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”I mitten”

Efter en länge trög utveckling på den svenska personbils-
marknaden under 2004 tycks en förbättring skett mot slutet av

året. Från tredje till fjärde kvartalet i fjol ökade antalet
nyregistrerade personbilar med 11 %, säsongrensat.
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Konjunkturläget
Världsekonomin – stark handel . . .
Det positiva intrycket av världsekonomin
från i fjol består i huvudsak i inledningen av
2005. Till det mest positiva hör uppgifterna
om den fortsatt starka utvecklingen av den
internationella handeln av varor och tjäns-
ter. Den starkare ekonomiska tillväxten i
världsekonomin från mitten av 2003 har
skett parallellt med en expanderande världs-
handel. Efter en tids dämpad utveckling tog
världshandeln sålunda ånyo bättre fart un-
der tredje kvartalet 2003. Därefter har upp-
gången i handeln successivt förstärkts. En-
ligt OECD fortsatte världshandeln att öka
kraftigt under tredje kvartalet i fjol då den
totala importen av varor och tjänster i värl-
den steg med 2,6 %, säsongrensat och jäm-
fört med närmast föregående kvartal. Om-
räknat till årstakt innebär det en ökning
med nära 11 %.

. . . och fortsatt låga räntor . . .
Även andra ljuspunkter i den internationel-
la ekonomiska bilden kvarstår, som stabila
konsumentpriser, låga räntor och stabila
aktiebörser. I USA sjönk konsumentpriser-
na i december med 0,1 % efter en uppgång
med 0,2 % i november, jämfört med när-
mast föregående månad. Även i Europa har
konsumentpriserna utvecklats stabilt. I de-
cember i fjol var inflationstakten inom EU
2,2 % – enligt harmoniserat index för kon-
sumentpriser, HIKP, och mätt över tolv
månader – dvs. i stort sett samma infla-
tionstakt som i fjol sommar.

Intressant att notera är att det är de tre
nordiska länderna Finland, Sverige och
Danmark som nu har den lägsta inflations-
takten inom EU, med 0,1, 0,9 respektive
1 % i december i fjol, enligt HIKP. Vad
gäller råoljepriset ser detta ut att ha stabili-
serats på en högre nivå. Spotpriset för Brent-
olja ligger nu på ca 45 dollar per fat, vilket
är ca 10 dollar lägre jämfört med när priset
var som högst i höstas.

På den internationella räntemarknaden
har en uppgång skett, som i huvudsak
begränsas till den korta marknadsräntan i
USA; en utveckling som inleddes när den
amerikanska centralbanken började höja
sin styrränta under våren 2004. Den korta
marknadsräntan i USA är nu ca 2,7 %
jämfört med runt 1 % före höjningen av
styrräntan. Det är ändå lågt i ett historiskt
perspektiv. Under högkonjunkturåren
1998–2000 pendlade t.ex. den korta mark-
nadsräntan i USA inom intervallet ca 5,5–
6,5 %. I Europa har den korta marknads-
räntan i princip legat stilla. Inom eurozo-
nen noteras nu räntan på tremånaders stats-
skuldväxlar till 2,14 %, vilket är i stort sett
detsamma som för ett år sedan, på ca 2,1 %.
I Sverige där motsvarande korta ränta länge
varit stabil på ca 2 % är noteringen i dag
1,96 %.

Vanligen åtföljs en höjning av den ame-
rikanska styrräntan av en uppgång i de
internationella obligationsräntorna, som
styrs av marknadens inflationsförväntning-
ar. Så har inte blivit fallet denna gång. I
stället har obligationsräntorna i världen se-
dan sommaren i fjol stadigt dragit sig nedåt.
Detta gäller även i USA där räntan på
tioåriga statsobligationer den 29 januari i år
noterades i 4,14 % jämfört med som högst
ca 4,7 % i fjol sommar. Trenden är liknande
i Europa där den tioåriga obligationsräntan
för eurozonen nu noteras till 3,6 %, en
kraftig nedgång från ca 4,4 % förra somma-
ren. I Sverige är nedgången ännu något
större, med en minskning på nära 1 pro-
centenhet till i dag 3,77 %. Det innebär att
det svenska räntegapet till euroräntan nu
reducerats till 0,17 procentenheter.

. . . men dämpad ekonomisk tillväxt
När det gäller situationen på arbetsmark-
naden och den ekonomiska tillväxten i
industriländerna är läget inte lika positivt.
På arbetsmarknaden är förbättringarna fort-
farande små och begränsas främst till en
positiv utveckling i USA, som påbörjades
hösten 2003. Där ökar antalet sysselsatta
stadigt samtidigt som arbetslösheten mins-
kat från drygt 6 % till 5,4 % i december. I
Japan och Europa har arbetslösheten varit i
stort sett oförändrad det senaste året, på ca
4,5 respektive närmare 9 %.

