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Försämrade utfall i konjunkturindikatorer efter vårens 
politiska oro och ett fortsatt trögt Europa har påverkat 
svenska teknikföretag på senare tid. Därmed försämras 
även tillväxtförutsättningarna inför 2015. Den låga BNP-
tillväxten i Euroområdet i år kan förhoppningsvis tillta 
något under loppet av 2015 även om det mesta talar för 
en fortsatt låg tillväxt.

Positivt är att USA, Storbritannien och Kina förväntas visa en lite 
högre efterfrågan på teknikvaror från Sverige jämfört med övriga 
stora exportmarknader. Men med överdimensionerad export 
inriktad på Europa blir efterfrågan ändå fortsatt lägre än normalt 
för teknikindustri i Sverige 2015. Transportmedelsindustrin 
förväntas här bli en av få ljuspunkter 2015. 

Recessionstendenser infann sig redan under andra kvartalet 
2014 för Euroområdet. Förbättras inte utfallen i industrins 
konjunkturindikatorer, särskilt i Tyskland och Frankrike, 
inom kort ökar naturligtvis risken för fortsatt recession inom 
Euroområdet.

I USA är läget fortfarande däremot påfallande starkt och är en 
av få exportmarknader med bra utsikter för efterfrågan även 2015. 
I Kina har tillväxten för industrin sammantaget däremot dämpats. 
Tillväxten i Kinas teknikindustri, efter tvåsiffrig tillväxt 2012-
2014, dämpas först under 2015. Den största exportmarknaden 
för teknikindustri i Sverige är Norge. Här väntas en försämrad i 
efterfrågan på investeringsvaror 2015.

För teknikindustrins delbranscher i Sverige räknar vi med att 
produktionstillväxten i transportmedelsindustrin ökar med fem 
procent 2015 efter en minskning i år. I Sveriges enskilt största 
exportbransch av samtliga varor och tjänster, maskinindustrin, 
förväntas produktionen bli oförändrad 2015. Sammantaget 
förväntas produktionen i teknikindustri öka med två procent 
nästa år efter en lika stor minskning i år.

Den tidigare höga svenska växelkursen har blivit mindre 
stark vilket påverkat exportvärdet positivt. På grund av låg 
internationell efterfrågan minskar dock exportvolymen. Tillfälligt 
bättre exportpriser påverkar vinstmarginalerna positivt men 
motverkas av ökade råvarupriser SEK. Efterfrågan på arbetskraft 
är fortsatt låg. Antalet anställda minskar i år men förväntas bli 
oförändrad nästa år.
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➤ TRANSPORTMEDELSINDUSTRI

Europa både bättre och svagare
Transportmedelsindustrin visade mellan andra kvartalet 2013 
och första kvartalet i år en ökad produktionsnivå, men därefter 
har nivån minskat. En förklaring var tillfälligt höga leveranser 
av lastbilar p.g.a. ändrade miljöregler i EU. Oräknat dessa 
regelförändringar var förväntningarna att 2014 skulle bli ett 
ganska starkt år för Europamarknaden. Som det ser ut nu når 
registreringarna i Europa dessvärre inte riktigt upp till fjolårets 
nivå.

Läget för personbilar är något bättre. Efter sex år av 
krympande Europamarknad har försäljningen börjat växa 
något i år vilket bidragit positivt också för tillverkare i Sverige. 
Personbilsexporten till marknader utanför EU har minskat en 
längre tid men har återhämtat sig något i år. Totalt ökar dock 
personbilsexporten från Sverige i år och med hänsyn tagen till 
hemmaefterfrågan är situationen bättre än tidigare. 

Motorfordon dominerar
Produktion och försäljning för transportmedelsindustrin i 
Sverige påverkas till stor del av marknadsutvecklingen i EU. 
Registreringen av personbilar förväntas här öka med fyra 
procent i år men dämpas till en ökning runt två procent 2015. 
Samtidigt introducerar personbilsindustrin i Sverige nya 
modeller under 2015-2017. Erfarenhetsmässigt skapar detta 
vanligtvis en lite bättre utveckling än annars. Mot bakgrund 
av låg ekonomisk tillväxt i EU och snabbt försämrade 
konjunkturindikatorer under hösten talar dessvärre hittills inget 
för att registreringar av tunga lastbilar i EU skulle öka 2015 i 
jämförelse med årets förväntade 220 000 enheter.

Bildelar följer produktionen
Höga 81 procent av Sveriges bildelsexport är destinerad 
till EU, Med viss volatilitet följer bildelsexporten 
produktionsutvecklingen för fordonsindustrin i EU och 
förväntas även göra det nästa år. Fordonsproduktionen i EU 
förväntas öka med fem procent i år och med två procent nästa år. 

Ingen sammantagen tillväxt 2014, men plus nästa år
Sammanfattningsvis räknar vi därför med att 
produktionstillväxten för transportmedelsindustrin i Sverige 
minskar med två procent i år, för att därefter öka med fem 
procent under 2015. I denna bedömning ingår en fortsättning 
på den återhämtning som inletts i år av export till marknader 
utanför EU.

Teknikindustri i Sverige
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➤ MASKININDUSTRI

Låg efterfrågan består
Fortfarande påverkas världen negativt av den mycket höga 
tillväxt i globala fasta investeringar som fördubblades i värde 
från 7 770 Mdr USD år 2001 till 15 300 Mdr år 2008. Därefter 
har efterfrågan varit allt annat än hög. I fjol nådde tillväxten i 
investeringar sammantaget dryga två procent men har tilltagit till 
drygt fyra procent i löpande USD i år. 

Vi räknar med att produktionen i maskinindustrin i Sverige 
minskar med fem procent i år men blir oförändrad nästa år1. 
Prognosen baseras på att efterfrågan i Europa trots allt tilltar 
under loppet av 2015. Blir så inte fallet läggs ytterligare ett år med 
minskad produktion till handlingarna.

Europa litet bidrag – USA mot all time high
Den förbättring i efterfrågan på investeringsvaror som inleddes i 
EU under 2013 har hittills varit begränsad. De konjunktursignaler 
som dykt upp under hösten tyder nu på att efterfrågan i EU avtar 
och kan i bästa fall komma i gång under andra halvåret nästa år. 
Näringslivet i EU investerar förvisso, men inte i den omfattning 
och i den takt som vore önskvärd. 

Efterfrågan har däremot varit hög på den enskilt största 
marknaden USA. Vi räknar med att så blir fallet även nästa 
år. I år förväntas maskinexporten från Sverige till USA åter nå 
tidigare all time high nivån från 2012 eller 17,5 Mdr SEK. Under 
2015 förväntas således exporten till USA passera årets nivå.

I Kina förväntas tillväxten i fasta investeringar dämpas från 
en ökning med 16 procent i år ned till 12 procent 2015. Det är 
naturligtvis positivt att efterfrågan är fortsatt hög i Kina, men 
exporten hit utgör bara fyra procent av total maskinexport vilket 
gör att inverkan blir relativt begränsad sammantaget.

