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INLEDNING

EUs importberoende av metaller som järnmalm, koppar och bauxit/aluminium och även så kallade kritiska 
råvaror (Critical Raw Materials, CRM) är välkänt. I skuggan av Rysslands invasion av Ukraina kommer frågan 
om hur EUs situation påverkas med anledning dels av en förändrad handelssituation med Ryssland och 
dels av förstörelse av gruvor och smältverk i Ukraina.

Rapporten sammanfattar: 

o Rysslands roll som gruvproducent historiskt

o Rysk, ukrainsk och belarusisk produktion av metaller och mineral 

o Rysk export av samma metaller och mineral  

o EUs importberoende av Ryssland och Ukraina

o Viktigaste ryska och ukrainska gruvbolag

o Rysslands betydelse för försörjningen av metaller och mineral i några industribranscher

o Konsekvenser av handelsstopp med Ryssland och förstörelse i Ukraina 
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SAMMANFATTNING I

o Ryssland har historiskt varit en stor gruvnation. Dess betydelse i världen har dock halverats sedan 
sovjetväldet kollapsade.

o Ryssland är fortfarande en betydande producent och exportör av nickel, palladium och övriga 
platinagruppens metaller (PGM), vanadin, guld och en rad andra metaller. Bland icke-metaller är de 
viktigaste råvarorna kaliumsalter och fosfat, båda nödvändiga för produktionen av konstgödsel.

o Som en tidigare stormakt har Ryssland, som enda land vid sidan av Kina, gruvproduktion av de flesta 
kritiska råvaror (CRM). 

o Ryska metaller och mineral har en mycket mindre ekonomisk betydelse för EU än den ryska exporten 
av olja, gas och kol.

o Nickel och palladium (och andra PGM) är de mest betydelsefulla metallerna där Ryssland har en viktig 
andel i  EUs import.

o Det råder sedan den 15 mars importförbud till EU från Ryssland för stålprodukter och lyxvaror. ”Strikt 
nödvändiga” transaktioner av fossila bränslen, titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och 
järnmalm är tillåtna.
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SAMMANFATTNING II

Kortsiktiga konsekvenser för EU

o Guld är den största posten (knappt 20 miljarder dollar) i EUs 
metallhandel med Ryssland. Ett stopp av handeln med guld skulle ha 
påverkan på Ryssland men begränsad sådan på EU.

o För alla de metaller och mineral som Ryssland bryter och exporterar 
finns, åtminstone på lite sikt, alternativ till handel med Ryssland. På 
kort sikt kan problem uppstå.

o Om Ukrainas export av högvärdiga järnmalmsprodukter helt stoppas 
uppstår brister i EU.  Ferrexpos export har redan till delar upphört. 
LKAB och övriga producenter av järnmalmspellets kan gynnas av 
stigande priser. LKAB är den största producenten i EU av liknande 
produkter. Det kan också leda till brist på råvara för tillverkning av 
grönt stål.

o Metallpriserna som redan idag är på höga nivåer kan tillfälligt hållas 
kvar på dessa nivåer. På längre sikt kommer marknaden troligen att 
nå jämvikt på nytt med lägre priser än idag.

Långsiktiga konsekvenser för EU

o Nya gruvor utanför Ryssland kan påskyndas. Mineralrika 
utvecklingsländer kan dra nytta av detta.

o Rysk produktion av nickel och PGM sker på basis av högkvalitativa 
malmer på Kolahalvön och i Sibirien. En övergång till gruvor utanför 
Ryssland kommer därför att ge ett avsevärt större CO2 avtryck dels 
pga att malmerna är av annan typ med lägre metallhalter, dels 
längre transporter till EU.

o Svenska utrustningsleverantörer har tillfälligt stoppat handeln med 
Ryssland. Utebliven handel med Ryssland kan på sikt påverka 
leverantörer av underjordsutrustning då ryska bolag är viktiga 
kunder med en större andel underjordsgruvor än i världen i övrigt.

o Kina kan gynnas när Rysslands handel med västvärlden minskar.

Långsiktiga konsekvenser för Ryssland

o Ryska gruvbolag kommer att fortsätta att tappa marknadsandelar 
och Rysslands betydelse i världen som metall- och mineralproducent 
och exportör minska.

o Oligarker är nästan alltid stora ägare till ryska gruvor och smältverk. 
Hur deras minskade vinster påverkar deras politiska ställning är en 
öppen fråga.

o Kina kan gynnas av att stora delar av rysk metallexport kan köpas 
med rabatter från rådande världsmarknadspriser. Om globalt 
ledande företag avstår att exportera gruvutrustningar till Ryssland 
kan kinesiska bolag  komma att stärka sin ställning. 4



SAMMANFATTNING III

Konsekvenser för Ukraina

o I tillägg till direkt förstörelse av gruvor, stålverk och andra 
industrianläggningar medför bombningar av energiproduktion och 
energidistribution samt annan infrastruktur att det kommer att bli 
svårt för Ukraina att upprätthålla tidigare produktionsnivåer av 
metaller och mineral. 

o Många gruvor och smältverk har dragit ned på produktionen och 
många anställda riskerar att förlora jobbet. Landet kommer också 
att gå miste om viktiga exportinkomster.

Konsekvenser för Belarus

o Belarus viktigaste mineralråvara kaliumsalter, som är en av 
beståndsdelarna i konstgödsel, har varit utsatt för sanktioner från 
USA redan före kriget pga övergreppen i samband med 
presidentvalet 2020. 

o Efter krigets utbrott har Litauen stoppat exporten av 
kaliumsalterna som gått genom landet på järnväg till hamnen i 
Klaipeda. Dessa exportintäkter är mycket viktiga för Belarus. 

o Sanktionerna kommer att driva Belarus ännu närmare Ryssland, 
som är den enda möjliga alternativa köparen av belarusiska
kaliumsalter. 
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VÄRDET AV GRUVPRODUKTIONEN* 2021 (MILJARDER USD) 

2021 utvanns det metaller och industrimineral
till ett värde av 1030 miljarder dollar på
gruvstadiet i hela världen. Om kol inkluderas
är det totala värdet drygt 2000 miljarder
dollar. 

Den enskilt största råvaran sett till värde är
järnmalm med 35% av det totala värdet. 

Efter järnmalm kommer basmetaller och
ädelmetaller som vardera står för ca en
femtedel av totala värdet. Australien är det 
enskilt största gruvlandet och Ryssland är
nummer fyra. 
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*Värdet av gruvproduktionen av metaller, industrimineral, diamant och uran. 

