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i\/{en d.Cn Stora e.tt€rfra_
gan tran Kina har g]o1’t att
priskun/an pa armeringsjéirn
och stéingstal gfitt upp éir,

snabb ‘aid’
en brunschprognos
samma dag som Box-
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— Den okade efterfragan
ger en kraftig uppgang bade
for svenska stlforetagen och
for import, sager Alf Abrahamsson pa Jernkontoret till
T'I":s korrespondent i Biyssel.
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Den prognos han gjorde i
augusti for internationella
stalinstitutets rakning ar redan forlegad. D51 raknade
han med oforandrad svensk
stiilkonsumtion jamfort med
1992. Nu tror han pa en o1<ning.
Niista r raknar ]ernl<ontoret med att forbrukningen
okar med 4,5 procent.
Det ar den kraftiga nedskrivningen
av
svenska
kronans véirde som gor att

verkstadsindustrin fiitt en
kraftig okning av order fran
utlandet och darfor okar sin
produktion.
Alf Abrahamsson pekar
for 'l'F ocksa pa politiska beslut om arbetsgivaravgifter
och
energiskatter
som
gynnat svenska industrin det
senaste aret.

Kronans devalvering har
ocksa kraftigt forbattrat ex-

portmojligheterna

for

svenska stalindustrin.

Konjunkturnedgéingen
i
EG- liinderna har dock gjort
att stalforetagen fatt soka sig
iinda till Asien for alt hitta
nya exportmarknader.

Den kraftiga importol<ningen i Kina av framior allt
enklare stal som armerings~
jarn och stangstal har gjo
att bland annat Fundia
kunnat exportera dit vid
n2°1gottillfa1lei€1i'.
Normalt anses det att enk-
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AlfAbrahamsson.

Boxholm Stfil AB som ar
Sveriges storsta tillverkare av
kalldraget stiingstal, redovisar for arets atta forsta
mzinader 11,7 miljoner kronor i vinst fore bokslutsdispositioner och skatt.
Det ska jamforas med 5,3
miljoner kr for motsvarande
period forra iiret.
Forsaljningen har okat
med 23 procent, produktionen_med 27 procent.
Okad forsaljning och forbattrad produktivitet i kombination med snabbare omsattning av lagret iii‘, heter det
i deléirsrapporten, for1<laringen till att resultatet har mer
an fordubblats.

Exporter‘

4° Procent

Den okade forsaljningen
hari huvudsak uppnatts med
hjalp av okad export Faktureringen utanfor Sverige
uppgartill40 procent,en okning med tio procentenheter.
Men aven forséiljningen i
Sverige har okat. Detta trots
att forsiiljningen av kuggkransamnen helt har upphort.
— Meriorsiiljningen i Sverige har iistadkommits med
hjiilp av den nya produkten
ETG och en fordubbling av
forsaljningen av rostfritt stal.
\/id borjan av aret var efteriragan pa kalldraget stzil
mycket svag pa den svenska
marknaden. Stegvis har dock
efterfragaii forbattrats, skriver foretaget.
HENRIK BROR,S/
KARL-JOHAN NOREN
FOTNOT: ETG ar ett

hoghiill-

last autoinatstéil som tillverl<as i Schweiz. Fran och med i
ar har Boxholm Stal ensam-

ratten att siilja produkten
Sverige.
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