För den ekonomiska tillväxten finns det
tecken som tyder på en viss dämpning i den
globala ekonomin den senaste tiden. Det
gäller samtliga tre ekonomiska stormakter i
världen, EU, USA och Japan. Tydligast är
avmattningen för Japan där ekonomin slu-
tat att växa efter den tidigare mycket höga
BNP-tillväxten. Under tredje kvartalet i fjol
ökade BNP där endast svagt, med 0,1 %,
efter att ha minskat lika mycket andra kvar-
talet, säsongrensat och jämfört med närmast
föregående kvartal. Även den europeiska
ekonomin har tappat fart på en redan gan-
ska låg växel.

EU-ekonomin saktar in farten
Att EU-ekonomin saktat in farten den se-
naste tiden framgår av både EU:s national-
räkenskaper och konjunkturbarometer.
Under tredje kvartalet i fjol ökade BNP för
samtliga tre områden, EU25, EU15 och
eurozonen, med 0,3 %, säsongrensat och
jämfört med kvartalet innan. Det innebär
en dämpning för andra kvartalet i följd, från
0,7 % första kvartalet och 0,5 % andra kvar-
talet, säsongrensat.

En viktig förklaring till den dämpade
utvecklingen tredje kvartalet är försvagn-
ingen för Tyskland där BNP steg bara mar-
ginellt, med 0,1 %. En annan, mer generell,
faktor bakom den låga aktiviteten i EU-
ekonomin är att hushållen fortsätter att vara
återhållsamma med sina konsumtionsutgif-
ter. Dessa ökade bara marginellt tredje kvar-
talet, med 0,1 %, efter en blygsam uppgång
även under andra kvartalet med 0,2 %.

Även EU:s framåtblickande konjunk-
turbarometer visar på dämpning för ekono-
min för närvarande. Den sammansatta kon-
junkturindikatorn har utvecklats svagt de
senaste månaderna. Efter relativt stora fall
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ökat med 3,5 %, säsongrensat och i genom-
snittlig årlig ökningstakt. Det kan jämföras
med tillväxtperioden andra kvartalet 2003–
första kvartalet 2004 då BNP ökade med
5 %, säsongrensat och i genomsnittlig årlig
ökningstakt.

Den inhemska efterfrågan fortsätter dock
att utvecklas starkt. Det var i stället utlands-
sektorn, med en minskad export i kombi-
nation med kraftigt ökad import, som ver-
kade dämpande på aktiviteten i ekonomin.
Nettoexporten gav under kvartalet sålunda
ett stort negativt bidrag till tillväxten på 1,7
procentenheter. Drivkraften i den ameri-
kanska ekonomin var nu liksom tidigare
hushållens konsumtionsutgifter och nä-
ringslivets investeringar utanför bostads-
sektorn, som ökade med 4,6 respektive
10,3 %, i årstakt.

Aktiviteten ökar stadigt i svensk
ekonomi
Under oktober och november har aktivite-
ten i den svenska ekonomin fortsatt att öka
stadigt. Det framgår av Aktivitetsindex som
skall spegla den månadsvisa förändringen
av bruttonationalprodukten, BNP. Under
båda dessa månader ökade den ekonomiska
aktiviteten enligt trendcykeln – som inne-
bär en ytterligare utjämning av den säsong-
rensade serien – med ca 3,5 %, jämfört med
närmast föregående månad och omräknat
till årstakt. Det är i närheten av den ök-
ningstakt som BNP visade för tredje kvarta-
let i fjol, med 3,8 % i årstakt.

Uppgången i Aktivitetsindex i novem-
ber förklaras främst av en kraftigt ökad
omsättning i detaljhandeln. Tillverknings-
industrin är annars den bransch som tidiga-
re under året främst bidragit till uppgången
i ekonomin. Enligt nationalräkenskaperna,
NR, accelererade industriproduktionen i
fjol från en ökning med 7,2 % första kvar-
talet till en uppgång med 10,3 % tredje
kvartalet, kalenderkorrigerat och jämfört
med närmast föregående kvartal. Den höga
ökningstakten ser ut att kunna hålla i sig, att
döma av SCB:s ledande indikatorer för
industrin, som regelbundet redovisas i den-
na publikation. För fjärde kvartalet 2004

både i november och december var indika-
torn oförändrad i januari för EU som hel-
het. Det innebär att konjunkturindikatorn
för såväl EU som helhet som eurozonen är
tillbaka på ungefär samma nivå som i som-
ras. Den stadigt uppåtgående trenden för
industrin har brutits och övergått i en ned-
gång sedan oktober. Förstärkningen av kon-
sumentförtroendet stannade av redan i bör-
jan på förra året och har sedan dess stigit
endast obetydligt.

Lägre BNP-tillväxt i USA
Den amerikanska ekonomin fortsatte att
växa i god takt under fjärde kvartalet i fjol,
med 3,1 % säsongrensat, jämfört med när-
mast föregående kvartal och uppräknat i
årstakt. Detta var något lägre än markna-
dens förväntningar, på 3,5 %, och ger sam-
tidigt intryck av att USA-ekonomin är inne
i en något lugnare tillväxtfas än tidigare.
Under de tre senaste tre kvartalen har BNP

visar nu den samtida indikatorn att tillväxt-
takten för industriproduktionen kommer
att ligga kvar på ca 10 %, dvs. detsamma
som den framåtblickande indikatorn visa-
de i slutet av oktober.