Se annex för komplett lista vilka metaller/ industrimineral som ingår

**CIS-Commonwealth of independent states: Azerbaijan, Armenia, Belarus, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Hela det forna sovjetblocket-
CIS står för 12% av det totala
värdet. EUs lista på 30 kritiska
råvaror (CRM) utgör endast
10% av det totala värdet
inräknat platinagruppen (PGM 
huvudsakligen platina och
palladium) med 4%. 



GRUVORS BIDRAG TILL STATERS EKONOMI

7Mer bidrag till ekonomin Mindre bidrag till ekonomin

1. DRC

48. Ryssland

65. Sverige

58. Ukraina

Kartan visar hur mycket 
gruvnäringen bidrar till ekonomin i 
världens länder. I de länder som på 
kartan är färgade i svart bidrar 
gruvnäringen i hög grad till 
ekonomin.  

DRC (Kongo Kinshasa) är det land 
där gruvnäringen bidrar mest till 
ekonomin. 

I Ryssland utgör värdet av 
gruvproduktionen av mineral och 
metaller: 2,2% av BNP och 10,8% av 
exporten. Ukraina: 2,9% av BNP och 
9,5% av exporten. 

Således placerar sig Ryssland på 
plats 48 av alla länder och Ukraina 
på plats 58, Sverige ligger på plats 
65 som jämförelse.

Precis som i Sverige är gruvnäringen 
regionalt viktig i både Ryssland och 
Ukraina. 

Läs mer om hur det index som ligger bakom 

kartan är uppbyggt i annex.
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RYSSLANDS GRUVPRODUKTION
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69 Miljarder USD

Ryssland är ett stort gruvland. Rankat efter värdet 
på gruvstadiet av produktionen av metaller och 
industrimineral hamnar landet med 69 miljarder 
USD på fjärde plats i världen (7% av totala värdet), 
av samma storleksordning som Sydafrika och 
Brasilien. Guld och järnmalm står för ca hälften av 
den ryska produktionen. Järnmalm 98 Mt/4% av 
världsproduktionen, guld  305 ton/9%, koppar 
813 kt/4%, nickel 226 kt/8%. Ryska bolag 
producerar också stora mängder vanadin (23%), 
PGM (20%), och fosfat (6%). Under kalla kriget 
utvecklade Ryssland/Sovjet kapacitet att 
producera i stort sett alla metaller och mineral 
inkl. de flesta kritiska råvarorna (CRM). 
Utvecklingen drevs framförallt av behoven i den 
militärindustriella sektorn. 

Ryssland producerar ett flertal av de 
metaller/mineral som är med på EUs lista över
kritiska råvaror. Ryssland är världens största
producent av palladium. Andra kritiska metaller
som Ryssland producerar är bl.a. vanadin, titan, 
kobolt, volfram mm (se tabell). Utöver palladium 
och vanadin är Ryssland inte dominerande i
utvinningen av någon av de andra CRM-
metallerna. 

Metall/ 
mineral

Värde  $” 
2021

Rysk andel av 
världstotal

CRM

Kol 56.6 5.4%
Guld 17.65 9.1%
Järnmalm 15.50 4.3%
Palladium 7.21 40.9% x
Kalium 6.64 16.3%
Koppar 5.84 3.9%
Diamant 4.12 30.4%
Nickel 2.92 8.4%
Asbest 1.58 64.4%
Rhodium 1.42 7.7% x
Silver 1.10 5.2%
Fosfat 1.04 6.1% x
Platina 0.75 11.6% x
Zink 0.58 2.5%
Bly 0.48 4.7%
Vanadin 0.28 22.7% x
Kaolin (lera) 0.24 6.2%
Antimon 0.19 16.9% x
Bauxit 0.18 1.6% x
Krom 0.15 1.8%
Uran 0.14 5.3%
Magnesium 0.13 1.4% x
Kobolt 0.09 4.5% x
Molybden 0.07 0.7%
Tenn 0.07 0.8%

Metall/ 
mineral

Värde $” 
2021

Rysk andel av 
världstotal

CRM

Sällsynta jordartsm. 0.06 1.2% x
Volfram 0.05 3.1% x
Salt 0.04 0.3%
Talk 0.04 2.0%
Gips 0.03 2.3%
Fältspat 0.03 0.9%
Bor 0.03 3.8% x
Grafit 0.03 1.5% x
Tantal 0.01 1.4% x
Zirkon 0.01 0.5%
Kvicksilver 0.00 1.8%
Tellur 0.00 8.0%
Svavel 0.00 1.0%
Flusspat 0.00 0.1% x
Mica 0.00 1.6%
Vismut 0.00 1.4% x
Aluminium * 5.8%
Gallium * 6.3% x
Germanium * 6.3% x
Baryt * 0.0% x
Hafnium * 0.5% x
Kisel * 8.6% x
Niob * 1.2% x
Indium * 0.5% x
Titan (sponge) * 13% x

*Biprodukter och/eller utvinns i smältverk
”Miljarder USD



RYSKA GRUVOR
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Moskva

Järnmalm

Guld

Koppar

Nickel

Zink/ bly

Bauxit

Fosfat/ kaliumsalter

Diamant

Uran Övrigt

Nornickel Polardivisionen. Några av världens 

rikaste fyndigheter som ligger runtom staden 

Norilsk. Här produceras nickel, koppar, 

platina, palladium, rhodium, kobolt, guld.

Alrosa

diamantgruvor
Nornickel

Koladivisionen

Rusal

bauxitgruvor

Kupol guldgruva. En av världens största 

guldgruvor, ägs av kanadensiska Kinross 

som ska sälja den till Highland Gold, 

produktionen stoppades den 22 mars. 

Guld – Ryssland är 

världens tredje största 

gruvproducent av 

guld. 

Gusevogorskoye

järnmalmsgruva där även 

vanadin finns i malmen. Ägs 

av Evraz. 

I Uralbergen bryter UMMC 

framförallt koppar men 

även, bly, zink, selen, tellur, 

och indium.

Stålverk

Uralkalis kaliumsaltgruvor. Står 

för 16% av världsproduktionen.
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UKRAINAS GRUVPRODUKTION

Järnmalm
91%

CRM
2%

Övrigt
7%

13

Miljarder USD

Ukraina är Europas största gruvland (exkl. 
Ryssland). Det bryts framförallt järnmalm, 77 Mt
eller 3% av världstotalen, Ukraina är sjätte största 
producenten. Mangan 2 Mt, åttonde största 
producent i världen. Landet producerar 
högkvalitativa järnmalmsprodukter bl.a. pellets 
och är världens sjunde största producent (4%). 
Gruv- och stålindustrin är till största delen 
kontrollerad av oligarker på samma sätt som i 
Ryssland. ArcelorMittal äger ett stålverk med 
tillhörande järnmalmsgruvor.

