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Fyrbodalsföretagen är mest positiva i
Västsverige
Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator sjunker lite
denna månad. Tillbakagången beror främst på ett ökat antal
konkurser och varsel i regionen. Men i Fyrbodal ökar framtidstron.

Bildkälla: Konjunkturmätningen, Västsvenska Handelskammaren.

Handelskammarens konjunkturindikator brukar visa lite lägre värden under september
månad än i augusti och så är även fallet i år sett till hela Västsverige. Orsaken är framförallt
ett högre antal varsel och konkurser än föregående månad.
Men Fyrbodal sticker ut och är den enda regionen där framtidstron ökar under september
månad. Efter att ha sänkt sina förväntningar på framtiden några månader i rad så ändrar
företagen i Fyrbodal nu sina prognoser åt det positiva hållet. Det förbättrade konjunkturläget
väntas främst på ett års sikt berättar Lars Segelod, regionchef Fyrbodal.
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Det är mycket stimulerande att se att Fyrbodals företag visar på en positiv trend. Den
ska vi försöka rida på genom att fortsatt stötta det befintliga näringslivet genom olika
typer av insatser och projekt, säger Anna Lärk Ståhlberg, näringslivsansvarig på
Fyrbodals kommunalförbund.

Samtidigt så återhämtar sig exporten efter relativt låga siffror i augusti månad. En faktor som
fortsätter att påverka regionens export är den svaga norska kronan. Sett till enskilda länder
så är Norge vår största exportmarknad så en försämrad köpkraft i Norge får en negativ
inverkan på regionens export.
-

Västsvenska företag bekräftar bilden av en något svalare konjunktur och sänker sina
förväntningar på framtiden. Trots sänkta förväntningar jämfört med augusti så tror
fortfarande fler företag på en positiv utveckling än på en negativ utveckling av
konjunkturen. Att företagen är mer positiva till konjunkturens utveckling på ett års sikt
än på tre månaders sikt tyder på att vi ännu inte nått toppen av konjunkturcykeln,
menar Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Så görs Handelskammarens konjunkturindikator
Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig
mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.
Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400
västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om
sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.
http://handelskammaren.net/sv/Nyheter/Nyhetsarkiv/Pressmeddelanden/2015/juni2015/stabil-konjunktur-men-nedskruvande-forvantningar/
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