Det skall noteras att industriproduk-
tionsindex, IPI, visade en annorlunda och
betydligt lägre uppgång i industriproduk-
tionen under de tre första kvartalen i fjol.
Detta kan förklaras av att NR och IPI har
stora skillnader i definitioner, metoder och
uppbyggnad. En närmare redogörelse för
dessa skillnader återfinns bl.a. i  en artikel i
SCB:Indikatorer nr.10 2004.

Konjunkturen i Sverige allt starkare
Av Konjunkturinstitutets konjunkturba-
rometer för fjärde kvartalet framgår att
industrikonjunkturen fortsatte att förbätt-
ras under fjärde kvartalet. Såväl produktio-
nen som orderingången har ökat påtagligt,
men uppgången är svagare än väntat. Sys-
selsättningen har fortsatt att minska ytter-
ligare något. Trots att förväntningarna inte
infriats är företagen fortsatt optimistiska,
och inför första kvartalet i år väntas både
produktionen och orderingången öka be-
tydligt samtidigt som personalplanerna åter
är något mer nedåtriktade.

Barometern visar också att byggkon-
junkturen fortsätter att förstärkas. Utsik-
terna bedöms nu av branschen vara de bästa
sedan 2001. På ett års sikt räknar vartannatFörändring i %

nov 04/ sep–nov 04/  nov 04/
okt 04 jun–aug 04 nov 03

Hela industrin –2 2 1
Industri för insatsvaror –2 0 2
Industri för investeringsvaror –3 4 2
Industri för varaktiga konsumtionsvaror –4 1 –4
Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror –1 0 0
Trävaruindustri, ej möbler –3 0 –2
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri –3 0 1
Kemisk industri 1 1 12
Stål- och metallverk –2 –1 4

Aktivitetsindex

Index Förändr i %
2000=100 från föreg

mån

Säsongrensad okt 109,3 0,3
nov 109,7 0,4

Trend okt 109,4 0,3
nov 109,7 0,3
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Ledande indikatorer för
tillverkningsindustrin
Procentuell årsförändring

Framåt-
blickande

Utfall Samtida

Indikatorerna antydde redan för ett år sedan att det skulle
bli snabbare tillväxt. De fortsatte så att förutse en till-
tagande ökningstakt, tills vid senaste mättillfälle i början
av november, då det första tecknet på stagnation signa-
lerades. Bilden bekräftas nu. Den samtida indikatorn
anger att fjärde kvartalet skulle ligga högt, medan den
framåtblickande för andra gången i rad visar att kulmen
passerats. Observera dock att tillväxten under första
kvartalet fortfarande skulle bli hög, historiskt sett.



4

S C B – I N D I K A T O R E R   J A N U A R I   2 0 0 5

Leverans och order

80

85

90

95

100

105

110

115

2004200320022001200019991998

index 2000=100

Industrins orderingång 1998–2004
Säsongrensade månadsvärden
utjämnade med tremånaders glidande 
medelvärde. Fasta priser

Export

Hemma

Totalt

85

90

95

100

105

110

115

2004200320022001200019991998

index 2000=100

Industrins leveranser 1998–2004
Säsongrensade månadsvärden
utjämnade med tremånaders glidande 
medelvärde. Fasta priser

Exportleveranser

Hemma-
marknadslev.

Totala
leveranser

företag med att byggandet kommer att öka.
Även i tjänstesektorn, utanför handeln, där
utvecklingen fram till i höstas varit påtagligt
trög har läget förbättras. Såväl åkerier som
uppdragsverksamheten redovisar en påtag-
lig ökning av efterfrågan under fjärde kvar-
talet. Fortfarande anser dock en stor andel
av företagen att uppdragsvolymen är för
liten. Tjänstenäringarna räknar med fort-
satt ganska stark efterfrågetillväxt under de
närmaste månaderna.

Detaljhandeln råkade ut för en rekyl i
december efter den kraftiga försäljningsök-
ningen i november. Sällanköpsvaruhandeln
förutser ökad försäljning innevarande kvar-
tal, men i klart lägre takt än tidigare. Sam-
tidigt blir enligt Konjunkturbarometern
hushållen alltmer optimistiska.

Fortsatt trög arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i Sverige är fortfarande
trög. Antalet sysselsatta fortsatte att minska
något mellan november och december sam-
tidigt som antalet arbetslösa var oförändrat.
Dock ökade antalet deltagare i arbetsmark-
nadspolitiska program markant i december
jämfört med motsvarande månad 2003.
Utan detta skulle sannolikt arbetslösheten
varit ännu högre. I Konjunkturbarometern
var dessutom personalplanerna inför första
kvartalet övervägande nedåtriktade. Posi-
tivt är dock att uppdragsverksamheten, ut-
anför handeln, planerar att fortsätta att
nyanställa.

Industri
Enligt konjunkturbarometern har industri-
konjunkturen fortsatt att förstärkas under
fjärde kvartalet. Såväl orderingång som pro-
duktion har ökat påtagligt, men inte i den
omfattning företagen väntat sig. Att farten
i den svenska industrin är hög stöds av
SCB:s ledande indikatorer, som nu visar att
industriproduktionen under fjärde kvarta-
let kan komma att öka i samma höga takt
som under tredje kvartalet, dvs. med ca
10 % i årstakt och enligt nationalräkenska-
perna.