Leveranserna till hemmamarknaden minskar i år med ungefär 
tre procent vilket är i linje med nedgången i Sveriges totala 
maskininvesteringar. Nästa år förväntas en relativ förbättring 
i efterfrågan då inhemska maskininvesteringar inte förväntas 
minska ytterligare utan bli oförändrade. 

Ofördelaktig marknadsmix
Vi noterar samtidigt den ofördelaktiga marknadsmix som 
påverkar de långsiktiga marknadsförutsättningarna för Sveriges 
maskinindustri negativt. Hög långsiktig tillväxt kommer inte att 
finnas för vår överdimensionerade maskinexport till EU inom 
överskådlig tid. Se tabell på sidan 40.

Teknikindustri i Sverige

1)  Längre perioder av oförändrad eller minskad produktion i maskinindustri är vanligt 
eller 1991-94, 1997-2001.eller 2012-2015
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➤ METALLVARUINDUSTRI

Blandad efterfrågan
Metallvaruindustrin består till 86 procent av leverantörer till 
andra delbranscher inom teknikindustri samt leverantörer till 
bygg- och anläggningssektorn. Aktiviteten i metallvaruindustrin 
är främst en återspegling av kundernas aktivitet i Sverige då 
exporten som andel av försäljningen här är jämförelsevis mindre 
omfattande. 

Exporten till flera av de största marknaderna som den enskilt 
största marknaden Norge samt till Tyskland, Kina och USA har 
ökat något i år. Total metallvaruexport till EU minskar däremot 
vilket således återspeglar låg efterfrågan i Italien och Frankrike 
samt i ”periferiländer”. 

Inte heller leveransvolymerna till hemmamarknaden ökar i år. 
Visserligen gynnas byggmetaller av en växande byggproduktion, 
men leveranser till övriga teknikbranscher minskar som en följd 
av att produktionen inom dessa kundbranscher sammantaget 
minskat. Produktionen för metallvaruindustrin väntas minska 
med en procent i år. 

Plus från bygg och transport nästa år
Under 2015 förväntas en liten förbättring för metallvaruindustrin. 
Exporten till EU (80 procent av total metallvaruexport) följer 
i stort sett EU:s teknikproduktion som endast förväntas öka 
med knappt en procent 2015. Här blir alltså efterfrågan i bästa 
fall fortsatt lägre än normalt. Låg tillväxt för tillverkare av 
investeringsvaror i Sverige ger inte heller någon större draghjälp 
2015. I stället förväntas efterfrågan tillta från tillverkare av 
transportmedel och därtill bli fortsatt högre än normalt från 
Sveriges byggsektor. I senaste barometerundersökningen från 
september rapporterade Sveriges byggindustri hög optimism 
både i dagsläget och inför det kommande året. Total förväntas 
därmed produktionsvolymen för metallvaruindustrin öka med 
en procent nästa år.

Teknikindustri i Sverige
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➤ ELTEKNIK

Stora orderstockar 
Med 60 procent av exporten av elmaskiner till EU har inverkan 
av låg efterfrågan härifrån varit betydande under de senaste 
åren. Exporten till EU har minskat med 20 procent sammantaget 
mellan 2011-2014. 

Exporten till Bric utvecklats bättre men minskar sammantaget 
i år som en följd av minskad export till Ryssland och Brasilien. 
Exporten till Kina och Indien förväntas bli oförändrad jämfört 
med i fjol. Till dessa länder ökade å andra sidan exporten kraftigt 
2013 och har således legat kvar på en hög nivå.

Grannsamverkan
Norge är utan konkurrens den enskilt största exportmarknaden. 
(3,5 ggr högre än t.ex. exporten till Kina) Energisektorns starka 
investeringsexpansion i Norge har fått exporten av elmaskiner 
från Sverige att öka i hög takt inte bara i år utan även under en 
längre period. Investeringsplanerna i Norges energisektor för 
2015 pekar på ytterligare ett starkt år med en investeringsnivå på 
24 Mdr NOK mot 22 Mdr i år. Infrias detta är det naturligtvis 
positivt även för exporten av elmaskiner från Sverige.

I teknikföretagens barometer för tredje kvartalet i år 
rapporterade drygt 70 procent av företagen orderstocken som 
större än normalt samtidigt som kapacitetsutnyttjandet steg 
något. 

Produktionsutvecklingen i branschen är notoriskt volatil vilket 
i viss mån beror på långa projekt och därmed sammanhängande 
variationer när leveranser redovisas. 

En omfattande stor orderingång efter sommaren talar för 
ökad produktionsnivå på sikt. Hade det inte varit för den låga 
efterfrågan i Europa skulle produktionen i Sverige ökat något 
i år. Produktionsvolymen minskar däremot med tre procent i 
år men förväntas öka med två procent 2015 bl.a. som följd av 
företagens upparbetade orderingång och orderstockar.

Teknikindustri i Sverige
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➤ TEKNIKTJÄNSTER

Utfallet i barometerdata för tekniktjänster och teknikindustri 
följer varandra väl med undantag för mer slumpmässiga 
variationer eller viktningsförfarande. Teknikindustri och 
tekniktjänster gör affärer med varandra och dessutom återfinns 
en hel del dotterbolag i sektorn för tekniktjänster som tillhör 
koncerner i tillverkande teknikindustri. Detta gör naturligtvis 
att det finns en direkt koppling i ekonomisk aktivitet mellan 
branscherna. 

Lite bättre
Konjunkturläget för tekniktjänster har långsamt förbättrats det 
senaste året enligt den s.k. konfidensindikatorn2. Det senaste 
utfallet i september tyder på att affärsläget betraktas som ungefär 
normalt efter att företagen ansett det som lite sämre än normalt 
under hela 2013.

Var är arbetskraften?
Mellan fjärde kvartalet i fjol och andra kvartalet i år angav 
omkring 45 procent av företagen brist på personal. Under tredje 
kvartalet i år ökade denna brist till att omfatta 54 procent 
av företagen. Detta bidrar till att expansionen för branschen 
naturligtvis skulle kunna vara högre om personalbehovet här 
kunnat tillgodoses. 

Samtidigt ökar inte antalet anställda sammantaget, utan 
har säsongrensat minskat något andra kvartalet i år (senaste 
uppgift) jämfört med både närmast föregående kvartal och andra 
kvartalet 2013. I viss mån beror detta på neddragningar hos 
uppdragsgivare inom industrin.

Försäljningen förväntas ändå öka i ganska hög takt eller 
med omkring sju procent i år efter en ökning med låga en 
procent 2013. Företagen har här rapporterat en något försvagad 
efterfrågan under andra och tredje kvartalet i år jämfört med 
första kvartalet. I viss mån följer denna utveckling en dämpad 
efterfrågan i teknikindustri. 

