiforetag borjat att finansielit engagera sig

inom den amerikanska kolindustrin, antingen i form av del

agarskap eiler genom kreditgivning. I Europa ar det bi a

det hollandska Hoogovens, det italienska Italsider och det

franska USINOR som vidtagit sadana atgarder. Aven japaner

na har lamnat krediter till amerikanska gruvforetag.

Nar det galler alternativ till USA som leverantorskalia be-
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domes CECA knappast i nagon storre utstrackning kunna oka

sin kolexport till tredje lander. De enda europeiska lan

der, som vasentligt skulle kunna ytterligare haja sin ex

port av kokskol, ar Polen och Sovjetunionen. Det forsig

gar en betydande utbyggnad av den polska kolproduktionen,

ehuru denna kornrner att ta relativt lang tid att realisera.

Polen kan dock varken kvantitativt eller kvalitativt helt

ersatta USA som leverantar av kokskol far metallurgiska

andamal. Betraffande Sovjetunionen fareligger inte nagra

sakra uppgifter om framtida produktions- och exportmaj

ligheter. Detta kan tyda pa att vissa forsarjningsproblem

skulle foreligga inom landet, bl a beroende pa att de geo

logiska farutsattningarna vid kokskolgruvorna blir allt

samre, nar brytningsdjupet akar, nagot som sarskilt ar

fallet i Donets-backenet. Det forefaller som att, om kol

brytningen skall kunna okas i nagon vasentlig omfattning,

detta maste ske i landets astra delar, vilka inte ar sar

skilt valbelagna for export vasterut. Salunda ar avstandet

fran de betydande fyndigheterna i Kuznetsk pa andra sidan

om Ural ca 4.000 kilometer vid jarnvagstransport till

ostersjohamn vid export till Sverige. For narvarande synes

Sovjetunionen starkt satsa pa en exploatering i samarbete

med japanerna av fyndigheterna i Jakutsk i astra Sibirien.

Enligt ett avtal, som traffats i april 1974, skulle Japan

utfasta sig att lamna krediter av storleksordningen 450

miljoner dollar. Overenskornrnelsen innebar leveranser av

kokskol pa ca 100 miljoner ton till Japan under en 20

arsperiod med borjan 1979. Nagra leveranser till Sverige

fran Jakutsk torde knappast kunna ifragakornrna, icke minst

pa grund av de langa transportvagarna.

Pa grund av ovan anfarda omstandigheter forefaller det

som om aven transoceana lander, kanske i forsta hand
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Australien, maste komma ifraga som leverantorer. I Austra

lien bedoms mojligheterna att pa relativt kort sikt aka

kolexporten vara goda, under forutsattning att erforderliga

investeringar i hamnar vidtages. En nackdel som maste be

aktas i sammanhanget ar dock, att sjofrakterna till Vast

europa ar mycket betydande.

Av vad som ovan sagts framgar, att atgarder av olika slag

kommer att bli nodvandiga, am en betryggande sakerhet i

NJA:s kolforsorjning skall kunna uppnas. Erfarenheter, inte

minst fran den senaste·tiden, har visat att langfristiga

leveranskontrakt inte inneburit en fullgod sakerhet. For

att sakra tillforseln kan NJA bli tvunget att antingen

lamna krediter till kolleverantorer eller engagera sig

som delagare i utlandska gruvforetag. Polackerna har sa

lunda visat sig intresserade av bidrag till investeringar

inom kolindustrin. Mot bakgrund av nuvarande forhallanden

pa kolmarknaden kan starkt ifragasattas, am inte de fi

nansiella satsningar, som kan bli nodvandiga for att tacka

NJA:s kolbehov, maste beaktas i foretagets berakningar

av kapitalbehovet for Stalverk 80.
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