Industrins
produktionsvolym
Senaste uppgift: november 2004

Källa: SCB:s industriproduktionsindex

(Helena Fredin)

Produktionen minskade i november
Svensk industriproduktion minskade med
2,2 % i november jämfört med oktober.
Nedgången i november följde på en ökning
med 1,3 % från september till oktober.
Sammantaget under den senaste tremåna-

dersperioden, september–november, öka-
de produktionen med 1,9 % jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod,
juni–augusti.

Produktionen inom svensk tillverknings-
industri inklusive gruvor minskade med
2,2 % i november jämfört med oktober.
Samtliga delgrupper inom industrin bidro-
gr till minskningen denna månad. Produk-
tionen inom insatsvaruindustrin minskade
med 2,2 % och investeringsvaruindustrin
minskade med 2,8 % jämfört med oktober.

Hittills under 2004 (januari–november)
har den totala industriproduktionen ökat
med 4,3 % jämfört med motsvarande peri-
od föregående år.

Om man jämför november 2004 med
samma månad året innan ökade produktio-
nen med 1,2 %. I oktober visade motsva-
rande jämförelse en ökning av industripro-
duktionen med 5,6 %.

Produktionen inom industri för insats-
varor minskade med 2,2 % i november
jämfört med oktober, efter att ha ökat med
2,3 % mellan september och oktober. Un-

  Förändring i %
nov 04/ sep–nov 04/ nov 04/
 okt 04 jun–aug 04 nov 03

Orderingång
Hemma-
marknad –2 3 12
Export-
marknad –2 1 20
Totalt –2 2 17

Leveranser
Hemma
marknad –2 4 12
Export-
marknad –2 2 13
Totalt –2 2 12

der den senaste tremånadersperioden, sep-
tember–november, ökade produktionen
inom insatsvaruindustrin med 0,4 % jäm-
fört med perioden juni–augusti.

Produktionen inom investeringsvaruin-
dustrin minskade med 2,8 % i november
jämfört med oktober. Under tremånaders-
perioden september–november ökade pro-
duktionen med 4,3 % jämfört med närmast
föregående tremånadersperiod. Om man
jämför november i år med samma månad i
fjol har produktionen ökat med 1,6 %.

I denna grupp ingår bland annat motor-
fordonsindustrin och teleproduktindustrin.
Under november månad ökade produktio-
nen inom teleproduktindustrin med 13,2 %
medan motorfordonsindustrin uppvisade
en ökning med 1,5 % jämfört med oktober.

Produktionen inom industri för icke
varaktiga konsumtionsvaror minskade med
0,5 % i november jämfört med oktober.
Sammantaget under den senaste tremåna-
dersperioden var produktionen i stort sett
oförändrad inom denna delgrupp, + 0,1 %,
jämfört med närmast föregående tremåna-
dersperiod. I november ökade produktio-
nen inom läkemedelsindustrin med 0,5 %
jämfört med oktober. Sammantaget under
perioden september–november ökade pro-
duktionen inom denna bransch med 1,5 %.

Produktionen inom industri för varakti-
ga konsumtionsvaror minskade med 3,8 %
i november jämfört med oktober. Om man
jämför perioden september–november med
perioden juni–augusti har produktionen
ökat med 0,9 %.

Produktionen inom industri för energi-
relaterade varor minskade med 4,0 % i
november jämfört med oktober. Under den
senaste tremånadersperioden ökade pro-
duktionen med 1,0 % jämfört med perio-
den innan.
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Industrins leverans- och orderläge
Senaste uppgift: november 2004

Källa: SCB:s leverans- och orderstatistik

(Lars Öhman)

Orderingången minskade i november
Orderingången till den svenska industrin
minskade med 1,9 % från oktober till no-
vember. Nedgången i november följde på en
ökning med 2,9 % från  september till
oktober. Under den senaste tremånaderspe-
rioden, september–november, steg orderin-
gången med 2,1 % jämfört med närmast
föregående tremånadersperiod, juni–augusti.

Orderingången från  hemmamarkna-
den sjönk med 1,5 % från oktober till  no-
vember efter att ha ökat med 2,7 %
från september till oktober. Under den se-
naste tremånadersperioden ökade orderin-
gången från hemmamarknaden med 3,0 %
jämfört med närmast föregående tremåna-
dersperiod.

Orderingången från exportmarknaden
minskade med 2,1 % från oktober till no-
vember. Nedgången i november följde på
en ökning med 3,0 % från september till
oktober. Under den senaste tremånaders-
perioden steg orderingången från export-
marknaden med 1,4 % jämfört med när-
mast föregående tremånadersperiod.

Hittills under 2004 (januari–november)
har orderingången till industrin totalt ökat
med 7,9 % jämfört med motsvarande peri-
od 2003. Orderingången från exportmark-
naden har hittills i år ökat med 10,2 %
medan orderingången från hemmamark-
naden har ökat med 5,0 %.