Tillväxten i nettoomsättning förväntas avta något 2015, eller 
ned till en ökning på fem procent. Uppenbart påverkar bristen 
på personal expansionsmöjligheterna. Samtidigt påverkas 
naturligtvis utvecklingen av hur kunderna avvecklar, förlänger 
eller initierar nya uppdrag. 

Teknikindustri i Sverige

2)  SNI 71.1 Formellt benämnd teknisk arkitekt-och konsultverksamhet som till 92 
procent består av teknisk konsultveksamhet. 
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➤  ARBETSMARKNADEN FÖR TEKNIKINDUSTRI

Få varsel och oförändrat antal anställda
Under första halvåret 2014 har antalet varsel om uppsägning 
varit få och lägre än normalt. Trenden fortsatte under tredje 
kvartalet då antalet varsel sammantaget var de lägsta sedan 
tredje kvartalet alltsedan 2007. 

Med en samtidigt minskad produktionsnivå kan detta framstå 
som en paradox. Men i stället förklaras detta till viss del av höga 
kostnader för anställning och avskedande samt att andelen 
produktionspersonal minskat trendmässigt (22 procent 3kv-2008 
2:kv-2014). Andra faktorer som bidragit till relativt få varsel 
är naturligtvis variationer i arbetstid, tillfälligt anställda och 
inhyrning.

Teknikföretagens barometer visar en fortsatt begränsad brist 
på arbetskraft även om den ökat något sammantaget under 
loppet av 2014. Under det tredje kvartalet rapporterade vart sjätte 
företag brist på arbetskraft. Bristen på ingenjörer och tekniker 
var här betydligt högre än för yrkesarbetare.

Vanligtvis sker en säsongsmässig ökning i antalet tillfälligt 
anställda under tredje kvartalet samt en minskning under 
fjärde kvartalet varje år. Rensat för detta kommer antalet 
anställda minska med en procent i genomsnitt 2014. Den låga 
produktionstillväxt som förväntas 2015 innebär vanligtvis ingen 
ökning i antalet anställda netto. 

Däremot ökar naturligtvis anställda i enskilda företag 
eller i enskilda branscher. Antalet anställda kommer att öka 
i transportmedelsindustrin samt för leverantörer till dessa år 
2015. Samtidigt förväntas antalet anställda minska för tillverkare 
av investeringsvaror. Efterfrågan på ingenjörer är högre än för 
annan personal. Sammantaget betyder detta och mot bakgrund 
av den låga förväntade produktionstillväxten att antalet anställda 
sammantaget bedöms bli oförändrat 2015. 

Vi konstaterar också att ökade sociala avgifter för yngre och 
äldre anställda i teknikindustri på sammantaget 1,4 Mdr SEK för 
perioden 2015-2016 naturligtvis kommer att minska efterfrågan 
på personer i dessa ålderskategorier. 

Teknikindustri i Sverige
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➤ PRISER

En stark valuta innebar minskade exportpriser 2012-2013 räknat 
i svenska kronor för teknikindustri i Sverige. Försvagningen 
av kronkursen som inleddes under 2013 och som sedan mars 
2014 tilltagit har därefter inneburit ökade exportpriser i SEK. 
I september ökade exportpriserna för teknikindustri med 2,9 
procent jämfört med mars i år och med 4,7 procent jämfört 
med september 2014 (exklusive strukturellt minskade priser i 
telesektorn). 

Baksidan av en svagare växelkurs är naturligtvis stigande 
priser på importerat råmaterial, tjänster samt importerad 
kapitalutrustning. Den nu mindre starka kronan har 
sammantaget en positiv effekt för exportföretagen då 
vinstmarginalerna i viss mån kan förbättras.

PPI totalt (Producentpriser för hemma och exportmarknad) 
för teknikvaror i Sverige ökar i genomsnitt med två procent 2014. 
Under antagande om oförändrade växelkurser efter sista oktober 
i år förväntas PPI öka med ytterligare 1,5 procent nästa år.

Växelkurseffekter även i EMU och USA
En svagare Euro mot främst USD och GBP har medfört att 
exportpriser på marknader utanför EMU-området har börjat 
öka något. Hälften av EMU:s teknikexport är dock internhandel 
vilket gör att genomslaget på totala exportpriser blir begränsad. 
En allmänt låg efterfrågan inom EMU håller därtill tillbaka 
prisökningarna. PPI (viktat EMU och icke EMU) för 
teknikindustri sammantaget förväntas därmed bli oförändrade 
i år. Genomslaget av något högre PPI mot marknader utanför 
EMU gör att totala PPI för teknikindustri i EMU förväntas stiga 
marginellt eller med 0,3 procent nästa år. 

I det fall ECB tillgriper åtgärder med syfte att få igång 
tillväxten med hjälp av en svagare valuta ökar utrymmet för 
prisökningar för Euroområdets teknikindustri med motsvarande 
negativa effekter för Sveriges exportpriser. Med vårt stora 
beroende till Europa förväntas en sådan växelkursförändring 
mot Euron bli mindre markant än mot USD. 

Starkare USD mot bl.a. EUR, CAD och JPY har fått tidigare 
stigande exportpriser för teknikindustri i USA att dämpas. I 
september var Export-PPI för teknikindustri i USA oförändrad 
i årstakt efter en ökning 2013 på 0,7 procent. Utrymmet för 
högre Export-PPI i USD begränsas om dollarkursen fortsätter 
upp framöver. Samtidigt skapar en hög inhemsk efterfrågan 
utrymme förprisökningar på hemmamarknaden. Totalt 
förväntas PPI (hemma och export) för teknikindustri i USA öka 
med en procent i år och med 1,3 procent 2015.

Teknikindustri i Sverige
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➤ KONJUNKTURINDIKATORER

Olika konjunkturindikatorer i Sverige såväl som på merparten 
av våra exportmarknader signalerade tidigare en tilltagande 
ekonomisk aktivitet under 2014. Indikatorerna inom EU har 
dessvärre försämrats på senare tid. USA visar en ännu på en 
fortsatt relativt stark utveckling. 

Ledande indikatorer
Ledande indikatorer består av variabler som har en tendens till 
att återspegla industriproduktionens utveckling 3-6 månader 
framåt. Sammansättningen av indikatorerna varierar mellan 
olika länder men består oftast av finansiella variabler som 
aktiemarknaden eller ränteläget. Andra variabler kan vara 
arbetade timmar, ordersituation, byggnadstillstånd och för en del 
länder också företagens framtida förväntningar.

Tillväxttakten i den s.k. ledande indikatorn för EMU länderna 
har sedan första kvartalet i år avtagit och indexnivån sjunkit. 
Detta medför vanligtvis en lägre tillväxttakt i teknikproduktion 
och en produktionsnivå som förväntas bli oförändrad mellan 
september i år och kvartal ett 2015. Förbättras inte indikatorn 
framöver ökar risken för minskad tillväxt för teknikindustri i 
EMU nästa år.