Järnmalm bryts på flera platser framförallt i  Krivoj
Rog området. Kol för stålproduktionen finns i 
Donbass. Stålcentra finns i Dnepropetrovsk-
regionen och omkring Donetsk i östra Ukraina. 
Stålverket Azovstal i Mariupol har redan blivit 
förstört av rysk beskjutning. Mangan och 
ferrolegeringsproduktion ligger i och omkring  
Nikopol i områden som drabbas av striderna.

Både Ryssland och Ukraina är dessutom stora 
kolgruveländer med 439 Mt resp 255 Mt
produktion per år.

Ukraina producerar också mindre mängder av de 
kritiska råvarorna titan, grafit och kisel. Samt 
zirkon och uran.

Metall/ mineral
Värde $” 

2021
Ukraina andel av 

världstotal
CRM

Järnmalm 11.97 3.3%

Kol 3.3 0.3%

Mangan (malm) 0.36 3.3%

Kaolin (lera) 0.29 7.5%

Titan (ilmenit, rutil) 0.24 7.7% x

Salt 0.12 0.7%

Uran 0.04 1.5%

Zirkon 0.03 1.6%

Grafit 0.02 1.3% x

Gips 0.01 0.8%

Fältspat 0.00 0.1%

Hafnium * 1.6% x

Kisel * 0.7%

*Biprodukter och/eller utvinns i smältverk
”Miljarder USD



UKRAINSKA GRUVOR
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Järnmalm

Guld

Koppar

Nickel

Zink/ bly
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Uran Övrigt

Fosfat/ kaliumsalter

Ferrexpos Poltavskaya

järnmalmsgruva som 

producerar koncentrat för 

DR-pellets. 

Kolgruvorna ligger i 
Dnepropetrovsk-regionen omkring 

Donetsk i östra Ukraina. Fler än 
100 kolgruvor, nästan alla är 

underjordsgruvor

Nikopolskoye

mangangruva

Metinvest Krivoj Rog 

järnmalmsgruvor. 

Zavalievsky

grafitgruva

Kiev

Donetsk

Mariupol

Arcelor Mittals

Novokrivorozhsky

järnmalmsgruva

Luhansk

Flera stålverk ligger i 
Donetskregionen

Stålverk

Azovstal

stålverk
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BELARUS GRUVPRODUKTION

Miljarder USD

Belarus är världens näst största producent av 
kaliumsalter (potash) för konstgödsel efter 
Kanada. De tre största producenterna: Kanada, 
Belarus och Ryssland står för två tredjedelar av all 
produktion. 2020 producerade Belarus 7.4 
miljoner ton till ett värde av ca 7 miljarder dollar. 
Belarus står för 18% av den globala produktionen. 
Belaruskali är ett helägt statligt företag och ett av 
de största i Belarus. Belaruskali är den största 
enskilda skattebetalaren i Belarus och en viktig 
valutakälla för regimen. 
EU är till stor del importberoende av 
kaliumgödselmedel från Ryssland och Belarus, 
mer än 50% (2020) av importen kom från de två 
länderna. Redan i juni 2021 införde EU 
restriktioner för handel med kaliumgödselmedel 
med Belarus som en reaktion på de kränkningar 
av mänskliga rättigheterna och våldsamma 
förtrycket av civilsamhället.  
Belaz, som är en av världens största tillverkare av 
gruvtruckar, har sina verkstäder utanför Minsk.

Metall/ mineral
Värde $” 

2021
Belarus andel av 

världstotal
CRM

Kaliumsalter (potash) 7,20 18%

Salt 0,14 0,9%

Kaliumsalter
98%

Salt
2%

7.3

”Miljarder USD



BELARUSISKA GRUVOR
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Järnmalm

Guld

Koppar

Nickel

Zink/ bly

Bauxit

Diamant

Uran

Övrigt

Fosfat/ kaliumsalter

Starobinskoye

kaliumsaltgruvor

Belaz tillverkar gruvtruckar och 

utrustning till gruvindustrin. Ett 

av de större företagen globalt. 

Minsk

Saltgruvor

Litauen har stoppat utskeppning av 

Belaruskalis produkter via hamnen i 

Klaipeda. Tidigare gick cirka 12 

miljoner ton per år till internationella 

marknader via Litauen.



GRUVPRODUKTION I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV
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Rysslands betydelse för världens försörjning 
med metaller och mineral har minskat sedan 
sovjettiden. 

På 1980-talet stod Sovjetunionen (vita linjen) 
för över 20% av värdet av världens produktion 
av metaller och mineral. 

I slutet av 2010-talet står CIS-länderna för runt 
10%. 

Andelen har sjunkit under de senaste 35 åren 
av två skäl: 
1. Produktionen i Ryssland stagnerade efter 
kollapsen i början av 1990-talet och har för 
vissa metaller inte riktigt kommit tillbaka till 
1980-talets nivåer. 
2. Investeringarna i gruvproduktion i andra 
delar av världen har ökat kraftigt. 
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KRITISKA RÅVAROR



EUS LISTA ÖVER KRITISKA 
RÅVAROR

16

Gruvor inom EU producerar endast 1% av behovet av de 
kritiska råvarorna. Den största leverantören av kritiska 
råvaror till EU är Kina, med en andel på nästan 40%, följt av 
Sydafrika, Ryssland, DRC och Brasilien. Vad och hur stor 
andel av varje enskild råvara EU importerar från Ryssland 
framgår av matrisen till höger. 

Vanadin är den metall för vilken det europeiska beroendet 
av Ryssland är som störst, 85% kommer från Ryssland. De 
importerade volymerna är dock relativt små. Alternativa 
producentländer är Sydafrika, Brasilien och sist men inte 
minst Kina som dominerar världsproduktionen med drygt 
60% av den totala produktionen. Det ryska stålbolaget 
Evraz kontrollerade tidigare delar av den sydafrikanska 
produktionen men på senare år har bolaget dragit sig ur 
och sålt verksamheten.

Den största delen av den ryska produktionen av nickel och 
biprodukterna platina, palladium och kobolt kontrolleras av 
Nornickel (fd Norilsk). Bolaget är ett av de största 
nickelbolagen i världen och driver gruvor och smältverk på 
Kolahalvön och i norra Sibirien. 