Den totala orderingången ökade med
16,6 % under november 2004 jämfört
med november 2003. Motsvarande jämfö-
relse för exportmarknaden ger en ökning
med 20,4 % och för hemmamarknaden en
ökning med 12,3 %. Antalet arbetsdagar
var 22 i november 2004 jämföret med 20 i
november 2003.

Orderingången till investeringsvaru-
industrin steg med 1,2 % från oktober
till november och med 3,6 % under den
senaste tremånadersperioden jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till insatsvaruindu-
strin sjönk med 4,7 % från oktober till no-
vember, men ökade med 2,1 % under den
senaste tremånadersperioden jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till industri för icke var-
aktiga konsumtionsvaror minskade med
0,7 % från oktober till november, men steg
med 1,3 % under den senaste tremånaders-
perioden  jämfört med närmast föregående
tremånadersperiod.

Orderingången till industri för varaktiga
konsumtionsvaror sjönk med 10,4 %

från oktober till november och med 1,8 %
under den senaste tremånadersperioden
jämfört med närmast föregående tremåna-
dersperiod.

Industrins leveranser minskade i
november
Industrins leveranser sjönk med 2,2 %
från oktober till november, men steg med
2,4 % under den senaste tremånadersperi-
oden jämfört med närmast föregående tre-
månadersperiod.

Leveranserna till hemmamarknaden
minskade med 2,4 % från oktober
till november, men ökade med 3,5 % un-
der den senaste tremånadersperioden jäm-
fört med närmast föregående tremånaders-
period.

Leveranserna till exportmarknaden sjönk
med 1,9 % från oktober till november, men
steg med 1,6 % under den senaste tremåna-
dersperioden jämfört med närmast föregå-
ende tremånadersperiod.

Hittills under 2004 (januari–november)
har industrins totala leveranser ökat med
7,5 % jämfört med motsvarande period
2003. Exportleveranserna har hittills i år
ökat med 10,2 %, medan leveranserna till
hemmamarknaden har ökat  med 4,0 %.

De totala leveranserna steg med 12,3 %
under novemer 2004 jämfört med novem-
ber 2003. Motsvarande jämförelse för ex-
portmarknaden ger en ökning med 13,1 %
och för hemmamarknaden en ökning med
11,5 %.

Utrikeshandel
Handelsnetto
Senaste uppgift: december 2004

Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

(Runo Samuelsson)

Handelsnettot högre än väntat
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott

på 13,4 miljarder kronor under december
2004. Penningmarknadens förväntningar
för månadens utfall låg lägre med ett med-
ianvärde på 11,7 miljarder kronor. För
december 2003 var överskottet 11,4 miljar-
der kronor.

Varuexportens värde under december
2004 uppgick till 75,0 miljarder kronor
och varuimportens till 61,6 miljarder kro-
nor. Varuexporten har därmed ökat i värde
med 12 %, medan varuimporten värde-
mässigt ökat med 11 % jämfört med de-
cember 2003.

Handeln med länder utanför EU gav
under december 2004 ett överskott på 13,9
miljarder kronor, medan EU-handeln gav
ett underskott på 0,5 miljarder. Rensat för
säsongspåverkan visar handelsnettot ett
överskott på 13,2 miljarder kronor för de-
cember 2004 jämfört med 12,6 miljarder
för november 2004. För oktober 2004 var
motsvarande värde 12,5 miljarder.

Överskott på 170 miljarder kronor
Under helåret 2004 har värdet av varuex-
porten ökat med 9 % medan varuimporten
värdemässigt ökat med 8 % jämfört med
motsvarande period ett år tidigare. Varuex-
portvärdet under denna period uppgick till
896,6 miljarder kronor och varuimport-
värdet till 726,6 miljarder kronor. Handels-
nettot för 2004 gav därmed ett överskott på
170,0 miljarder kronor. För 2003 notera-
des ett överskott på 150,4 miljarder kronor.

Varuexport och varuimport
Senaste uppgift: oktober 2004

Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

(Christian Surtin)

Importen ökade 7 %
Värdet av Sveriges varuexport uppgick un-
der januari–oktober 2004 till 743 miljarder

Sveriges största exportmarknader

Värde mkr Andel Förändr
2003 2004 % 04/03

jan–okt jan–okt %

USA 78 889 80 471 10,8 2
Tyskland 69 541 76 043 10,2 9
Norge 57 748 63 560 8,6 10
Storbritannien 53 559 58 346 7,9 9
Danmark 43 598 48 702 6,6 12
Finland 39 404 42 346 5,7 7
Frankrike 33 836 35 868 4,8 6
Nederländerna 33 919 35 373 4,8 4
Belgien 30 922 33 494 4,5 8
Italien 24 317 26 724 3,6 10
Spanien 21 186 21 538 2,9 2
Kina 14 712 15 890 2,1 8

