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Avmattning av konjunkturen i Eskilstunas industri
Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina
medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer
med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att
kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om
konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.
Resultatet i den aktuella ”Konjunkturbarometern” bygger på en enkät under januari månad 2012 och avser
företagens bedömning av dagens läge (som råder under kvartal 4 2012) att bedöma förutsättningarna för 1:a
kvartalet 2012. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya
förfrågningar och personalbehov.
I bilaga framgår företagets bedömningar av nuläget (kvartal 4 2012) jämfört med vad man tror om utvecklingen
kvartal 1, 2012. Uppgifter från enskilda företag lämnas ej.
Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:
- Efter höstens indikation på en påbörjad avmattning i industrikonjunkturen ser vi nu tydliga signaler på att en
nedgång kommer att ske under kvartal 1. Det är framförallt indikatorerna konjunktur, orderstock, lönsamhet och
personal som nu försämras, 20-25 % av de tillfrågade företagen bedömer att en försämring kommer att ske.
Företagen hade i princip full produktion hela 2011. När vi tar hänsyn till andra bedömningar av ekonomin och
konjunkturen lär 2012 bli ett år av avmattning. Om vi kommer att se inslag av svårigheter med finansiering med
köp av företagens produkter vilket skedde inom bland annat fordonssektorn under krisen 2008/2009 är svår att
bedöma, men en akut kris på grund av problem med finansiering i samma utsträckning som 2008/2009 finns det
inga indikationer på i nuläget.
De varuproducerande företagens beläggning i produktion har minskat medan de tjänsteproducerande fortfarande
har en oförändrad eller något förbättrad beläggning in i kvartal 1 2012.
Ytterligare kommentarer kan lämnas per tfn Gösta Reinl 070-513 15 86 alt 016-14 17 00, Michael Rydell 070324 54 87 alt 016-14 17 00.
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Fakta Eskilstuna Fabriksförening
har ca 100 medlemsföretag och ca 7500 anställda. 2/3 av företagen är varuproducerande och 1/3 är tjänsteproducerande. Föreningen driver
frågor av gemensam karaktär för att skapa gynnsamma förutsättningar för att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och lönsamhet.
Prioriterade frågor är bland annat tillväxt, kompetenshöjning, rekrytering, avtalsfrågor och infrastruktur. Fabriksföreningen utgör också ett
viktigt nätverk mellan företagen, näringslivsorganisationer och det offentliga. Projektverksamheten utgör en viktig del av vår verksamhet.
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