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Konjunkturbrev

CO RO N AEX TR A

BILD 1. IKEM-INDEX FÖR PERIODEN Q3 2016–APRIL 2020 ÖVER INHEMSK FÖRSÄLJNING SAMT
EXPORTEN. INDEXVÄRDE UNDER 100 MARKERAR AVMATTNING (KONTRAKTION) I VOLYM.
Källa: IKEM
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Förutsättningarna ändras kontinuerligt på grund av cronakrisen, aldrig har det
varit så svårt att förutspå vad som händer med världsekonomin och hur det
kommer gå med våra svenska industriföretag. IKEM ger regelbundet ut ett
konjunkturbrev varje kvartal. Innehållet bygger på enkäter till kemi-, läkemedel-,
plast- och gummiindustrin, samt raffinaderierna. Nu ger vi ut ett extra
konjunkturbrev med utfallet för april månad och prognos för maj.
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Kemiindustrin klarade sig sammantaget relativt väl under
början på 2020. Det visade IKEM:s konjunkturbrev för årets
först kvartal, men produktionsförutsättningarna var väldigt
olika för delbranscherna. De mest konjunkturkänsliga delarna,
plast- och kemi, märkte av ett tydligt efterfrågebortfall under
mars månad i spåren av coronakrisen. I andra änden av
skalan mötte läkemedelsindustrin en ökad global efterfrågan.

BILD 2. TILLGÅNGSSIDA UNDER APRIL MÅNAD:
HUR PÅVERKADES LEVERANSERNA AV RÅ/INSATSVAROR TILL ERA PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR
AV CORONAVIRUSET?
Källa: IKEM
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APRIL BÄTTRE ÄN FÖRVÄNTAT, MEN I
MAJ VIKER PROGNOSEN NEDÅT
Den samlade prognos IKEM-företagen lämnade för april i
månad i årets första konjunkturbrev indikerade att
produktionsvolymerna skulle minska något. Resultatet som
nu föreligger visar dock att april månad innebar oförändrade
produktionsvolymer för IKEM-branscherna totalt sett (index
100). För kemi- och plastproduktionen var dock utvecklingen
negativ uttryckt i index 85, men inte fullt så svag som
företagens prognos (index 72). Bakom genomsnittet
döljer sig dock ett stort antal små till medelstora plast- och
kemiproducerande företag med mycket stora produktionsbortfall under månaden.
Maj månad ser dock ut att bli en sämre månad för
IKEM-företagen. Prognosen över produktionsvolymerna,
som företagen gett en vecka in i månaden, pekar på att
utförslöpan tilltar för kemi- och plastproducenterna i maj
(index 78). Men även inkluderat raffinaderi och läkemedel
pekar prognosen på ett visst produktionsbortfall i månaden
(index 87).
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TABELL 1. HUR BEDÖMER NI PÅ EN 10-GRADIG
SKALA FÖRETAGETS FÖRMÅGA ATT RIDA UT
CORONAKRISEN?
Källa: IKEM
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IKEM-BRANSCHERNAS GLOBALA
VÄRDEKEDJOR INTAKTA
Det är förstås ett stort bekymmer att efterfrågan slås undan
för en stor del av IKEM-företagen och det hade varit ännu
mer bekymmersamt om företagen även drabbats av brustna
globala värdekedjor. Att inkommande rå/insatsvaror inte
kommer i tid eller inte alls till följd av coronakrisen på grund
av lokala eller nationella produktionsbortfall/alltför stor global
efterfrågan/gränshandelsproblematik mm. En majoritet av
företagen upplever vissa störningar, men inte av allvarligare
karaktär. Så här långt har därmed IKEM-företagen inte behövt
neka inkommande orders till följd av att de inte förfogar över
en tillräcklig mängd rå/insatsvaror.

