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Kriget i Ukraina - Osäkerhet på råvaru- och energimarknaden leder till kraftiga produktionsstörningar.

Det som händer i Ukraina är fruktansvärt med mänskligt lidande och en humanitär katastrof som följd.
Vi på Rudhäll har valt att stötta UNHCR - FN’s Flyktingorgan, i deras viktiga arbete för att hjälpa människor på flykt.

Rudhäll Industri importerar inget direkt från Ryssland eller Ukraina, men vi kommer ändå att påverkas på andra
sätt. Bägge länderna är producenter av råvaror som levereras till Europa.
Kriget i Ukraina och västvärldens ekonomiska sanktioner mot Ryssland kommer att påverka handeln med dessa
länder och leda till produktionsbortfall och leveransförseningar i leverantörskedjorna.
Beläggningen hos europeiska stålverk kommer då att öka och sannolikt kommer också producenterna möta höjda
energi och råvarukostnader som ger oss och våra kunder följdeffekter.
Frakter har varit en utmaning under en längre tid och kommer att fortskrida, vi ser nu ytterligare höjda
drivmedelskostnader och också ett nytt regelverk av hur bilar och chaufförer får röra sig över och inom
landsgränser i EU.
Många ukrainska chaufförer som kör i Europa har nu återvänt hem vilket leder till än större chaufförsbrist i Europa.
Vi håller tät dialog med våra samarbetspartners för att minimera följderna av detta.
Det är idag väldigt svårt att förutse de effekter som kriget och sanktionerna kommer att leda till och hur det
kommer att påverka tillgång på material, frakter och framtida priser.
Vi ber dig därför att granska era planer och släppa beställningar för dina 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.
2.
3.

Globala leverantörskedjor är komplexa och sårbara.
Vikten och värdet för våra kunder att konsolidera sin leverantörsbas.
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.
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