12

TEMA

Fredag 26. november 2021

FREMTIDENS FORSYNINGSKÆDER

BSB-direktør: Vi ser mange
emner vende hjem til Europa
Stål- og aluminiumsspecialisten BSB Industry mærker store forandringer i forsyningskæderne. Usikkerhed får OEM’erne til
at trække produktionen hjem til Europa, lyder det fra direktøren
Af Simon Dinsen Hansen

FORSYNING: Der sker forandringer i de globale forsyningskæder
i øjeblikket, og det gælder ikke
mindst strømmen af underleverancer mellem kunder og fabrikker i metal- og maskinindustrien.
Det kan adm. direktør Teddy
Norsgaard Jørgensen fra maskinfabrikken BSB Industry skrive under på. Han oplever lige nu, at der
kører emner på maskinerne, som
tidligere blev produceret langt
væk fra Europa.
- Bare emnerne passede ind i en
container, så bestilte man dem jo
tidligere i Asien. Men på grund af
coronaen og de afledte effekter
på fragtmarkedet har de store
OEM’er kigget efter leverandører
i Europa, simpelthen fordi de ikke
kunne få varerne fra Asien, siger
Teddy Norsgaard Jørgensen.
BSB har 265 ansatte og fabrikker i både danske Lunderskov og i
Polen.
Gavner BSB Industry
Direktøren lægger ikke skjul på,
at bevægelserne i forsyningskæderne lige nu gavner BSB Industry, fordi markedssituationen
også passer godt med BSB’s strategi om i stigende grad at tilbyde
kunderne samlede Supply Chain
løsninger.
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På grund af coronaen og de afledte
effekter på fragtmarkedet har de
store OEM’er kigget
efter leverandører
i Europa, simpelthen fordi de ikke
kunne få varerne
fra Asien,

Når markedet normaliserer, vil produktion af kritiske komponentet bliver
i Europa, mens andre emner vil ryge
tilbage til Asien, vurderer Teddy Norsgaard Jørgensen, adm. direktør for
BSB Industry. Foto: Dan S. Frandsen

Teddy Norsgaard, adm. direktør
BSB Industry

Det er løsninger, hvor BSB tilbyder kunderne at overtage både
indkøb, produktion af emner, lagerføring og logistik ud til kundernes sites.
- I øjeblikket er det vindindustrien, som ønsker de løsninger,
men vi oplever, at der er interesse
fra andre dele af industrien. Det
er noget, de store OEM-aktører og
maskinproducenter overvejer, siger Teddy Norsgaard Jørgensen.
De kritiske emner
Selvom pilen lige nu peger i BSB’s
retning, så tør den adm. direktør
ikke lægge sig alt for fast på, hvordan fremtiden kommer til at se

ud, når det handler om forsyningskæderne. Men i øjeblikket
er verden mere eller mindre delt
ind i tre regioner, hvor det såkaldte Emea-område bestående af
Europa, Afrika og Mellemøsten er
det ene.
Det asiatiske område og det
amerikanske område er de to andre regioner.
- På et tidspunkt bliver forsyningskæderne selvfølgelig normaliseret i en eller anden grad,
men jeg tror fortsat, at vi vil se en
regionalisering. De kritiske komponenter vil blive sourcet fra regionalområderne, og det gælder
også i Europa, simpelthen fordi

det er blevet for usikkert at få dem
fremstillet i Asien, siger han.
Kvalitet og levering
Teddy Norsgaard Jørgensen peger på, at det i den sidste ende altid vil være de faktorer; pris, kvalitet og leveringssikkerhed, som
kunderne vil vægte op mod hinanden.
- En europæisk OEM’er vil jo ikke betale urimeligt høje priser for
sine emner, men måske vil en

europæisk virksomhed godt betale lidt ekstra for hurtig levering og
kvalitet, siger Teddy Norsgaard
Jørgensen, der minder om, at løndelen i industrien stadig er en meget afgørende faktor.
- Det er stadig billigere at få produceret i Asien frem for i Europa,
så for en virksomhed som vores
handler det også om hele tiden at
arbejde med pris, kvalitet og leveringssikkerhed i forhold til kunderne.

Verden delt ind i tre regioner
Verdensmarkedet deles ofte ind i tre regionale områder, der har følgende
betegnesler:
• Emea (Europa, Mellemsøsten og Afrika)
• Apac, (Asien og Stillehavsområdet)
• Amer, (Nord- og Sydamerika)

BSB Industry har fabrikker i både Polen og Danmark og mærker i høj grad de nye tendenser i forsyningskæderne. Kun- Der er fuld knald på maskinerne hos BSB Industry, og slutkundernes hjemtagning af produktion til Europa giver ekstra travlhed. Foto: BSB Industry
derne i Europa trækker deres produktion hjem til underleverandører i Europa. Foto: BSB
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