I USA visar ledande indikatorer däremot att tillväxten i 
industriproduktion bör fortsätta öka det närmaste halvåret. 
Indikatorn nådde nu under hösten den högsta nivån sedan 20073. 
Om centralbanken inleder räntehöjningar under 2015 eller om 
börsen vänder nedåt försämras indikatorn.

OECD-området är det enskilt största exportområdet för 
teknikindustri i Sverige (75 procent av exporten). Aktiviteten 
här har alltså en stor inverkan på teknikindustri i Sverige. 
Försvagningen i OECD:s indikator antyder därför att 
produktionsnivån kan bli oförändrad i teknikindustri i Sverige 
under innevarande halvår jämfört med första halvåret 2015. 
Förbättras inte indikatorn under första halvåret 2015 ökar risken 
för att teknikproduktionen i Sverige t o m minskar nästa år. 

Konfidensindikatorer
Konfidensindikatorer kan konstrueras på olika sätt. Vanligtvis 
utgår man ifrån företagens rapportering för orderstockar, 
färdigvarulager samt deras framtida produktionsförväntningar. 
Utfallen i variablerna transformeras sedan till ett index där ett 

Teknikindustri i Sverige

3)  Enligt The Conference Board
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Teknikindustri i Sverige

index på 100 kan betraktas som någon sorts form av normalläge. 
Under speciella antaganden kan visas att cirka tvåtredjedelar 
av alla observationer hamnar inom intervallet index 90-110. Ett 
index större än 110 kan därför betraktas som överhettning. Ett 
index lägre än 90 sammanfaller oftast med en mer omfattande 
kontraktion. Vanligtvis gäller s.k. persistens d.v.s. om index 
hamnar över eller under brytpunkten 100 tenderar den att ligga 
kvar på dessa nivåer en längre period.

Försämring i EMU:s tre stora, inte minst i Tyskland
Inom EU började konfidensindexet för teknikindustri förbättras 
redan vid årsskiftet 2012/2013. Första kvartalet i år nådde index 
den högsta nivån sedan andra halvåret 2011. Därefter har utfallen 
försämrats och för en del medlemsländer i betydande grad. Detta 
gäller framför allt Frankrike men också Italien. 

Tyska IFO index byggs upp på likartat sätt som 
konfidensindikatorerna. IFO-index för hela tyska näringslivet 
och även för teknikindustrin har försämrats sedan i våras. 
Utfallet för Tysklands teknikindustri i september som 
publicerades i oktober var det sämsta sedan januari 2013. 

Konsumentförtroende
Konsumentförtroendet har viss betydelse för teknikindustrin. 
Inom EU finns en harmoniserad undersökning bland 
medlemsländerna. Konfidensindikatorn för hushållen är en 
sammanställning av olika frågor rörande den egna ekonomin 
samt landets ekonomi. 

Svagare konsumentförtroende i EU 
EU:s konsumentindikator nådde den högsta nivån sedan 2007 
under första kvartalet 2014. Ett bättre utfall i indikatorn under 
loppet av 2013 och t.o.m. andra kvartalet 2014 sammanföll med 
en svagt stigande konsumtionstillväxt hos hushållen. Nu har 
risken däremot ökat för lägre konsumtionstillväxt andra halvåret 
2014 eftersom utfallet i indikatorn försämrats något sedan 
toppen andra kvartalet i år. Förbättras inte indikatorn under 
2015 ökar också risken för en minskad hushållskonsumtion inom 
EU 2015. Under antagande att hushållens förtroende inom EU 
inte försämras ytterligare förväntas konsumtionen öka med 0,8 
procent i år och med en procent 2015. UK och Spanien förväntas 
nå en konsumtionsökning på vardera två procent 2015. För Italien 
och Frankrike handlar det som i år om en tillväxt på någon eller 
några tiondelars procentenheter.
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➤ INVESTERINGSVAROR

Pengar i fel fickor och ändrad marknadsbild
Teknikföretagens skattningar tyder på att produktionen för global 
maskinindustri ökat med sammantaget låga 12 procent i volym 
för hela perioden 2008-2013. Produktionen har under denna 
period sammantaget minskat med 15 procent inom EU, ökat med 
80 procent i Kina samt ökat med fem procent i USA. Marknads- 
och konkurrensbilden är således lite annorlunda än för ett 
par år sedan. Att tillväxten utanför Kina varit låg har många 
orsaker. Man kan i vart fall konstatera att efterdyningarna av 
finanskrisen har skapat en viss undanträngningseffekt. Världens 
samlade offentliga statsskuld har ökat med 140 504 000 000 000 
SEK 2008-20144. En hel del av detta belopp ligger bundet i 
statsobligationer till liten nytta i stället för att ha kanaliserats till 
produktiva investeringar.

Efterfrågan på maskinutrustning har fortsatt att öka i USA. 
En gynnsam investeringskonjunktur fortsätter här även under 
2015. Vinsttillväxten är hög, i vart fall jämfört med EU, och 
kapacitetsutnyttjandet ligger på en hög nivå. 

Fortfarande pressas näringslivet och industrin i EU/EMU 
av otillfredsställande lönsamhet och vinsttillväxt vilket klart 
begränsar förutsättningarna för en ökning i efterfrågan på 
investeringsvaror. T.o.m. andra kvartalet i år har vinstläget i 
näringslivet visserligen förbättrats något i Tyskland, men är 
fortsatt svagt i Italien och har försämrats i betydande grad i 
Frankrike.

Låg efterfrågan fortsätter
Vi räknar med att efterfrågan på investeringsvaror inom EU 
sammantaget blir låg även 2015. I volymtermer förväntas 
investeringarna öka med marginella en procent.

Här ska dock noteras att efterfrågan utvecklas olika inom 
Europa. Efterfrågan är f.n. högre i Tyskland, Storbritannien 
och nu också i Spanien (exkl. byggvaror) än i övriga EU-länder. 
Storbritannien explosiva tillväxt i maskininvesteringar i år avtar 
dock något nästa år. Maskininvesteringar i Tyskland ökar med 
tre procent i år men dämpas till en procent 2015 som följd av 
företagens allt mindre optimistiska syn på affärsläget. Frankrike 
visar nolltillväxt i år i maskininvesteringar vilket också förväntas 
bestå nästa år. Italien har visat minskade maskininvesteringar 
under elva kvartal i rad. Här kan vi i bästa fall bara hoppas på en 
utplaning 2015.

Teknikindustri internationellt

4) IMF Economic Outlook October 2014
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➤ TRANSPORTMEDEL

Måttlig efterfrågan på personbilar i Europa
Efter att ha minskat sex år i rad har personbilsförsäljningen 
inom EU ökat i år. Ökningen blir dock måttlig eller fyra 
procent. Under 2015 förväntas försäljningen sammantaget 
öka i något lägre takt eller med runt två procent. De tidigare 
försäljningstopparna nåddes under perioden 1999-2007 vilket gör 
att utbytesbehovet visserligen fortsätter att öka. Samtidigt har 
konsumentförtroende i EU utvecklats mindre gynnsamt under 
hösten. Risken för bakslag under 2015 ökar naturligtvis i det fall 
konsumentförtroendet försämras framöver. 