Andel Förändr
2003 2004 % 04/ 03

jan–okt jan–okt %

Skogsvaror 19 555 20 363 3,4 4
Mineralvaror 45 425 55 282 9,3 22
därav:
  Järn och stål 21 732 27 001 4,5 24
Kemivaror 69 494 73 543 12,3 6
Energivaror 53 037 57 445 9,6 8
därav:
  Råolja 29 341 34 169 5,7 16
Verkst.varor 255 030 271 178 45,4 6
därav:
  Maskiner 63 560 65 165 10,9 3
  Elektrovaror 89 975 101 110 16,9 12
  Vägfordon 60 354 64 887 10,9 8
Övriga varor 115 836 118 843 19,9 3
  Livsmedel 44 363 46 441 7,8 5
Totalt 558 377 596 654 100,0 7

Varuimport, varuområden
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Försäljningsvolymen inom total detaljhandel
Säsongrensade månadsdata
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Dagligvaruhandel

BranschuppdelatTotalt

kronor. Det är en ökning med 8 % jämfört
med januari–oktober 2003. Samtidigt öka-
de varuimporten med 7 % och uppgick till
597 miljarder kronor. Det ger ett handels-
netto på 146 miljarder kronor. Under sam-
ma period 2003 uppgick handelsnettot till
129 miljarder kronor.

Sveriges export till EU-25 ökade under
perioden med 9 %, medan importen däri-
från steg med 7 %. Handeln med eurolän-
derna och tidigare EU-15 ökade båda lika
mycket: exporten med 8 % och importen
med 7 %. Exporten till Tyskland ökade
med 9 % medan importen ökade med 7 %.

Inom handeln med övriga Europa öka-
de exporten med 12 % och importen med
9 %. Exporten till Norge ökade med 10 %
medan importen därifrån minskade med
1 %. Exporten till Asien ökade med 7 %
medan importen från denna region ökade
med 3 %. Exporten till USA ökade med
2 % under perioden samtidigt som impor-
ten därifrån minskade med 5 %.

Minskad pappersexport
Den svenska exporten av skogsvaror var
oförändrad under januari–oktober 2004;
bland dessa minskade den största varugrup-
pen, papper, med 2 %. Exporten av mine-
ralvaror, där järn och stål dominerar, ökade
samma tid med 20 %. Kemivaruexporten,
som till hälften består av läkemedel, ökade
med 4 %. Exporten av energivaror, mest
bestående av oljeprodukter, ökade under
perioden med hela 38 %. Exporten av verk-
stadsvaror ökade med 8 %, bland dessa
ökade maskiner med 5 % medan både elek-
trovaror (inklusive telekom) och vägfordon
ökade med 12 %. Av övriga varor ökade
livsmedel med 9 %.

Importen av råolja ökade med 16 %
Den svenska importen av skogsvaror ökade
under perioden med 4 %. Samtidigt ökade
importen av mineralvaror med 22 % och
kemivaror med 6 % varav läkemedelsim-
porten minskade med 1 %. Energivaruim-

porten ökade med 8 %, varav importen av
råolja ökade med 16 % i värde. Importen av
verkstadsvaror ökade med 6 %: maskiner
med 3 %, medan elektrovaror (inklusive
telekom) och vägfordon ökade med 12 %
respektive 8 %.

Varuhandel, sam-
färdsel och tjänster
Total detaljhandel
Senaste uppgift: december 2004

Källa: SCB:s o HUI:s detaljhandelsindex

(Johan Norberg SCB, Carl Eckerdal HUI)

Detaljhandeln backade i december
En rekyl inträffade för den svenska detalj-
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Export och import av varor
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Sveriges handelsnetto 2002–2004
Ackumulerade månadsvärden från årets
början. Miljarder kronor. Löpande priser

2002

2003

2004

Detaljhandel
Försäljningsvolym inom detaljhandeln.
Kalenderkorrigerad volymförändring i % jämfört
med motsvarande period föregående år

dec jan–dec
2004 2004

Dagligvaruhandel –0,5 0,5
därav:
Detaljhandel, mest livsmedel 0,7 1,7

Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak –5,6 –4,7

Sällanköpsvaruhandel 8,1 8,9
därav:
Klädhandel 5,8 8,3
Skohandel –4,7 1,2
Möbelhandel 12,8 9,1
Elektronikhandel 19,0 25,3
Järn- och bygghandel 11,9 10,0
Färghandel –3,8 –2,1
Bokhandel –6,5 –5,6
Guldsmedshandel 0,2 –0,3
Sport- o fritidshandel –0,7 8,4
Postorderhandel 30,7 13,1

Total detaljhandel 4,4 5,0



7

S C B – I N D I K A T O R E R   J A N U A R I   2 0 0 5

handeln i december efter den tidigare kraf-
tiga uppgången i november, men försälj-
ningen ligger trots detta kvar på en fortsatt
hög nivå. I december i fjol minskade sålun-
da försäljningsvolymen för den totala de-
taljhandeln med 1,6 % efter en ökning med
1,8 % under november, säsongrensat och
jämfört med närmast föregående månad.
Den största nedgången svarade handeln
med dagligvaror för, med även handeln
med mest kapitalvaror minskade rejält, med
1,4 %.

Sett ur ett något längre tidsperspektiv,
halvår, visar dock detaljhandeln en fortsatt
stark uppgång. Från tredje till fjärde kvarta-
let ökade försäljningsvolymen med starka
1,4 %, säsongrensat. Det betyder en upp-
gång med 5,9 % omräknat till årstakt. Det
klart största bidraget till förbättringen stod
handeln med mest kapitalvaror för, som
under perioden steg med 1,9 % medan
handeln med mest livsmedel ökade med
0,5 %.

