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Utmaningarna kvarstår – riskerar att förvärras på grund av energikrisen i Kina. 

 

Det är fortsatt stora störningar i de globala försörjningskedjorna. Kombinationen mellan högt kapacitetsutnyttjande 
och en urstark efterfrågan har resulterat i långa ledtider och stigande priser på material och frakter.  

Nu tornar ytterliga ett orosmoln upp sig då Kina står inför sin värsta energikris på flera år. 

Inom Kinas energiintensiva ekonomi gäller kraftransonering för fabriker och företag vilket har lett till att vissa 
provinser har gått så långt som att beordra fabriker att stoppa all produktion under några dagar varje vecka,     
men elbristen orsakar produktionsstörningar på fabriker över hela landet.  
 
Orsaken till elransoneringen och strömavbrotten är en blandning av faktorer, inklusive effektproduktionsbrister 
och en brådska att uppnå utsläppsmål där vissa provinser varit tvungna att stoppa sin elförsörjning för att uppfylla 
utsläpps- och energianvändningsmålen. 

De senare härstammar från Kinas med "dubbel kontroll över energiförbrukningen", som innebär ett ökat 
regulatoriskt tryck på provinserna att uppfylla energianvändningsmålen för 2021, men återspeglar också stigande 
energipriser. En ökning av kolpriserna har lett till att elproducenterna måste minska sin produktionskapacitet trots 
en ökad efterfrågan på el. 

Som ett resultat står fabriker över hela landet inför en blackout-situation och kan tvingas stänga sin verksamhet 
vilket påverkar produktionskapacitet och leder till produktionsbortfall och förseningar av leveranser. I vissa fall   
har ledtiderna mer än fördubblats. Strömavbrotten och el-restriktionerna skapar ytterligare turbulens i de globala 
leveranskedjorna. 

Givet situationen i Kina så tror vi på en fortsatt turbulent marknad under överskådlig tid. Vi ber er ha förståelse för 
situationen och att det kan komma att påverka våra leveranser till er. 

Vi ber er därför se över Era planer och behov och frisläppa order på Era behov så snart som möjligt. 

 

Trots den turbulenta situationen är vi trogna våra kärnvärden; Kundfokus, Servicetänk och Lösningsorienterad.  

Den pågående krisen visar tre saker 

1. De globala försörjningskedjorna är komplexa och sårbara. 
2. Vikten och värdet för våra kunder att konsolidera sin leverantörsbas. 
3. Rudhäll Industri är rätt partner att jobba med.  
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