Alla tre huvudråvarorna för konstgödsel produceras i 
Ryssland: kväve, fosfor och kalium. Kväve fås med hjälp av 
naturgas ur luften och fosfor och kalium bryts i gruvor.  Det 
ryska bolaget Uralkali har anläggningar i just Uralbergen där 
huvuddelen av den ryska produktionen sker. Den största 
fosfatproducenten är det vertikalt integrerade företaget 
Phosagro som är en stor global producent av konstgödsel. 

Phosphorus n.a.
Magnesium 3% 

Niobium <1%

Light REEs

Heavy REEs

Germanium 0%

Scandium n.a.

Cobalt 4% 

Palladium 36%

Tungsten <1%

Phosphate rock 15%

Antimony 0% 

Beryllium 1%

Borate 1%

Strontium 0%

Bauxite 2%

Indium 3%
Lithium 12%

Vanadium 85%

Titanium 18%
Tantalum 2% 

Gallium n.a.
Baryte <1%

Hafnium 0%
Silicon metal 4%

Flusspat 0% 
Coking coal 36%

Chromium 17%

Iron ore 12%

Copper 9%
Zinc 0%

Gold

Manganese 0%

Nickel 40%

Potash 31%

Rhenium

Platinum 16%

Bismuth 0%

Graphite 2%

REEs 13%
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RYSSLANDS METALL- OCH MINERAL EXPORT
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Under sovjettiden byggde en del av Rysslands 
makt över övriga stater i "östblocket" på 
leveranser av många metaller, mineral och inte 
minst av energiråvaror till dem. Export av 
metaller och mineral har fortsatt att vara en 
viktig del av den ryska ekonomin även under 
senare år. Olja och gas är Rysslands största 
exportvaror och står för mer än 50% av den 
totala exporten. Metaller och mineral utgör ca 
10%.

EU är den viktigaste mottagaren av rysk export av 
metaller och mineral. Av värdet på metallerna i 
listan exporteras 52% till EU. Den viktigaste 
exportvaran är guld till ett värde av drygt 19 
miljarder dollar. Koks är den näst viktigaste, med 
närmare 11 miljarder USD följt av, PGM, nickel, 
koppar, aluminium och diamanter.  

EU köper mer än 80% av rysk export av kobolt, 
beryllium, guld, volfram och platina. Runt 2/3 av 
den ryska exporten av nickel, vanadin och REE 
går till EU.  

Sammantaget är EU en mycket viktig marknad för 
rysk export av metaller och mineral.

Metall/ mineral

Värdet av 

export 

(MUSD)

Andel av 

Rysslands 

export som 

går till EU

Kobolt 83 95%

Beryllium 22 91%

Guld 19292 88%

Volfram 22 82%

Platina 688 80%

Nickel 3077 69%

Vanadin 89 66%

REE 17 65%

Fosfat 439 57%

Silver 428 57%

Krom 135 54%

Titan 414 52%

Kisel 73 51%

PGM övriga 707 45%

Diamant 3189 45%

Palladium 6449 38%

Aluminium 5224 36%

Koppar 6337 35%

Järnmalm 1980 32%

Kokskol 10743 22%

Kalisalter 1776 20%

Pig iron 1325 19%

Zink 234 16%

69%

Cu

Au

Ni
Pt

Fe

88%

80%

EU

Co 95%

35%

32%

W 82%

Källa: OECD
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40%
Au

Ni

Pd

54%

85%

Metall/mineral

Värdet av 

import från 

Ryssland 

(MUSD)

Rysslands 

andel av EUs 

import

Vanadin 56 85%

Kalisalter* 461 54%

Nickel 1693 40%

Palladium 2600 36%

Kokskol 2213 36%

Titan 465 18%

Krom 38 17%

Diamant 1393 16%

Guld 17099 16%

Platina 578 16%

Fosfat 282 15%

Aluminium 2279 14%

REE 11 13%

PGM övriga 385 13%

Järnmalm 1098 12%

Koppar 1200 9%

Silver 241 8%

Kobolt 17 4%

Zirkon** 3 4%

Indium 2 3%

Kisel 31 2%

Beryllium 1 1%

Borater 3 1%

EU är nettoimportör av metaller och har en låg 
självförsörjningsgrad för många metaller. EU är 
helt beroende av import för 13 av de 30 kritiska 
råvarorna. 

Guld dominerar värdemässigt EUs import av 
metaller från Ryssland med 17 miljarder USD. 
Men det är vanadin (85%), nickel (40%), 
palladium (36%), kokskol (36%) och kaliumsalter 
(31%) som står för de största procentuella 
andelarna. För Ryssland är EU viktiga köpare av 
kobolt, beryllium, kisel och volfram men de ryska 
leveranserna av dessa metaller utgör mindre än 
5% av EUs totala import av var och en. 

Även om importen från Ryssland, av många av de 
kritiska råvarorna skulle försvinna, behöver det 
inte drabba den europeiska industrin särskilt 
tungt. Det finns andra producerande länder som 
kan exportera till EU.

*Ryssland & Belarus

Va

36%
Au

K2O

16%

Källa: OECD

**Importeras från Ukraina
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ETT FOSSILFRITT SAMHÄLLE INNEBÄR EN ÖVERGÅNG 
FRÅN ETT OLJEBEROENDE TILL ETT METALLBEROENDE

Aitik copper mine

Photo Courtesy: Stefan Berg/ Boliden



DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN

2020

Mn
Cu

Li
Ni

Co

Fe

Al

Va

Palla-

dium

41%
Nickel 

8%

Vanadin 

23%

Koppar 

4%

Kobolt 

5%

Rysslands andel av 

världsproduktionen

Aluminium 

6%

Omställningen till ett fossilfritt samhälle och elektrifiering ställer krav på 
ökad metallproduktion. Det kommer krävas stora volymer av metaller för 
att kunna tillverka batterier, vindkraftverk, elbilar mm. 

Nickel, litium, kobolt, vanadin och mangan används i batterier. Ett 
vindkraftverk behöver flera ton aluminium och mera än hundra kilo av 
den sällsynta jordartsmetallen neodym (REE). Och till allt behövs det 
kopparkablar som leder elektricitet. Ryssland är sjunde största 
producenten av koppar i världen. 

Ryssland är en stor producent av flera av de viktigaste metallerna. Landet 
är världens tredje största gruvproducent av nickel och bryter nickel med 
några av de lägsta koldioxidutsläppen. I batteritillverkning är nickel den 
metall som det behövs mest av volymmässigt (beror på vilken typ av 
batteri, men tendensen går mot batterier med mer nickel och mindre 
kobolt). 