Dagligvaruhandeln gick tillbaka
I december i fjol ökade detaljhandeln, ka-
lenderkorrigerat, med 4,4 % jämfört med
motsvarande månad året innan. Det var en
något lägre ökningstakt än tidigare under
året. Det var framför allt dagligvaruhandeln
som drog ned försäljningsresultatet denna
månad med en nedgång på 0,5 %. Detta
berodde i sin tur på att försäljningen för
Systembolaget rasade i december med
11,1 %.

Handeln med sällanköpsvaror ökade
däremot i ungefär samma takt som tidigare
under året, med 8,1 %. Flera branscher
redovisade starka försäljningsresultat. Kläd-
handeln gick t.ex. upp med 5,8 %. Ännu
starkare utvecklades elektronikhandeln och
möbelhandeln med uppgångar i försälj-
ningsvolymen på 19 resp. ca 13 %. Den
starkaste utvecklingen svarade dock postor-
derhandeln för, med en tillväxt i försälj-
ningsvolymen på hela 30,7 %. Förbätt-
ringen var nästan lika stor i löpande priser,
29,2 %. Bokhandeln fortsatte dock att gå
tillbaka, nu med 6,5 %.

Detaljhandeln upp 5 % i fjol
Sammantaget blev 2004 ett starkt år för
detaljhandeln med den snabbaste tillväxten
sedan högkonjunkturåret 2000. Under 2004
ökade sålunda detaljhandeln sin försälj-
ningsvolym med goda 5 %, kalenderkorri-
gerat, vilket är en något snabbare uppgång
än året innan på 4,5 % och den snabbaste
sedan uppgången år 2000, på 6,3 %.

Det är dock en relativt stor spridning
mellan olika branscher. Dagligvaruhandeln
visade t.ex. en endast svag ökning av försälj-
ningsvolymen i fjol, med 0,5 %. Till detta

bidrog i hög grad den kraftiga nedgången i
försäljningen för Systembolaget med 7,5 %.
Detaljhandeln med mest livsmedel ökade i
stället med 1,6 %.

För sällanköpsvaruhandeln blev upp-
gången i försäljningen i fjol, mätt i fasta
priser, 8,9 %. En stor del i detta hade elek-
tronikhandeln, som steg med hela 25,3 %.
Mätt i löpande priser var dock utvecklingen
här inte lika imponerande, med en försälj-
ningsökning på 7,5 %. Postorderhandeln
var en annan bransch med stark utveckling
i fjol, ca 13 %. Även möbel-, kläd- och
sporthandeln redovisade starka resultat på
9,1, 8,3 respektive 8,4 %.

Bokhandeln var den bransch som i fjol
redovisade den största nedgången i försälj-
ningen på 5,6 %. Även guldsmedshandeln
hade svårt att ens nå upp till 2003 års
försäljningssiffror, –0,3 %.

Personbilar och lastbilar
Senaste uppgift: december 2004

Källa: SIKA:s register för fordonsstatistik

(Inge Karlsson SCB, Niklas Kristiansson SIKA)

Nytt lyft för personbilarna
Den svenska marknaden för nya personbi-
lar har visat tecken på att förstärkas den
senaste tiden efter en period präglad av
avmattning. Från november till december i
fjol steg antalet nyregistrerade personbilar
med nära 5 %, säsongrensat. Det är en
uppgång för andra månaden i följd och till
en nivå som nu är den högsta sedan i slutet
på år 2000. Under fjärde kvartalet i fjol
ökade antalet nyregistrerade personbilar med
2,6 %, säsongrensat och jämfört med när-
mast föregående kvartal.

I december nyregistrerades 28 039 per-
sonbilar, vilket är en kraftig ökning med
hela 17,6 %, jämfört med den låga nivån

Forts. sid 9

under december månad 2003. Under hel-
året 2004 uppgick antalet nyregistrerade
personbilar till 311 536 st. vilket kan jäm-
föras med 307 068 bilar året innan. Det är
en svag ökning med 1,4 % och även en
dämpad ökningstakt från 2002 då nyregist-
reringarna steg med 4,5 %.

Nytt rekord för lastbilarna
Den svenska lastbilsmarknaden är för när-
varande mycket stark och i december i fjol
nådde antalet nyregistrerade lastbilar en ny
högsta notering för en enskild månad. Upp-
gången har nu pågått månad för månad
sedan början på förra året. Under fjärde
kvartalet i fjol ökade antalet nyregistrerade
lastbilar med 3 %, säsongrensat och jäm-
fört med närmast föregående kvartal och
med 16,7 % jämfört med motsvarande
kvartal 2003. Under helåret 2004 uppgick
nyregistreringarna till 39 533 lastbilar jäm-
fört med 35 961 året innan, en ökning med
ca 10 %.

Byggmarknad
Byggandet har tagit fart
Byggandet steg enligt konjunkturbarome-
tern under fjärde kvartalet. Även orderin-
gången har fortsatt att stiga och företagen är
ganska nöjda med orderstockens storlek.
En viss nyrekrytering har också skett under
perioden. Flertalet företag uppger att an-
budspriserna har varit oförändrade.

