Hej företagare, (cc politik och kommunledning)
Med anledning av läget i Ukraina så har jag fått frågan från regionledningen hur vi bedömer påverkan
av krisen hos företagen i olika branscher i vår kommun.
Det är naturligtvis helt omöjligt att överblicka då effekterna av en krigshandling inte följer samma logik
som tidigare kriser som oljekrisen, finanskriserna och nu senast pandemin, utan ger helt oförutsägbara
effekter.
Ett första konstaterande är ändå att Örebroregionens näringsliv, också Noras är mångfacetterat, dvs
många bolag, i olika branscher och en stor blandning av många små och medelstora och några
stora. Vi brukar säga att vi har ett differentierat näringsliv och det skulle jag ändå säga är en
styrka. Vårt näringsliv vilar på flera ben helt enkelt, det har varit en fördel i tidigare kriser och det
återstår att se om det är så i denna.
V ser redan stora negativa effekter på världsekonomin, trolig eskalerande inflation bla ökande
råvarupriser, stigande räntor och därmed mkt osäkra förutsättningar för många företag globalt, och
detta drabbar också hel naturligt företag rakt över även om vi har robust näringslivsstruktur.
Ett perspektiv är att importen från Ukraina endast motsvarar 0,7 % Sveriges totala volym.1,4 % av
exporten och 1,2 % av importen. Sverige har alltså inte särskilt stor exponering direkt mot dessa
länder. Rysslands andel av Världsekonomin är inte så stor, som helhet är knappt 2%. Sett till
världsekonomin mätt i BNP Ryssland nedan på 11.e plats.

I övrigt handlar det mesta, som rapporteras om just nu om mer indirekta effekter. De stora börserna ned.
Råvaror som vete, majs, olja, naturgas ökar kraftigt i pris. Energi- och drivmedelspriser stiger. Dollarn stärks
kraftigt mot svenska kronan, vilket såklart ger effekter för importerande och exporterande bolag. Mest
negativa effekter men också det omvända för några exporterande som handlar i tex dollar.
En av de riktigt besvärliga frågorna framåt kan vara samma som vi haft under pandemin, dvs materialbrist och
ökande inköpspriser. Vi höll ju precis på att ta oss ur detta, men nu kommer den utmaningen upp igen när
sanktioner sker mot Ryssland som exporterar stora mängder råvaror inte minst järn och andra mineraler.
Jag tror vi i övrigt får vänta tålmodigt några dagar för att mer data/information/analys ska publiceras, men om
ni vill ge mig en kort reflektion i vändande mejl som jag kan skicka vidare till regionledningen så skulle det
uppskattas.
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