STATUS LEVERANSER COVID-19 RELATERADE PRODUKTER
COVID-19 pandemin fortsätter att ha stor påverkan på desinfektionsmedel, medicinsk skyddsutrustning
och personlig skyddsutrustning (PPE) inklusive engångshandskar.
Tyskland, Polen, Frankrike m fl valde under våren att förbjuda export även inom EU. Alla länder har
dock idag hävt dessa exportförbudet inom EU. Kina som drabbades först tvångsrekvirerade företag att
enbart producera till den kinesiska staten och dammsög sina grannländer på PPE produkter relaterade
till skydd mot COVID-19. Även stater inom EU har lagt ordrar till europeiska tillverkare som motsvarar
en normal årsproduktion. Detta har skapat ett enormt underskott av PPE produkter relaterade till skydd
mot COVID-19 på den globala marknaden.
Folkrika länder som USA, Brasilien och Mexico har fortfarande en stor ökning av antalet smittade
samtidigt som flera europeiska länder, t ex Spanien och Belgien, nu ser vad som kan beskrivas som en
andra våg av COVID-19. Antalet smittade globalt i början av sep ligger på ca 25 miljoner, med ca
850 000 bekräftade dödsfall.
Detta sammantaget driver på efterfrågan på alla typer av engångsmaterial som polykarbonat, latex,
vinyl, nitril och olika typer av filtermaterial.
Ledtiderna är mycket långa, upp emot 9-10 månader, och våra leverantör har ingen ledig
produktionskapacitet kvar under 2020. Det vi lägger order på nu ligger för leverans i Q1-Q2 2021.
Tyvärr drabbas vi även av en del leveransförseningar, vilket ytterligare försvårar situationen.
Priserna på engångshandskar, desinfektion, andnings-, engångs- och korttidskydd har stigit kraftigt
under våren och sommaren, i nuläget mellan 50-400% beroende på material och produktionsland.
Detta kan kan härledas till ett antal kostnadsdrivare.
Kraftig ökning av efterfrågan
• Globalt har efterfrågan trefaldigats, primärt drivet av sjukvården och nya restriktioner och
direktiv
• Regeringar och sjukvården bygger lager inför en eventuell andra våg av Covid-19
Mycket begränsad tillgång
• Det finns ett begränsat antal producenter av engångshandskar, korttidsdräkter, filtermaterial till
andningsskydd och munskydd i världen.
• Årligen produceras det ca 370 miljarder engångshandskar globalt. Det uppskattade behovet för
närvarande är ca 585 miljarder, vilket innebär ett underskott på ca 215 miljarder.
Begränsad tillgång på råmaterial
• Samtliga tillverkare maximerar sin produktionskapacitet, vilket skapar tryck på viktiga
insatsvaror, t ex NBR (Nitrile Butadiene Rubber) som är en nyckelråvara för produktion av
nitrilhandskar
• Kostnaden för NBR har ökat 30-50% och väntas öka ytterligare.
• Råmaterialbristen påverkar även andningsskydd, munskydd och många korttidsoveraller.
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Ökade produktionskostnader
• Svårt att hitta produktionspersonal, ökade lönekostnader
• Ökade kostnader för skyddsutrustning för produktionspersonal och desinficering av fabriker
mellan skift
• Högre kostnader för logistik och distribution, då även denna bransch är utsatt
• Lägger ut produktion på entreprenad vilket ger fördyrade produktionskostnader.
Förfalskningar, bedrägerier & guldgrävare
• Under den mest extrema perioden (fram till juli) fick vi erbjudanden om att köpa filtrerande
halvmasker (FFP), munskydd, desinfektion osv i stora partier till hutlösa priser. Men när vi väl
granskade dokumentationen kring certifieringar osv visade det sig att upp till 90-95% av
erbjudandena hade förfalskade certifikat eller helt saknade certifiering.
• Vi har aktivt valt att inte köpa handskar av andra aktörer än våra befintliga leverantörer. Det
beror på att det finns ett stort antal oseriösa lycksökare på marknaden som säljer tvivelaktiga
produkter till mycket höga priser. Samma sak gäller desinfektion.
• På filtrerande halvmasker (FFP), desinfektion och ögonskydd har vi lyckats hitta ett par nya
seriösa tillverkare som har kunnat bistå oss med produkter.
• Vi vill ha kontroll på och insyn i våra leveranskedjor för att vara säkra på att vi förser våra
kunder med testade och godkända produkter, som produceras enligt våra krav på socialt
ansvar.
Hur ser det ut framåt? Det är mycket svårt att förutspå utvecklingen och det kan svänga snabbt men vi
ser ingen lättnad på kort sikt. Engångskläder har dock börjat produceras igen och där kommer
situationen att förbättras gradvis från nov och framåt. Enligt analytiker kan vi dock fortsätta att räkna
med brist, långa ledtider och prisökningar på en stor del av sortimentet under resten av 2020 och in i
2021.
Nedan finns ytterligare läsning på området.ESULTAT:

Kraftiga prisökgångshandskar!

TOP SUPPLIER MALAYSIA SEES NO QUICK END TO SHORTAGES
IN $8 BILLION GLOVES INDUSTRY CLICK TO READ

AFTER SIX MONTHS OF CORONAVIRUS, PPE STILL
LACKING CLICK TO READ

PROTECTIVE EQUIPMENT COSTS INCREASE OVER 1,000% AMID

INDUSTRIAL SUPPLIERS UNDER PRESSURE AS

COMPETITION AND SURGE IN DEMAND CLICK TO READ

CORONAVIRUS-DRIVEN DEMAND SURGES CLICK TO READ

AMERICA IS RUNNING SHORT ON MASKS, GOWNS AND
GLOVES. AGAIN. CLICK TO READ

“LIKE A BULLY IN THE LUNCHROOM”: HOW THE FEDERAL GOVERNMENT
TOOK CONTROL OF THE PPE PIPELINE CLICK TO READ
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