
    Gnosjö oktober 2022 

 

FORTSATT OSÄKERHET PÅ MARKNADEN - LEDER TILL ÖKADE KOSTNADER 

 

Kära kund,  

Sedan Rysslands invasion av Ukraina började har de globala marknadspriserna på viktiga råvaror stigit kraftigt. 
Oron för både energi & livsmedelsförsörjning har ökat i EU såväl som i resten av världen.                    
Inflationstakten har i många fall nått 2-siffriga belopp i flera länder i Europa och runt om i världen.                              
I EU-området har den skenande inflationen legat kvar på en historiskt hög nivå 

 2022 (jan) +5,6% jämfört med 2022 (SEP) +10,1% visar en ökning med +4,5% 
 

Den globala osäkerheten under 2022 har fört med sig en negativ växelkursutveckling för SEK mot USD.                 
Den försvagade Kronan har direkt lett till högre inköpspriser för Rudhäll eftersom en betydande del av vår 
leverantörsbas finns i Fjärran Östern  

 2022 (jan) 9,10 SEK / USD jämfört med 2022 (sep) 11,46 SEK / USD vilket är en -26% försvagning  
 

Sedan andra halvåret 2021 har energipriserna stigit kraftigt i EU och resten av världen. Bränslepriserna har stigit 
ytterligare på grund av Rysslands invasion av Ukraina, vilket i sin tur har lett till oro för energiförsörjningen i EU. 
Rysslands beslut att avbryta gasleveranserna till flera EU-länder har ytterligare påverkat situationen.    
Världsbanken övervakar marknadsutvecklingen inom energisektorn och i sin rapport om det vägda genomsnittet 
av priserna på kol, råolja och naturgas finns en tydlig indexökning 

 2022 (jan) 121 jämfört med 2022 (aug) 171 visar en ökning med +41 % 
 

Allt detta kombinerat indikerar att marknadspriserna på produktnivå har ökat avsevärt. Samtidigt vill vi betona att 
konsekvenserna av Covid-19 med snabbt ökande efterfrågan och Rysslands invasion ligger utanför vår kontroll. 
Trots våra ansträngningar befinner vi oss nu i en situation där vi, för att säkra order och kunna lägga nya 
beställningar, måste acceptera en högre kostnad. En kostnad vi inte kan absorbera. 

Därför kommer priserna framåt att påverkas och vi kommer att presentera nya priser till er i samband med 
förfrågningar och orderbekräftelser vid nya köp.  

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

Den pågående krisen visar tre saker 

1. Globala leverantörkedjor är komplexa och sårbara. 
2. Vikten och värdet för våra kunder att konsolidera sin leverantörsbas. 
3. Rudhäll Industri är rätt partner att arbeta med.  

 
Finns det något vi kan hjälpa dig med eller om du har frågor kring just din försörjning så tveka inte att ta kontakt 
med din säljkontakt hos oss. 

 

VD, Rudhäll Industri 



 

 

 

 

 

GRAPH 1 – ENERGY (Source: World Price Energy Index https://ycharts.com/indicators/energy_index_world_bank) 

 

GRAPH 2 – INFLATION (Source: European Union Inflation Rate https://tradingeconomics.com) 

 
GRAPH 3 – CURRENCY DEVELOPMENT SEK vs USD (Source https://www.xe.com) 

 

 