Högsta nivån sedan 1999
I USA når försäljningen av personbilar plus light-trucks 
16,3 miljoner enheter i år. Här är arbetsmarknadsläget helt 
annorlunda än i EU vilket stimulerar hushållens bilinköp. 
Därutöver ligger hushållens konsumentförtroende för framtida 
bilinköp under hösten på den högsta nivån sedan 1999. Vi räknar 
med att försäljningen fortsätter upp nästa år och når 17 miljoner 
enheter. Senast detta hände var 1999-2000. Med det skrotnings- 
och utbytesbeteende som normalt råder är det dags igen för 
sådana försäljningsnivåer. En extra positiv impuls kommer 
därutöver om nuvarande bensinpriser består eller t.o.m. sjunker 
ytterligare i bilens förlovade land.

Mer än fulla orderstockar
I Kina ökar personbilsförsäljningen måttligt eller med åtta 
procent i år viket är en dämpning jämfört med året innan. 
Trängsel, kvoteringar och miljöproblem i storstäder samt den 
lägre ekonomiska tillväxten begränsar försäljningstillväxten 
nästa år till sex procent. Därmed hamnar nivåerna på 19,4 
miljoner bilar i år och 20,6 miljoner 2015. 

Interna och externa problem i Ryssland har gjort att 
bilförsäljningen nu är i närmast i fritt fall trots lite stimulans 
från skrotningspremier under innevarande kvartal. Nästa år 
fortsätter försäljningen att minska även om det flaggas för nya 
stimulansåtgärder. 

Global försäljning av personbilar och lätta kommersiella 
fordon når ungefär 86,1 miljoner enheter i år eller en ökning med 
två procent. Då försäljningen fortsätter att öka främst i USA och 
Kina samt om det djupa fallet i Ryssland, Argentina och Brasilien 
upphör förväntas en ökning till drygt 88 miljoner enheter 2015.

Ett transportmedel där orderböckerna är mer än fulla är 
civilflyget. Per sista juni 2014 hade Airbus och Boeing en 
orderstock på 11 107 flygplan att beta av de närmaste åren. Inte 
illa och en positiv faktor i en annars orolig världsekonomi.

Teknikindustri internationellt
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➤ GLOBAL TEKNIKPRODUKTION

Produktionstillväxten har tappat tempo
Sedan i våras har global teknikproduktion ökat i låg omfattning. 
Det är bara USA, Kanada, Kina och Mexiko av de större 
länderna som kan visa ökad produktionsnivå och en tillväxt 
på fyra procent eller mer i årstakt under augusti/september. 
Produktionsnivån har i stället som väntat minskat i Japan efter 
konsumtionsskattehöjningen i våras. Nedgången sedan mars/
april har varit kraftig i Brasilien samt i viss mån även i Korea 
och Indien. I EU har produktionsnivån också minskat något 
mellan mars och september (prel) i år. I september avtog därför 
optimismen om ökad produktionsnivå framöver enligt EU-
barometern, särskilt i Tyskland. 

Med låg tillväxt i produktionsnivån under resten av året 
stannar tillväxten för global teknikindustri på 4,5 procent 2014. 
Detta är bara en halv procentenhet högre än den långsiktiga 
tillväxten och även jämfört med 2013. En genomgång av det 
allmänna affärsläget och konjunkturindikatorer talar för att 
produktionstillväxten inskränker sig till 3,5 procent nästa år. Vi 
förväntar oss att bara USA, Kina och Mexiko visar en tillväxt på 
fyra procent eller mer 2015. 

Utöver allmänt sämre konjunkturindikatorer kan konstateras 
att också finansmarknaden f n ser mindre optimistiskt på 
framtiden för noterade teknikföretag som det uttryckts i 
företagens börsvärde, inte minst gäller detta för företag noterade 
i Europa.

Växelkurserna påverkar 
Den handelsvägda Eurokursen har fallit med fyra procent 
mellan april och oktober i år. Detta kommer naturligtvis ha en 
liten positiv inverkan för EMU-länder framöver i form av något 
högre priser och/eller volymer. Samtidigt har främst dollar och 
brittiska pundet stärkts vilket för dessa länder verkar i motsatt 
riktning. Särskilt besvärande kommer detta att bli för UK 
med ett klart högre exportberoende av Euroområdet än USA. 
Yenen har återigen försvagats mot USD medan den tidigare 
försvagningen av Yen mot Euro upphört. 

Teknikindustri i Korea har det nu extra besvärligt mot 
japanska tillverkare efter depreciering av JPY på sammantaget 20 
procent mot KRW sedan början av 2013. Fallet i KRW mot USD 
mildrar dock total växelkurseffekt något. Växelkurseffekterna 
netto gör att EMU-länder och Japan kan få en liten positiv drag-
hjälp. I USA blir inverkan begränsad då exportberoendet är lågt.

Teknikindustri internationellt
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➤ TYSKLAND

I väntan på mer positiva förväntningar 
Efter ett förbättrat utfall i industrins och hushållens 
förtroendeindikatorer under loppet av 2013 fram till mitten av 
andra kvartalet i år har trenden brutits. Detta indikerar en lägre 
aktivitet framöver. BNP-prognoserna för tillväxten i år och nästa 
år har följaktligen reviderats ner på senare tid. Med hjälp av ett 
starkt första kvartal ser det ut som om BNP kan öka 1,3 procent i 
genomsnitt för 2014. Det viktiga IFO index antyder dessvärre än 
lägre BNP-nivå under andra halvåret i år jämfört med det första. 
Recessionstendenserna skulle i så fall fortsätta.

Svagt i tre år och svagt även nästa år
Produktionen i teknikindustrin ökade bara marginellt under 
2012 och 2013. I år bedöms produktionen öka med två procent 
vilket endast blir en stark siffra jämfört med andra EMU-
länder. I jämförelse med vad teknikindustrin i Tyskland normalt 
presterar är siffran låg. Produktionen i motorfordonsindustri 
och delar till dessa ökar 3,5 procent i år vilket i stort sett följer 
försäljningsutvecklingen i Europa och globalt. 

I maskinindustrin inskränker sig produktionsökningen till 
en procent i år, då den internationella investeringskonjunkturen 
har tappat tempo efter andra kvartalet i år. Det ska dock påpekas 
att läget inte är genomgående svagt. Tillverkare av maskiner för 
livsmedel samt lyft- och godshantering har inte så mycket att 
klaga på. För tillverkare av mineral- och bergbrytningsmaskiner 
är läget däremot det sämsta på flera år. Oroande är att 
lagertillverkare och tillverkare av mekanisk kraft signalerade 
en omfattande försämrad efterfrågan i september jämfört med 
andra kvartalet.