Platina/palladium används i bränslecellsteknik. Ryssland producerar också 
kobolt, vanadin, och sällsynta jordartsmetaller.

Ukraina bryter en mindre mängd grafit som också används i battericeller. 



KRITISKA RÅVAROR (CRM) FÖR EUS 
INDUSTRI OCH FÖRSVARSINDUSTRI
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I EU-rapporten Critical Raw Materials for Strategic 
Technologies and Sectors in the EU definieras olika
områden som alla använder de kritiska råvarorna: 
avancerade batterier, bränsleceller, vindkraft, 
dragmotorer, solceller, robotik, obemannade 
fordon, 3-D printing och Information and 
Communication Technologies (ICT). Dessa 
strategiska områden är också viktiga för Europas 
försvarsindustri.

Termen "kritisk" definierar EU som de råvaror av 
stor betydelse för ekonomin i unionen som helhet 
och vars tillgång är förknippad med en hög risk. 
När det gäller behovet av kritiska råvaror för de 
olika områdena, kräver drönare mest med 23 st
kritiska råvaror, följt av robotik (19), bränsleceller 
(11), 3-D printing (8) och litiumjon-batterier (5). 

Det mest använda kritiska materialet i alla sju 
utvalda teknologierna är kobolt. Efterfrågan på 
kobolt förväntas öka kraftigt, särskilt i och med 
omställningen till ett fossilfritt samhälle. 
Ryssland och främst bolaget Nornickel producerar 
kobolt, ca 5% av världsproduktionen och nästan 
allt, 95%, exporteras till EU. En stor del raffineras i 
Finland. Source: "European Commission, Critical materials for strategic 

technologies and sectors in the EU - a foresight study, 2020"
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6%

Nickel gruvproduktion

INDONESIEN

FILIPPINERNA

9%

6%

3%

% EU import nickel (raffinerad)

De viktigaste metallerna som EU importerar
från Ryssland är vanadin, nickel och
palladium. På kartorna kan man utläsa vilka 
länder som är de största producenterna av 
respektive metall. I ett globalt perspektiv är
nickel den viktigaste av de 3 nämnda. Nickel 
används framförallt som insatsvara i rostfritt
stål där ca 70 procent av allt nickel används. 
Litiumjonbatterier är näst största
användningsområde med ca 10% och
förväntas öka kraftigt i och med 
omställningen till ett fossilfritt samhälle. 
Ryssland är tredje största gruvproducenten
av nickel efter Indonesien och Filippinerna. 

NYA 

KALEDONIEN

AUSTRALIEN

EU

15%

40%

NORGE

KINA

RYSSLAND

CUBA

COLOMBIA

BRASILIEN

SYDAFRIKA

KANADA

FINLAND

Cirklarnas storlek är proportionell 

mot produktionens storlek

11%

USA



PALLADIUM
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EU

11%

Palladium är en av platinagruppens
metaller (PGM). Palladium bryts i
Ryssland, Sydafrika, Zimbabwe, 
Kanada och USA (tillsammans utgör de 
99% av hela världsproduktionen) men 
även Finland producerar en mindre
mängd palladium som enda land i EU. 
Drygt 80% av allt palladium används i
katalysatorer i bilar. 

Palladium gruvproduktion

% EU import palladium (raffinerad)

4%
NORGE

SYDAFRIKA

ZIMBABWE

RYSSLAND

KANADA

USA

FINLAND

AUSTRALIEN

Cirklarnas storlek är proportionell 

mot produktionens storlek

36%

28%



VANADIN
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85%

EU

5%

2%3%

Vanadin utvinns huvudsakligen ur slagg från

stålverk som använder vanadinhaltiga

järnmalmer. Malmerna bryts till största del i

Kina, Ryssland och Sydafrika, som

tillsammans står för 90% av produktionen. 

Vanadin används som legering i höghållfasta

stål till olika verktyg bland annat. Vanadin

finns i järnmalmen även i Kiruna och LKAB 

undersöker om det går att utvinna vanadin. 

Australiensiska Neometals, ska med 

hydrometallurgiska processer försöka utvinna

vanadin ur slagg från SSABs stålverk i

Sverige och Finland. 

Vanadin gruvproduktion

% EU import vanadin (raffinerad)

SYDAFRIKA

KINA

RYSSLAND

BRASILIEN

Cirklarnas storlek är proportionell 

mot produktionens storlek
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23%

Kaliumsalter (potash) gruvproduktion

% EU import kaliumsalter (potash)

KINA

RYSSLAND
KANADA

Cirklarnas storlek är proportionell 

mot produktionens storlek

BELARUS
TYSKLAND

Kaliumsalter används i konstgödsel. 

Ryssland är tredje största producenten efter

Kanada och Belarus. Ryssland och Belarus 

står för mer än 50% av EUs import 2020. 

ISRAEL
JORDANIEN

31%

22% 3%

18%



RYSKA OCH UKRAINSKA BOLAG
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Bolag Land
Huvudsaklig 

metall

Värde 

gruvproduk

tion* 2020

BHP UK/Australien Järnmalm 44

Vale SA Brasilien Järnmalm 38

Rio Tinto Group UK Järnmalm 37

…

Nornickel Ryssland Nickel/PGM 12

Belaruskali Belarus Kaliumsalter 7.2

Uralkali Ryssland Kaliumsalter 5.5

Polyus Gold Ryssland Guld 5.2

Evraz Group SA Ryssland Järnmalm 4.4

Metalloinvest Ryssland Järnmalm 4.4

Alrosa Ryssland Diamant 4.1

Metinvest Ukraina Järnmalm 3.3

Polymetal International Plc Ryssland Guld 2.8

NLMK Ryssland Järnmalm 2.0

Ural Mining and Metallurgical Company Ryssland Basmetaller 2.0

Severstal Ryssland Järnmalm 1.9

Nord Gold Ryssland Guld 1.9

United Company Rusal Plc Ryssland Aluminium 1.8

Ferrexpo Ukraina Järnmalm 1.2

Phosagro Ryssland Fosfat 0.9

Atomenergoprom (Rosatom) Ryssland Uran 0.1

…

LKAB Sweden Järnmalm 2.9

Boliden Sweden Basmetaller 1.9

BHP, VALE och Rio Tinto är världens största gruvbolag 
mätt med värdet av deras produktion på gruvstadiet. 
Alla tre producerar ett flertal olika metaller men 
järnmalm är viktigast för alla tre. Produktionsvärdet 
för BHP är 44 miljarder dollar följt av Vale (38) och Rio 
Tinto (37). 

