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P R E S S M E D D E L A N D E

KONJUNKTURBAROMETERN JULI 2012:

Barometerindikatorn sjönk för fjärde månaden i rad
Barometerindikatorn föll drygt två enheter i juli och ligger nu närmare fyra enheter under det historiska 

genomsnittet. Den indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är svagare än normalt. Av 

sektorerna i näringslivet bidrog bygg- och anläggningsverksamhet samt privata tjänstenäringar nega-

tivt den här månaden. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg något, medan indikatorn för 

detaljhandeln var oförändrad. Hushållens konfidensindikator bidrog positivt.
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Barometerindikatorn

MINSKAD SYSSELSÄTTNING INOM NÄRINGSLIVET

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg tre enheter i juli och den ligger återigen strax 
över det historiska genomsnittet. Orderingången från hemmamarknaden har minskat, medan såväl 
exportorderingång som produktionsvolym var i stort sett oförändrade under andra kvartalet. Industri-
sysselsättningen har minskat något och företagens planer indikerar fortsatta nedskärningar. Trots be-
svikelse över utfallet förutser företagen återigen en ökning av exportorderingången och även produk-
tionsvolymen väntas stiga något.

Byggkonjunkturen har försämrats snabbt de senaste månaderna och konfidensindikatorn för bygg-
och anläggningsverksamhet har minskat drygt 30 enheter sedan april i år. I juli sjönk indikatorn sju 
enheter. Såväl orderingång som byggproduktion och sysselsättning har minskat och företagens för-
väntningar indikerar ingen snar förbättring av läget. Byggföretagen räknar med en ytterligare försäm-
ring under tredje kvartalet och även på lite längre sikt är förväntningarna återhållsamma.
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Konfidensindikatorn för detaljhandeln var oförändrad i juli jämfört med månaden innan och den 
ligger fortfarande något under det historiska genomsnittet. Det är liksom tidigare stora skillnader mel-
lan de olika branscherna och försäljningen har utvecklats starkast för livsmedelshandel, medan handel 
med motorfordon redovisar fortsatt minskad försäljning. Inför tredje kvartalet är optimismen störst 
inom livsmedelshandel och specialiserad butikshandel och dessa branscher förutser en påtaglig försälj-
ningstillväxt. Handel med motorfordon räknar med en fortsatt minskning i försäljningsvolymen.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna sjönk hela 13 enheter i juli och den ligger nu 
20 enheter under det historiska genomsnittet. Såväl efterfrågan som sysselsättning blev i det närmaste 
oförändrad under andra kvartalet och detta var betydligt svagare än vad företagen räknade med inför 
kvartalet. Tjänsteföretagens förväntningar är mer återhållsamma än tidigare, men såväl efterfrågan som 
sysselsättning förutses ändå stiga något under tredje kvartalet. Det är främst konsultbranscherna och
personaluthyrning som räknar med tillväxt.

HUSHÅLLEN MER POSITIVA OM SIN EGEN EKONOMI

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg 2,5 enheter i juli och ligger nu strax över det historiska 
genomsnittet. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, steg två enheter och 
ligger återigen något över det historiska genomsnittet. Även makroindex ökade något, men synen på 
svensk ekonomi är fortfarande mer negativ än normalt.

Tabell: Valda indikatorer

Medel Max Min maj-12 jun-12 jul-12 Läget¹

Barometerindikatorn 100,0 116,2 71,0 100,3 98,4 96,1 -

Konfidensindikatorer:

Totala näringslivet 9 32 -29 6 4 -1 -

Tillverkningsindustri -4 13 -38 -1 -5 -2 +

Bygg- och anläggningsverksamhet -15 48 -77 -19 -25 -32 -

Detaljhandel 13 40 -26 6 5 5 -

Privata tjänstenäringar 23 49 -21 14 16 3 --

Hushåll (CCI) 5,1 30,0 -38,3 5,9 3,1 5,6 +

Makroindex -1,9 47,4 -69,8 -6,6 -14,8 -12,6 -

Mikroindex 5,4 18,9 -21,3 6,0 5,7 7,7 +

2,1 2,4 2,2

Hushållens ränteförväntningar:

1 års sikt 4,00 3,54 3,51

2 års sikt 4,41 3,89 3,88

5 års sikt 4,85 4,39 4,38

¹ Läget är: ++ mycket starkt, + starkt, - svagt, -- mycket svagt

Hushållens inflationsförväntningar (12 mån sikt)
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