Risk för fall i exporten 
Exportförväntningarna har försämrats i hög grad enligt 
företagens egna bedömningar. Vänder inte dessa förväntningar 
samt företagens generella bedömningar enligt IFO index 
framöver finns en risk för ett betydligt sämre produktionsutfall 
än det nu förväntat för 2015. Mot bakgrund av ett försämrat 
stämningsläge i industrin och ett i övrigt svagt Europa förväntas 
teknikproduktionen endast öka med en procent under 2015. De 
tyska branschorganisationerna inom teknikindustrin räknar just 
med att tillväxten inte kommer högre. Vi antar detta är rimligt, 
men varnar samtidigt för risken av en tillbakagång.
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➤ ITALIEN, SPANIEN OCH FRANKRIKE

Inget slut på eländet i Italien och Frankrike
Teknikexporten från Sverige till Frankrike, Italien och Spanien 
har minskat med hela 35 procent 2008 t o m 2013. Vore det inte 
för att efterfrågan i Spanien tilltagit något i år skulle fallet har 
fortsatt även 2014. Således är efterfrågan på teknikprodukter från 
Sverige i Italien och Frankrike fortfarande låg.

I Italien har produktionsnivån för teknikföretag minskat 
månad för månad under loppet av 2014. Med ett försämrat utfall 
i industrins konfidensindikatorer talar inget för en omedelbar 
uppgång i aktiviteterna. Produktionen minskar med en procent 
i år och vi har i dagsläget svårt att se hur produktionstillväxten 
ska bli oförändrad nästa år även om det är vårt antagande.

Liberté – égalité – sororité
I Frankrike har produktionsnivån i teknikindustrin också 
minskat mellan första och tredje kvartalet 2014. Här har 
visserligen produktionsnivån för tillverkare av motorfordon ökat 
samtidigt som den i likhet med många andra länder minskat för 
tillverkare av investeringsvaror. Skälet till detta naturligtvis den 
låga efterfrågan på maskinutrustning på både hemmamarknad 
och i övriga Europa. Industrins investeringsanslag i Frankrike 
för 2014 blev också nedreviderat i somras från en måttlig ökning 
till oförändrat. Läget är därmed allt annat än positivt. 

Med bilindustrins expansion blir produktionsvolymen för 
teknikindustri ändå sammantaget oförändrad i år. Givet att 
efterfrågan i på de tre största exportmarknaderna Tyskland, 
Storbritannien och Spanien växer något tillsammans med en 
svagare Eurokurs kan exporten öka något nästa år. Hemma-
efterfrågan förblir låg då landet inte förmår skapa arbetstillfällen 
och med investeringar som i bästa fall blir oförändrade. 
Med hjälp av ökad produktion i fordonsindustrin ökar dock 
teknikproduktionen sammantaget med en procent nästa år.

Överskott… inte nu i alla fall 
Små exportmarknader för teknikindustri i Sverige som 
Rwanda, Georgien och Colombia placerar sig högre än Italien 
eller Frankrike i Världsbankens Doing Business index 2014 
vilket kanske återspeglar att det finns en hel del att göra för att 
förbättra affärsklimatet. Offentliga finanser i Frankrike har inte 
något år visat överskott sedan 1974 och för Italien...ja, inte ett 
enskilt år av överskott sedan OECD:s statistik startade 1960. Det 
finns således lite strukturproblem att hantera.

BNP-prognoserna revideras nu ner på löpande band. I bästa 
fall ökar BNP med 0,5 procent i vardera Italien och Frankrike 
nästa år.
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➤ USA

Femte året av expansion
Även om sysselsättningstillväxten då och då inte följer 
marknadens förväntningar skapar landet arbete till skillnad från 
EU sammantaget. I år har även reallönerna börjat växa i lite högre 
takt än 2013. Priser på tjänster har ökat de senaste 64 åren medan 
priser på varaktiga varor minskat årligen i varierande grad 
alltsedan 1995. Denna strukturella förändring skapar naturligtvis 
en viss köpkraft av varaktiga varor även under perioder av 
medioker löneökning. Det är f n också konsumtion av varaktiga 
varor som fordon och andra hushållkapitalvaror som växer i god 
takt i amerikansk ekonomi eller med 7,5 procent i årstakt under 
tredje kvartalet 2014.

Amerikansk teknikindustri visar ännu så länge inte någon 
märkbar förändring och tillväxten har fortsatt i ungefär samma 
årstakt eller omkring fem procent de senaste sex kvartalen. Då 
inga större avmattningstecken kan noteras räknar vi med en 
produktionsökning på fem procent i år. Fordonsproduktionen 
ökar mest följt av maskinindustrin. Maskinindustrin gynnas av ett 
fortsatt gott inhemskt investeringsklimat. T.o.m. den strukturellt 
utsatta vitvaruindustrin visar i USA tillväxt för andra året i rad 
som en följd av ökat husbyggande sedan ett par år tillbaka. 

Fly me to the moon 
Generellt är risken för en lägre BNP-tillväxt 2015 jämfört med 
2014 ganska låg och förväntningarna är klart uppskruvade. 
Genomsnittsprognosen för BNP-tillväxten ligger för närvarande 
på tre procent för 2015. En del av denna ökning blir av teknisk 
karaktär såvida inte kommande vinter blir värre än i fjol, en 
faktor som då pressade ner tillväxten tillfälligt.

Draghjälpen för teknikindustri i USA 2015 kommer 
från en inhemsk investeringskonjunktur och fortsatt bra 
fordonsförsäljning. Produktionstillväxten för teknikindustri 
sammantaget 2015 förväntas därmed öka ungefär som i år 
eller med 5 procent. Trots ett lågt exportberoende ska en låg 
internationell exportefterfrågan och en starkare dollar inte 
negligeras. Detta särskilt mot bakgrund av en dämpad tillväxt i 
Kina och en fortsatt låg om ens någon tillväxt i EU. Därutöver går 
hälften av teknikexporten i nord-sydlig riktning där affärsläget 
i Sydamerika exkl. Mexiko inte är optimalt. Hemmaefterfrågan 
förväntas dock bli påfallande stark.

Flygindustrin har dock inget att klaga på de närmaste åren 
vilket är positivt. Orderstocken och orderingången under 
sensommaren som vi nämnt tidigare lär räcka ett bra tag. 
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➤ FINLAND

Stabilisering trots en putt Putin
Finlands ekonomi och teknikindustri plågas fortfarande av 
teleindustrins kollaps. BNP-tillväxten och teknikproduktion 
minskar i år och utsikterna 2015 är inte ljusa. 

Positivt är att produktionen i den el-och elektroniktekniska 
industrin har stabiliserats på en låg nivå det senaste året och 
faller således lika kraftigt som under 2012-20137.