KOMMER KEMIINDUSTRIN KLARA SIG
UR CORONAKRISEN
Coronakrisen orsakar skälvningar i hela den globala
ekonomin. Tidshorisonten för när världens ekonomier
kan återgå till något som mer liknar ett normaltillstånd är
dessutom höljd i dunkel. Allt fler initierade bedömare flyttar
fram gränsen för hur länge covid-19 kommer att påverka vårt
levnadssätt och därmed den ekonomiska aktiviteten. Utan

2

att gå närmare in på krisens längd och omfattning, som ju
är högst oklar, svarar dock en majoritet av IKEM-företagen
att de bedömer sig kunna rida ut coronakrisen. Stora delar
av IKEM-kollektivet ser förmodligen en fortsatt ökad efterfrågan på sin produktion, medan andra företag trots tydligt
vikande efterfrågan överlever med hjälp av en stark balansräkning och snabbfotade åtgärder för att minska företagets
fasta kostnader. Andelen företag som hyser en stark tro på
företagets förmåga att rida ut coronakrisen är lika stor viktad
som oviktad, dvs med eller utan hänsyn till företagets storlek.
Ett av fyra företag är dock inte fullt lika säkra på att de tar sig
igenom coronakrisen. En del små företag (oviktat) bedömde
dessutom sina chanser att överleva coronakrisen som mycket
små.

KORTTIDSPERMITTERINGAR SNARARE
ÄN UPPSÄGNINGAR
Endast en mindre andel av den totala personalstyrkan bland
IKEM-företagen påverkades negativt av coronakrisen under
april månad. Bland de företag som drabbats av större
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produktionsbortfall använde man sig av korttidspermitteringar
för att minska kostnaderna. Av total personalstyrka (kollektivanställda och tjänstemän) inom IKEM var cirka 8 procent
korttidspermitterade under april. Isolerat för plast- och kemiproducerande företagen var andelen 16 procent. Uppsägningar
och varsel förekommer också men i betydligt mindre
omfattning. Netto för samtliga företag uppvägdes i stort sett
antalet uppsagda och varslade av antalet nyanställda under
april. Prognosen för maj avseende korttidspermitteringar
ligger kvar på samma nivå som under april.

DEN SVENSKA CORONASTRATEGIN FÅR
FULLT BETYG
Att Sverige valt en annan linje än resten av världens länder,
med till stora delar frivillig social distansering för att stoppa
covid-19, debatteras flitigt runt om i världen. Alternativet,
olika grader av ”lock down” inspirerat av Kinas initiala
metoder för att stoppa corona från att spridas, är ju annars
den metod som en majoritet av länderna i väst tillämpat.
Debatten om vilken strategi som är att föredra ur ett totalt
hälso- och samhällsekonomiskt perspektiv kommer
säkerligen fortgå under många år framöver. Men med den
kunskap som hittills finns anser 80 procent (oviktat) av
IKEM-företagens ledande företrädare att den svenska
coronastrategin varit den bästa. Sammantaget ger företagen
den svenska coronastrategin mer eller mindre fullt betyg.

IKEM:s medlemsföretag verkar inom det breda spannet
av plast-, gummi-, kemi- och läkemedelsproduktion.
Branschens totala förädlingsvärde uppgår till en knappt
femtedel av den totala industriproduktionen i Sverige.
Exportvärdet var 325 miljarder kronor 2019. Samtliga
redovisade svar, där annat ej anges, från konjunkturenkäten är omsättningsviktade med företagets omsättning. Konjunkturbrevet redovisas för varje kvartal.
För frågor kontakta:
Carl Eckerdal, chefekonom
070-497 11 98
carl.eckerdal@ikem.se
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REGERINGENS ”ÖVERBRYGGNINGSPAKET” FÅR GODKÄNT
I den svenska debatten råder en förhållandevis bred
samstämmighet om att den svenska regeringen, även om
den var något sen i starten, lanserat många och nödvändiga
stödpaket riktade till coronakrisande branscher och företag.
Exakt utformning och inriktning av de ekonomiska stöden
finns det däremot många olika uppfattningar om. Såsom
redan uttryckts har också en rad IKEM-företag varit i behov
av de olika ”överbryggningsstöd” som presenterats. Primärt
handlar det om att företag korttidspermitterat personal.
När IKEM-företagens företrädare får betygsätta statens
ekonomiska räddningspaket ger 16 procent den underkänt,
40 procent tycker att den är tillfredsställande. Mindre än
hälften tycker att strategin är riktigt bra.
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