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Dags igen

Så var det dags igen. De senaste månaderna har rykten och
spekulationer förekommit i media om en kartell på
massavedsmarknaden i Sverige. Nordisk Papperstidning har rapporterat
på nätet och i våra nyhetsbrev.

Det är inga orimliga påståenden som SLU-professorn Peter Lohmander gör (se
artikel på mittuppslaget). Han menar, enkelt uttryckt, att den stora
prisskillnaden mellan svensk massaved och importved är ett tillräckligt bevis för
att otillåtet prissamarbete pågår – massabruken samarbetar för att hålla nere
prisnivån.

Har Lohmander rätt? Konkurrensverket har hittills inte ansett den rådande
prissituationen på massavedsmarknaden vara skäl nog för att utreda saken. Å
andra sidan – verket går knappast ut offentligt och talar om att man ämnar
jaga kartellbrottslingar!

Tyvärr har vi sett det här förut. I Finland kräver Forststyrelsen Metsa¨liitto
(numera Metsä Group), Stora Enso och UPM på miljardskadestånd för den
virkeskartell som bedrevs mellan 1997 och 2004. Detta utöver de böter
företagen dömts att betala – Stora Enso dömdes till exempel att böta drygt
270 miljoner kronor (30 miljoner euro). Fler exempel finns.  

Är det så osannolikt att ett olagligt prissamarbete, liknande det i Finland,
förekommer i Sverige? Nej, ingalunda. I en oligopolliknande bransch som
massa- och pappersindustrin, med få aktörer och där ”alla känner alla”, kan det
naturligtvis vara frestande att diskutera priser med kolleger och konkurrenter.
Och den diskussion, som kanske började över en kopp kaffe i en
konferenspaus, kan leda vidare till konkreta överenskommelser. Men
någonstans på vägen borde varningsklockorna ringa.

Om professor Lohmander inte sticker under stol med sin syn, och om media
skriver om saken, så är det i skrivande stund märkligt tyst från den utpekade
massaindustrin. Har man rent mjöl i påsen, borde man åtminstone våga säga
det!

Oavsett om det förekommer olagligt prissamarbete på massavedsmarknaden i
Sverige eller ej, så är det angeläget att det skapas klarhet. Tvivel och
tveksamheter på en marknad är inte bra, varken för köpare eller säljare.

I slutänden är det alltid någon som får betala för olagligt prissamarbete. Det
massaindustrin kan ha ”tjänat” på en inköpskartell för massaved, kan den ha
förlorat på till exempel den blekmedelskartell, där EU så sent som i slutet av
mars dömde ett antal kemikalieleverantörer till mångmiljonböter för otillåtet
samarbete rörande priser på blekningskemikalier till massa- och
pappersindustrin.

Det är hög tid att rensa upp i kartellträsket. Kanske behövs skärpt lagstiftning.

Allan Almegård
Senior Editor
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