Flera ryska bolag kvalar in bland de största 
gruvbolagen i världen. Nornickel är Rysslands största 
gruvbolag mätt i produktionsvärde med 12 miljarder 
dollar och en placering  runt 10  på listan. 

Efter de 10 största bolagen kommer ett 50-tal bolag 
som vart och ett kontrollerar ett produktionsvärde 
mellan ca 2 och 6 miljarder dollar där de största ryska 
bolagen placerar sig. Några mindre ryska bolag finns 
också med i listan till vänster.

Två ukrainska järnmalmsbolag återfinns också i 
gruppen av medelstora bolag: Metinvest och 
Ferrexpo. Belaruskali är det enda stora gruvföretaget i 
Belarus. 

För jämförelse anges värdet för de svenska bolagen 
Boliden och LKAB längst ned i tabellen.

*Miljarder USD
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Nornickel är världens näst största producent av nickel (både gruvkoncentrat och raffinerad). Världens största producent av 

palladium. Producerar också koppar, platina och kobolt. Gruvorna ligger i Sibirien och på Kolahalvön. Kontrollerat av Vladmir 

Potanin och Oleg Deripaska. Noterat i Moskva.

Evraz är Rysslands största stål- och järnmalmsbolag. Dess största enskilda ägare är oligarken Roman Abramovich (kanske mer

känd som ägare av engelska fotbollsklubben Chelsea). Producerade 14 Mt järnmalm 2020. Bolaget är noterat på Londonbörsen.

Polymetal är ett av världens topp-10 största guldbolag. De kontrollerar 8 guldgruvor i Ryssland och 1 i Kazakhstan. Produktionen

uppgår till 44 t guld och 6 300 t silver. Börsnoterat bl.a. på Londonbörsen. En av de största ägarna är Alexander Nesis.

Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC) är en av de största ryska gruvproducenterna av koppar, zink, kol, guld och silver. 

UMMC producerar även bly, selen, tellur, kadmium och indium. Noterat i Ryssland. Störste ägare är Iskander Makumodov.

Severstal är framförallt ett stålbolag men också stor producent av järnmalm och järnmalmspellets. Alla gruvor ligger i Ryssland.  

Severstal är börsnoterat bl.a. på Londonbörsen där majoriteten av aktierna tillhör oligarken Alexej Mordasjov. 

Metalloinvest är ett stål- och järnmalmsbolag och är Rysslands största järnmalmsproducent med ca 40 miljoner ton årligen, bla

pellets och sk HBI (hot briquetted iron) en stålråvara. Bolaget är ej börsnoterat. 

United Company RUSAL är världens näst största aluminiumproducent. Ett helintegrerat bolag med bauxitgruvor i Ryssland, 

Guinea, Guyana och Jamaica. Noterat i Moskva och Hong Kong med Oleg Deripaska som stor ägare. Ägare av svenska

Kubikenborg Aluminium (KUBAL) med aluminiumsmältverk i Sundsvall. 

POLYUS Gold är världens tredje största guldproducent med 81 ton guld 2020. Alla gruvor ligger i Ryssland. Kontrollerat av Said 

Kerimov. Noterat i Moskva och London. Bolgat knoppades av från Nornickel för drygt 10 år sedan.



RYSKA, UKRAINSKA, BELARUSISKA BOLAG
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Uralkali är en av världens största producenter av kaliumsalter för konstgödseltillverkning. Bolaget är noterat på Moskvabörsen och

har Dmitry Mazepin som en storägare. 

Phosagro bryter fosfater (phosphate rock) och producerade 12 miljoner ton 2020. Bolaget är en av världens strösta integrerade

konstgödselproducenter. Har en internationell styrelse. Är noterat på Moskvabörsen.

Metinvest är Ukrainas största järnmalmsbolag med en produktion på 30 miljoner ton 2020. Bolaget är inte börsnoterat. Det 

kontrolleras av Rinat Akhmetov. 

UKRAINSKA BOLAG

Nordgold är ett guldbolag med verksamhet i Västafrika, Kazakstan och Ryssland. Producerade mer än 31 t guld 2020. Marina 

Mordashova är största akiteägare med mer än 50%. Bolaget är baserat och registrerat i Storbrittanien . 

Ferrexpo är Ukrainas största producent av järnmalmspellets och producerar även DR-pellets som behövs för att framställa det sk

“gröna stålet” med vätgas som reduktionsmedel. Produktion ca 11 Mt järnmalmsprodukter. Bolaget är den tredje största

pelletsexportören i världen.  Konstantin Zhevago kontrollerar bolaget som är börsnoterat i London men har huvudkontor i

Schweiz. 

BELARUSISKA BOLAG
Belaruskali är ett av världens största bolag inom kaliumsalttillverkning. 100% statligt ägt. 2020 producerades 7.4 miljoner ton till 
ett värde av ca 7 miljarder dollar. Belaruskali står för 18% av den globala produktionen.



KONSEKVENSER FÖR EU, KORT SIKT

Handel

Konsekvenserna av en köpbojkott från EU och dess allierade av ryska 
råvaror och/eller ett exportstopp från Ryssland av metaller och mineral är 
mycket mindre allvarliga för EU och Ryssland än vad avbrott i handeln med 
olja, gas och kol skulle innebära. På kort sikt har prisökningarna på metaller 
varit begränsade, förutom på nickel där priset rusat sedan början av året. 
Detta beror dock inte enbart på kriget utan även på misslyckade kinesiska 
spekulationer. Det är för nickel och palladium som Rysslands betydelse är 
störst.

Nickel

Den ryska nickelproduktionen är viktig för EU, 40% av importen till ett 
värde av 1,7 miljarder dollar kommer från Ryssland. I och med att 
batteritillverkare försöker komma bort från den geopolitiskt utsatta 
metallen kobolt har nickel blivit allt viktigare. Det är värt att notera att det 
ryska bolaget Nornickel har en del av sin tillverkningskedja i Finland där 
nickel raffineras.

Palladium

Betydelsen av palladium kommer troligtvis att minska i framtiden. Metallen 
används huvudsakligen i bilkatalysatorer, en marknad som kommer att 
minska i takt med övergången till elbilar. På senare år har dock efterfrågan 
på palladium ökat kraftigt på grund av hårdare restriktioner av utsläpp från 
bilar och båtar. Om något kan Ryssland starka ställning som 
palladiumproducent påskynda övergången. Gruvbolag med produktion 
utanför Ryssland kommer att kunna försörja världen med palladium och 
andra PGM.  I Sydafrika håller man redan på att hitta nya 

användningsområden för att möta den befarade framtida överkapaciteten 
på dessa metaller. Bränsleceller förmodas bli ett nytt användningsområde 
för PGM-metaller.  

