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KONJUNKTURAVMATTNING VÄNTAR RUNT HÖRNET FÖR KEMIINDUSTRIN.
‒ Kemiindustrin går fortfarande för högtryck med ett högt kapacitetsutnyttjande, men nu kommer allt
fler varningstecken som tyder på en vikande konjunktur. Till exempel sjunker kostnaden på råolja
efter en tid av skenande råvarukostnader samtidigt som finansmarknaden målar upp en allt mörkare
bild, säger Carl Eckerdal chefekonom IKEM.
Konjunkturen för kemiindustrin har gått in i en försiktigare tillväxtfas, det visar en färsk konjunkturenkät
som besvarats av företag som är medlemmar i IKEM – Innovations- och kemiindustrierna. Jämfört med
föregående kvartal var det en viss avmattning och under kommande halvår räknar IKEM-företagen med
att tillväxtökningen fortsätter ner. Det indikerar att konjunkturtoppen är passerad.
‒ Den globala ekonomin står vid ett vägskäl. Grundantagandena för den globala tillväxten är
fortfarande, enligt de mest tongivande prognosinstituten som IMF, OECD och Världsbanken,
förhållandevis goda. Men deras tillväxtantaganden för de kommande åren har sänkts under den senaste
tiden. Det går att utläsa också av resultatet i vår enkät, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM och
fortsätter:
‒ Stora delar av IKEM-produktionen står och faller med den internationella konjunkturen och de
orostecken som visar sig mot global tillväxt är därför klart ovälkomna. Det handlar förstås om negativa
effekter av ett internationellt handelskrig orkestrerat av Trump, Italiens budgetarrogans och en hård
Brexit.
Råvarupriserna oroar
Under kvartal tre har kostnaderna för rå- och insatsvaror fortsatt att öka. För det genomsnittliga IKEMföretaget står inköpskostnaderna för cirka 40 procent av omsättningen. Variationen mellan de olika
IKEM-branscherna är dock stor. Inom olje- och raffinaderiproduktion kan råvarukostnaderna i vissa fall
uppgå till mer än 80 procent av omsättningen. För läkemedel är motsvarande siffra bara 10 procent eller
lägre.
‒ Råvarukostnaderna fortsätter öka vilket oroar. Den senaste tidens press på oljepriset borde dock på
sikt innebära en viss lättnad på företagens utgifter, säger Carl Eckerdal.
Instabil elförsörjning hotar investeringar
En annan viktig osäkerhetsfaktor är risken för att elsystemet de närmaste åren inte klarar av att leverera
tillräckligt under årets kallaste dagar. Konjunkturenkäten visar tydligt hur viktig en stabil elförsörjning är
för företagen eftersom elavbrott leder till mycket stora kostnader.
‒ En stabil elförsörjning är även en förutsättning för fortsatta investeringar, i till exempel ny teknik som
minskar klimatutsläppen säger Mikael Möller, näringspolitik chef IKEM.
Fakta om kemiindustrin i Sverige
Den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna, står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri. Ungefär 85 procent av den totala
produktionen går på export, vilket motsvarar 20 % av den svenska varuexporten.
För mer information kontakta:
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Carl Eckerdal, chefekonom IKEM, tel +46 70 497 11 98, e-post carl.eckerdal@ikem.se
Mikael Möller, näringspolitisk chef IKEM, +46 70 683 81 44, e-post mikael.moller@ikem.se
Högupplösta bilder på Carl Eckerdal http://ikemfrontend.qbank.se/search/press/chefekonom/2941
Högupplösta bilder på Mikael Möller
http://ikemfrontend.qbank.se/search/press/n%C3%A4ringspolitisk%20chef/2948
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