Maskinindustrin i Finland, som numera är den största 
delbranschen, visade tidigare en stabilisering med en 
begynnande återhämtning fram till mars-april i år. Därefter 
har produktionsviån fallit tillbaka. Maskinindustrin är i hög 
grad beroende av export till EU och här började efterfrågan 
avta under andra kvartalet. Därutöver har problemen och 
den ekonomiska tillbakagången i Ryssland påverkat Finlands 
teknikexport klart negativt med en minskning som beräknas bli 
runt tio procent i år. 

Sammantaget och genom att elektronikproduktionen 
stabiliserats på låg nivå minskar teknikproduktionen med fem 
procent i år. Föreningen Teknikföretagen i Finland räknar 
med att produktionen ökar i ringa omfattning eller med en 
procent nästa år. Detta givet att exporten till grannlandet i öster 
inte fortsätter att falla och att efterfrågan i EU inte försämras 
ytterligare.

Finlands ekonomi har en lång väg kvar innan hög tillväxt kan 
komma i fråga. I bästa fall nås en BNP-tillväxt på några tiondels 
procentenheter nästa år. Landets investeringar går på sparlåga 
vilket också påverkar Sveriges export av investeringsvaror.

Teknikindustri internationellt

7)  Elmaskiner och elektronik sektor 26-27. Enbart elektroniksektorn 26 är fortfarande 
sekretessbelagd.



33  |  Teknikföretagens konjunkturprognos nr 2 2014  www.teknikforetagen.se

60

70

80

90

100

110

120

130

140

aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12 aug-13 aug-14

Produktionsvolym teknikindustri. Finland

Index 2010=100

Källa: Statistikcentralen. Stora slutleveranser hösten 2013 i övriga transportmedel påverkar 
sammantagen produktionsnivå för perioden dec-13 - feb-14

varav telekom,elektronik,elteknik

Totalt

Produktionsvolym teknikindustri. Finland

80

90

100

110

120

130

140

150

jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14

Sveriges export av investeringsvaror till Finland och 
fasta investeringar Finland

Källa: Statistikcentralen. SCB. Löpande pris. Exkl. handeldvapen. Säsongrensad Tramo/Seats

Index 2005=100

Sveriges export

Fasta investeringar Finland

Sveriges export av investeringsvaror till Finland och fasta investeringar Finland

Teknikindustri internationellt



34  |  Teknikföretagens konjunkturprognos nr 2 2014  www.teknikforetagen.se

➤ NORGE 

Punkt slut för investeringsexpansionen
Åren 2011-2013 har produktionen i teknikindustrin i Norge ökat 
med totalt 25 procent. I år bromsas produktionsökningen till fem 
procent vilket är en halvering jämfört med året innan. 

Nu förefaller den för Norge och Norges teknikindustri viktiga 
olje- och gassektorn ta det lite lugnare vad gäller investeringar 
2015. Detta efter en formidabel ökning åren 2011-2014. Anslaget 
för investeringar i oljesektorn bedöms enligt företagens egna 
beskrivningar till 185 Mdr NOK 2015 mot drygt 220 Mdr i år. 
Lägre internationella gas- och oljepriser ger för närvarande inte 
heller någon anledning till investeringsoptimism. Därutöver 
planerar tillverkningsindustrin att dra ner på sina investeringar 
2015, eller från 20 Mdr i år ned till ca 14 Mdr. Offshore-sektorns 
och industrins planerade investeringar är naturligtvis icke helt 
obetydliga belopp men den tidigare höga tillväxten förefaller nu 
vara på väg att upphöra. Positivt är dock att energisektorn har 
fortsatt expansiva investeringsplaner 2015.

SSB:s konjunkturbarometer återspeglade redan i somras en 
minskad optimism vilket fortsatte under tredje kvartalet. Allt 
fler teknikföretag anser efterfrågan från hemmamarknaden 
som sämre än i inledningen av 2014. Det totala utfallet i 
teknikindustrins konfidensindex har också försämrats då 
företagen bl a anger krympande orderstockar.

Det finns dock ljuspunkter. Hemmaefterfrågan ser ut att hålla 
i sig i vart fall vad gäller konsumtionsvaror. Här har dock varken 
svenska eller norska teknikföretag speciellt mycket att hämta, då 
de mer är inriktade på investeringsvaror.

I ett optimistiskt scenario ökar teknikproduktionen med 
en procent nästa år. En tillbakagång kan inte uteslutas. 
Teknikindustrin på vår enskilt största exportmarknad lämnar 
därmed en tidigare stark expansion 2011-2014 bakom sig. 

En förväntat hög löneökning nästa år och låg inflationstakt 
talar för att hushållens konsumtion hålls uppe. BNP för 
fastlandsekonomin förväntas öka 2015 i ungefär samma takt som 
i år eller med två procent.

Teknikindustri internationellt



35  |  Teknikföretagens konjunkturprognos nr 2 2014  www.teknikforetagen.se

0

50

100

150

200

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14

Sveriges export av investeringsvaror till Norge och 
fasta investeringar Norge

Källa: SCB, SSB. Inv.varor plus elmaskiner SEK löpande pris. Säsongrensad Tramo/Seats 

Fasta investeringar, h axel

Sveriges export, v axel

Sveriges export Mdr Kvartal Fasta investeringar Mdr SEK Kvartal 

Sveriges export av investeringsvaror till Norge och fasta investeringar Norge

20

40

60

80

100

120

140

160

180

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

aug-08 aug-09 aug-10 aug-11 aug-12 aug-13 aug-14

Produktionsvolym teknikföretag. Norge

Årlig förändring

Källa: SSB. 3 månader glidande medeltal. Säsongrensade data

Årlig förändring i 
produktionsnivå, v skala

Produktionsnivå index, h skala

Produktionsnivå index 2005=100

Produktionsvolym teknikföretag. Norge

Teknikindustri internationellt



36  |  Teknikföretagens konjunkturprognos nr 2 2014  www.teknikforetagen.se

➤ BRIC

Exit BRIC
Konflikten i Ukraina, valutaflykt, tilltagande inflationstakt, 
depreciering av valutan, sänkt kreditbetyg samt fallande 
oljepriser har fått ett redan ekonomiskt misskött Ryssland att bli 
än sämre. Med två tredjedelar av teknikexport till CIS-länder ger 
inte valutafall någon större draghjälp för Ryssland. I år minskar 
teknikproduktionen med en procent och förväntas minska 
med ytterligare tre procent 2015. BNP-tillväxten ökade något 
första halvåret 2014 men förväntas bli oförändrad för helåret 
2014 samt minska med en procent 2015. Ska Putin få ordning på 
ekonomin krävs en omläggning av politiken. Stigande inflation 
och inflationsförväntningar har också medfört att centralbanken 
börjar fundera på ytterligare räntehöjningar. Detta efter att ha 
missat inflationsintervallet två år i rad

Misskött ekonomisk politik i Brasilien har bl.a. bidragit 
till höjda marknadsräntor, en process som startade i början 
av 2013. Detta har fått investeringar och inköp av varaktiga 
varor som personbilar att minska kraftigt under 2014. Då det 
är teknikindustri som tillhandhåller dessa produkter minskar 
teknikproduktionen kraftigt i år eller med hela 9 procent. 