Järn och stålindustri

Ukraina är en viktig producent av högkvalitativa järnmalmsprodukter 
lämpliga för tillverkning av grönt stål. Om produktionen i centrala Ukraina 
drabbas direkt av kriget kommer det att ha större konsekvenser för EU än 
inverkan av nickel och PGM.

Det ukrainska bolaget Ferrexpo är en av världens största producenter och 
exportörer av järnmalmspellets med hög järnhalt. På kort sikt skulle 
ettbortfall kunna innebära att LKAB får bättre betalt för sina konkurrerande 
produkter. Även ryska producenter som Kostamusgruvan i Karelen ägt av 
stålbolaget Severstal tillverkar pellets. Export via Finland av dessa har dock 
redan stoppats.

Stålindustrin kommer också påverkas av kriget. Europeiska stålverk har 
dragits med överkapacitet länge och kanske att mindre stålvolymer ifrån 
Ryssland kan underlätta något. Dessutom har enligt uppgifter den ukrainska 
stålindustrin drabbats hårt av rysk beskjutning. 2021 var den ukrainska 
produktionen 21 Mt, fjortonde störst i världen. 

29



KONSEKVENSER FÖR EU, LÅNG SIKT

Priser

Ökade fraktkostnader när malmerna måste skeppas till Europa från gruvor i 
andra delar världen än Ryssland. Möjligtvis kan två priser bildas: ett i 
Kina/Ryssland och ett för övriga världen, liksom verkar ha skett för olja. För 
metaller är det troligare att ryska produkter handlas med rabatter.

Långtidskontrakt 

Långtidskontrakt kan komma att bli vanligare för att säkra tillgången till 
metallråvara. Sådana kontrakt kan motverka en del av de osäkerheter som 
kriget skapat och dämpa några av de kraftigaste prisfluktuationerna. De 
stora bil- och batteriföretagen skulle också kunna investera direkt i gruvor i 
länder med låg politisk och ekonomisk risk, men ännu har inga stora sådana 
affärer tillkännagivits. Men de kanske kommer. 

Investeringar

Investeringar i nya gruvor utanför Ryssland kan komma att påskyndas. 
Möjligen kommer Kina att ta en del av den ryska exporten särskilt av nickel 
där Kinas importbehov är stort. Men det torde finnas utrymme för 
expansion av gruvproduktionen i andra delar av världen inklusive EU. Det 
gäller de flesta av de metall- och mineralråvaror som idag produceras i 
Ryssland, Belarus och även Ukraina om krigets förstörelse fortsätter. Men 
det förutsätter att produktionskostnaderna i de nya gruvorna kan bli 
konkurrenskraftiga oavsett var de ligger. 

Miljö

Om produktionen från Nornickel minskar kommer troligen CO2 utsläppen i 
världen att öka då alternativa gruvor som i Indonesien/Filippinerna med 
lateritfyndigheter ger väsentligt mycket högre CO2 /per producerat ton 
nickel.

Utrustningsleverantörer

De svenska gruvutrustningsleverantörerna kanske tappar en stor och viktig 
marknad i Ryssland och kanske på sikt övriga CIS länder. Kina kan komma 
att få mer eller mindre monopol i dessa länder. De kinesiska utrustningarna 
är dock, åtminstone idag, sämre både vad gäller kvalité och produktivitet än 
de svenska och andra internationella leverantörer. 
Produktivitetsutvecklingen i Ryssland kan komma att avta. På många sätt 
kan det alltså bli så att Kina gynnas när Rysslands handel med världen 
minskar.

Möjligheter för utvecklingsländer

Ett antal utvecklingsländer har goda outnyttjade förekomster av många 
metaller som kommer att behövas i omställningen till en fossilfri värld. 
Kanske kan en del av dessa få möjlighet att komma igång om Rysslands 
export av metaller minskar.
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KONSEKVENSER FÖR RYSSLAND
Bakgrund

Det råder sedan den 15 mars importförbud till EU från Ryssland för 
stålprodukter och lyxvaror. ”Strikt nödvändiga” transaktioner av fossila 
bränslen, titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm är 
tillåtna.

Rysk metallproduktion

Ryssland och ryska gruvbolag kommer att fortsatt tappa marknadsandelar 
och Rysslands betydelse som metall- och mineralproducent och exportör 
minska. På kort sikt kan även produktionen sjunka i absoluta tal.

Oligarkernas ställning

Oligarker är nästan alltid stora ägare till ryska gruvor och smältverk. Hur 
deras minskade vinster påverkar deras politiska ställning är en öppen fråga.

Ryska bolag

De stora ryska gruvbolagen började efter sovjetkollapsen gradvis 
moderniseras och effektiviseras och investera i gruvor utanför länderna i 
det forna Sovjet. Men efter att Putin kom till makten har bolagen till stora 
delar dragit sig tillbaka från sina globala investeringar och fokuserat på 
ryska fyndigheter. Moderniseringen av bolagen har till stora delar 
avstannat. Dessutom kan viljan att göra affärer med ryska gruvföretag 
komma att minska bland europeiska köpare och leverantörer på grund av 
krigets vidrigheter. Det är bara Kina och Indien som kan och vill fortsätta 
utöka sin handel med Ryssland.

Investeringar i Ryssland

Utländska investeringar i Ryssland har visserligen inte varit stora men 
förekommit. De kommer nu att upphöra helt. Internationella 
styrelseledamöter i ryska bolagsstyrelser har avgått och bolagen kommer 
att tappa kompetens på alla nivåer. 

Kinesiska investerare kommer troligen vilja sprida sina investeringar och 
även om en del kan gå till Ryssland kommer närliggande länder i 
Sydostasien där kinesiska bolag redan har investerat tungt att fortsatt vara 
viktiga. 

Aluminium

Ryssland är en stor aluminiumproducent; 4,3 miljoner ton 2021, 6 % av 
den globala produktionen. Dock förlitar sig Ryssland på import för mer än 
50% av sitt behov av aluminiumoxid. Import sker övervägande från 
Ukraina och Australien. Bauxitleveranser till ukrainska aluiminiumoxidverk
har störts av kriget och Australien förbjöd nyligen export av 
aluminiumoxid och bauxit till Ryssland. Som en konsekvens har Ryssland 
börjat importera aluminiumoxid från Kina. Rio Tinto har också sagt att de 
planerar att stoppa leveranser av bauxit till Rusals tillverkning av 
aluminiumoxid på Irland, vilket kan påverka inte bara leveranserna till 
Ryssland utan även till andra smältverk i Europa.
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METALLER OCH MINERAL INKLUDERADE I BERÄKNING AV VÄRDET AV 
VÄRLDSPRODUKTIONEN PÅ GRUVSTADIET
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Antimony Iron ore Rare earths

Asbestos Kaolin Rhodium

Bauxite Lead Salt

Beryllium Lithium Silver

Bismuth Magnesium Soda ash

Boron Manganese ore Sulphur

Chromite Mercury Talc

Coal Mica Tantalum

Cobalt Molybdenum Tellurium

Copper Nickel Tin

Diamond value Niobium Titanium

Feldspar Other PGM Tungsten

Fluorspar Palladium Uranium

Gold Phosphate rock Vanadium

Graphite Platinum Zinc

Gypsum Potash Zirconium
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Element Symbol Usage
Antimony Sb Alloying element in lead batteries.

Beryllium Be

Springs, electrical contacts, spot-welding electrodes, and non-sparking tools. It is applied as 

a structural material for high-speed aircraft, missiles, spacecraft, 
and communication satellites

Bromine Br Flame retardant

Cesium Cs
Catalyst promoters, glass amplifiers, and photoelectric cell components, drilling fluids (oil-
industry)

Chromium Cr Alloys

Cobalt Co Rechargeble batteries

Copper Cu Electrical connections

Gallium Ga Integated circuits, LED, photovoltaics

Germanium Ge Fibre optics, IR technology

Gold Au Microelectrical components

Graphite C Rechargeble batteries

Heavy REE (Dy,Pr, etc.) REE Magnets, EVs, wind power, displays

Indium In Displays

Light REE (Nd, Pr, etc.) REE Magnets, EVs, wind power, displays

Lithium Li Rechargeble batteries

Magnesium Mg Alloys

Manganese Mn Rechargeble batteries

Nickel Ni Microphone, electrical connections

Niobium Nb Alloys

PGM Pa, Pt, Rh, Ru, Os, Ir Alloys

Ruthenium Ru Chip resistors, electrical contacts

Selenium Se Photovoltaic

Silicon Si Integrated circuits

Silver Ag Microelectrical components

Tantalum Ta Condensators

Tellurium Te Photovoltaics, alloys

Tin Sn Lead free solder

Tungsten W Alloys

Vanadium Va Rechargeble batteries

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN METALLER INOM ICT
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Metal/ 
mineral

Value
$” 2021

Production
2019

World 
productio

n

Russian
share of

total
CRM

Coal 56.6 439 8076 5.4%
Gold 17.65 305 3347 9.1%
Iron ore 15.50 98 2297 4.3%
Palladium 7.21 86 211 40.9% x
Potash 6.64 7 42 16.3%
Copper 5.84 814 20677 3.9%
Diamond value 4.12 4117 13561 30.4%
Nickel 2.92 226 2702 8.4%
Asbestos 1.58 790 1226 64.4%
Rhodium 1.42 2 24 7.7% x
Silver 1.10 1361 26260 5.2%
Phosphate rock 1.04 14 226 6.1% x
Platinum 0.75 22 186 11.6% x
Zinc 0.58 305 12360 2.5%
Lead 0.48 220 4684 4.7%
Vanadium 0.28 18 81 22.7% x
Kaolin 0.24 2 24 6.2%
Antimony 0.19 22 129 16.9% x
Bauxite 0.18 6 347 1.6% x
Chromite 0.15 698 38610 1.8%
Uranium 0.14 3 55 5.3%
Magnesium 0.13 15 1060 1.4% x
Cobalt 0.09 6 123 4.5% x
Molybdenum 0.07 2 275 0.7%
Tin 0.07 2 305 0.8%

Metal/ 
mineral

Value
$” 

2021

Production
2019

World 
productio

n

Russian
share of

total
CRM

Rare earths 0.06 3 219 1.2% x
Tungsten 0.05 3 92 3.1% x
Salt 0.04 770 284508 0.3%
Talc 0.04 150 7463 2.0%
Gypsum 0.03 3800 167990 2.3%
Feldspar 0.03 294 31856 0.9%
Boron 0.03 80 2118 3.8% x
Graphite 0.03 17 1132 1.5% x
Tantalum 0.01 26 1803 1.4% x
Zirconium 0.01 6 1337 0.5%
Mercury 0.00 50 2730 1.8%
Tellurium 0.00 50 625 8.0%
Sulphur 0.00 71 6823 1.0%
Fluorspar 0.00 4 6479 0.1% x
Mica 0.00 5 287 1.6%
Bismuth 0.00 45 3111 1.4% x
Gallium * 6 95 6.3% x
Bismuth * 45 3700 1.2% x
Germanium * 6 95 6.3% x
Baryte * 163 9200000 0.0% x
Hafnium * 6300 1337000 0.5% x
Silicon * 600 7000 8.6% x
Niobium * 659 57000 1.2% x
Indium * 5 960 0.5% x
Titanium(sponge) * 31000 230000 13% x

*Biprodukter/framställs i smältverk
”Miljarder USD



UKRAINAS GRUVPRODUKTION

36

Metal/ mineral
Value $” 

2021
Production

2019
Total

Ukraine share of
total

CRM

Iron ore 11.97 76 2297 3.3%

Manganese ore 0.36 2 57 3.3%

Kaolin 0.29 2 24 7.5%
Titanium (Ilmenite, 
Rutile) 0.24 1018 13262 7.7% x

Salt 0.12 2093 284508 0.7%

Uranium 0.04 1 55 1.5%

Zirconium 0.03 22 1337 1.6%

Graphite 0.02 15 1132 1.3% x

Gypsum 0.01 1409 167990 0.8%

Feldspar 0.00 30 31856 0.1%

Hafnium * 22000 1337000 1.6% x

Silicon * 50 7000 0.7%

*Biprodukter/framställs i smältverk
”Miljarder USD



MINING CONTRIBUTION INDEX 

Mining Contribution Index (MCI-W) är ett mått på i vilken grad gruvor bidrar till länders ekonomi. Indexet baseras på fyra 
indikatorer: 

1. produktionsvärdet som andel av BNP 

2. export som andel av den totala exporten 

3. prospekteringskostnader som andel av totala produktionsvärdet och 

4. Mineralränta som andel av BNP. Mineralränta är ett utryck för basen för beskattning av gruvproduktion utan att äventyra en
"normal" vinst i branschen. 
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