Till följd av valutafallet har Sao Paulo börsen diskonterat högre 
vinster. Det är den främsta delkomponenten i Brasiliens ledande 
indikatorer som förbättrats. Vi tror inte det räcker även om det 
värsta fallet i industriproduktion kan vara över. Av vikt är att 
den inhemska efterfrågan kommer igång. Att förlita sig på export 
till Argentina och andra sydamerikanska republiker är ingen 
lysande affär för tillfället. 

Efter finanskrisen 2008/2009 var Brasilien snabbt tillbaka 
på banan. Det skall inte uteslutas att det går snabbt även 
denna gång, vilket en liten återhämtning i bilförsäljning 
och bilproduktion visat i augusti och september efter 
fotbollssparkandet som påverkade sommarens produktion och 
försäljning negativt. 

Samtidigt var utfallet i industrins omdöme rörande 
orderstockens storlek samt Brasilianska industriförbundets 
konfidensindikator för teknikindustrin i september på samma 
låga nivåer som under finanskrisen 2009 och därtill utan tecken 
på förbättring.

Både inflationstakt och räntenivå (förhoppningsvis realräntan) 
måste varaktigt ner innan en mer substantiell förbättring 
kan komma igång. Vi räknar med att produktionen för 
teknikindustri hämtar sig långsamt och nedgången nästa år 
begränsas till två procent efter årets stora tillbakagång. 

Teknikindustri internationellt
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➤ KINA 

Teknikindustrins tillväxt avtar
Tillväxttakten i Kinas tillverkningsindustri har avtagit, men 
teknikindustri visar till skillnad mot andra industribranscher inte 
motsvarande dämpning. Produktionsvolymen i teknikindustri 
förväntas öka med 10 procent i år vilket endast är marginellt lägre 
än året innan. Detta beror främst på att inhemska investeringar 
fortsätter att öka om än i lite lägre takt än i fjol. En tillfälligt 
mycket hög produktionsnivå i IT-industrin under fjärde kvartalet 
i år initierad av amerikanska telefontillverkare bidrar också 
till det positiva utfallet. Lägre tillväxt än genomsnittet för 
teknikindustri visar samtidigt inhemsk fordonsindustri. 

Huspriserna faller i de största städerna vilket fått 
myndigheterna att reagera genom lättnader i regler och 
rabatterade räntor för köp av bostäder. Inget land har långsiktigt 
blivit rikt genom bostadsspekulation och bostadsbubblor kan 
naturligtvis sätta en hel ekonomi i gungning. Rekordmånga 
nyproducerade bostäder står nu tomma.

Högt exportberoende – låg global tillväxt i världshandeln
Utöver liten export för fordonsindustri är exportberoendet 
relativt högt för teknikindustrin i Kina. Trendmässigt lägre 
efterfrågan på IT-produkter och investeringsvaror de senaste 
åren har dämpat en tidigare exceptionellt hög exporttillväxt av 
teknikvaror som under perioden 2003-2012 ökade med 16 procent 
per år. I år förväntas exporttillväxten inskränkas till fem procent.

Då internationell efterfrågan på teknikprodukter inte 
förväntas ökar mer än drygt tre procent 2015 dämpas 
produktionsökningen i teknikindustrin i Kina till åtta procent 
nästa år vilket därmed blir den lägsta tillväxten sedan 2012. 
Lägre BNP tillväxt eller omkring sju procent ger samtidigt sämre 
draghjälp från hemmamarknaden för teknikindustrin. Den 
tvåsiffriga tillväxt som Kinas teknikindustri sammantaget visat i 
genomsnitt per år 2006-2014 ser nu alltså ut att brytas 2015.

Politiska eliten vill att urbaniseringen ska fortsätta 
vilket normalt sett är tillväxtfrämjande. Dessvärre kan 
tillväxten påverkas på sikt av en ogynnsam demografi. Enligt 
befolkningsprognoserna förväntas antalet invånare i åldern 
15-29 år minska med ca 70 miljoner personer 2014-2020 medan 
antalet invånare i åldern 30-65 år förväntas bli oförändrat8. 
Kina kommer inte att återigen visa den exceptionella årliga 
ekonomiska tillväxt som noterades 2004-2012. 

Teknikindustri internationellt

8)  15-29 år 2020 är således barn och äldre tonåringar i dag.
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NYCKELTAL SVERIGE 
ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING 

2013 2013 2014 2015

Produktionsvärde Mdr 725 -5,0 0,0 +3,5

Produktionsvolym 2013 
års pris Mdr

725 -6,0 -2,0 +2,0

Exportvärde Mdr 492 -5,7 +3,0 +4,0

Antal anställda 292 900 -1,8 -1,0 +0,0

Exportvärde exkl. bokföringsexport s.k. merchanting 

NYCKELTAL INTERNATIONELLT 
ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING VOLYM

BNP
Fasta 

investeringar
Teknik-

produktion

2014 2015 2014 2015 2014 2015

EU +1,1 +0,8 +2,5 +1,0 +1,5 +1,0

varav 

Tyskland +1,0 +0,7 +3,0 +1,0 +2,0 +1,0

Finland -0,3 +0,5 -3,5 +0,5 -5,0 +1,0

USA +2,3 +3,0 +5,5 +5,0 +5,0 +5,0

Japan9 +1,5 +1,0 +2,5 +2,0 +2,0 +2,0

Kina10 +7,5 +6,9 +16,0 +12,0 +10,0 +8,0

Norge +2,0 +2,0 -1,0 -2,5 +5,0 +1,0

Världen 3,0 3,1 4,5 3,5 +4,5 +3,5

Teknikindustri internationellt

9)  Japans teknikproduktion i genomsnitt per år skiljer sig avsevärt från förlopp under 
respektive år. Produktionsnivån varierar relativt omfattande även under 2015 som 
följd av en förväntad andra höjning av konsumtionsskatten

10)   S.k. Urban fixed investment i värde som skiljer sig i hög grad från investeringar enligt 
officiella nationalräkenskaper som publiceras med mycket lång eftersläpning
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GLOBALA FASTA INVESTERINGAR PER LAND/REGION SAMT 
SVERIGES ANDEL AV TOTAL EXPORT AV INVESTERINGS
VAROR TILL MOTSVARANDE LAND/REGION. 2013

Andel av världens 
totala fasta 

investeringar 2013

Andel av Sveriges  
totala export av 

investerings varor 2013

EU/Efta 16,9% 51,3%

USA 18,0% 10,0%

Kina 24,3% 4,2%

Övr Asien ex 
Japan,Kina

7,0% 5,0%

Central- och 
Sydamerika

6,8% 3,5%

Källa: IMF, SCB 
Investeringsvaror är SNI 251-254,262-263,265-266,28,301-303
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