Företagen är optimistiska och räknar
med att byggandet kommer att öka påtag-
ligt under första kvartalet i år. När det gäller
orderingång och anbudspriser väntar man
sig inga större förändringar. Även sysselsätt-
ningen bedöms bli i det närmaste oföränd-
rad. Utsikterna på ett års sikt är fortsatt
mycket optimistiska och ungefär hälften av
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I månadens artikel i ”I mitten” beskrivs konjunkturläget i fyra svenska
industribranscher: massa- och pappersindustri, kemiindustri, stål- och
metallverk samt motorfordonsindustri. De tre förstnämnda branscherna
befinner sig fortfarande i ett starkt konjunkturläge alternativt i en stigan-
de konjunktur medan motorfordonsindustrin tycks ha passerat konjunk-
turtoppen för den här gången.
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Industrins produktion och exportleveranser
Säsongrensade månadsvärden i fasta priser, tremånaders glidande medelvärden. Index 2000=100

Massa- och pappersindustri
Sedan återhämtningen för massa- och pap-
persindustrin inleddes förra sommaren har
konjunkturen fortsatt att förstärkas för bran-
schen. Konfidensindikatorn i KI:s kon-
junkturbarometer – som skall spegla ut-
vecklingen under den närmaste framtiden
– visade en markerad uppgång under fjärde
kvartalet i fjol. Förstärkningen av konjunk-
turen är påtaglig sedan förra våren, men
fortfarande ligger Konfidensindikatorn
långt under de höga nivåerna från den
senaste högkonjunkturen åren 1999-2000.
Förbättringen av konjunkturen den senaste
tiden avspeglas bl.a. in ökande efterfrågan
från exportmarknaden. Under den senaste
tremånadersperioden september–november
ökade orderingången från utlandsmarkna-
derna med 1,7 %, säsongrensat och jämfört
med närmast föregående tremånadersperi-
od, dvs med ca 6,5 % omräknat till årstakt.
Utvecklingen på hemmamarknaden ger
dock ett klart svagare och osäkrare intryck.
Efter en viss ökad efterfrågan under våren i
fjol tycks utvecklingen på hemmamarkna-
den mattas av en del under hösten i fjol.
Under den senaste tremånadersperioden
minskade t.o.m. hemmaefterfrågan något.
Enligt Konjunkturbarometern har företa-
gens orderstockar byggts på successivt kvar-

tal för kvartal sedan andra kvartalet 2003
och under fjärde kvartalet i fjol förbättrades
företagens bedömningar av exportorders-
tocken avsevärt ytterligare. Prisbilden inom
branschen har dock försämrats den senaste
tiden, framför allt för massa. Från somma-
ren i fjol till december har producentpriser-
na för massa fallit kraftigt, med 18 % och
för papper med 2,4 %. Enligt Konjunktur-
barometern från januari har företagens lön-
samhet försämrats. Samtidigt räknar massa-
och pappersindustrin med fortsatt ökad
efterfrågan från exportmarknaderna de när-
maste månaderna.

Stål- och metallverk
Konjunkturen för stål- och metallverken är
fortsatt mycket stark och bland de bästa av
samtliga branscher i Sverige. Visserligen
nådde Konfidensindikatorn för fjärde kvar-
talet inte helt upp till den höga nivå från
tredje kvartalet, men företagens bedöm-
ningar av det ekonomiska läget är på en
historiskt hög nivå, som tydligt markerar
högkonjunktur för branschen. Efterfrågan
från exportmarknaden – som utgjort driv-
kraften i uppgången – har svängt under det
senaste året. Till en början ökade orderin-
gången från utlandsmarknaderna mycket
snabbt och kraftigt under drygt ett års tid,

från början av 2003 fram till sommaren i
fjol för att därefter börja minska. Under de
två senaste månaderna, oktober–novem-
ber, har orderingången från exportmarkna-
den dock visat tecken på att återhämta sig
något, men under den senaste tremånaders-
perioden september–november i fjol var
exportorderna ändå 7–8% lägre jämfört
med toppnivån från förra våren. Successiva
uppdragningar av produktionsnivån har
medför ett allt högre utnyttjande av företa-
gens produktionskapacitet. Under tredje
kvartalet i fjol var det faktiska kapacitetsut-
nyttjandet 93,4 %. Det är fortfarande ändå
klart lägre än den tidigare toppnivån för
branschen på 97,2 % från 1995. Den tidi-
gare snabba prisuppgången tycks, åtmins-
tone tillfälligt, ha stannat av. Producentpri-
serna har varit på en oförändrad nivå de
senaste tre månaderna t.o.m. december i
fjol. Den totala efterfrågan på stål och me-
taller ser, enligt Konjunkturbarometern, ut
att fortsätta att öka den närmast tiden, men
andelen företag som räknar med stigande
orderingång är nu klart lägre än under de
närmast föregående kvartalen.

Kemisk industri
Den kemiska industrin står för en mycket
stark utveckling under hela förra året. Den
totala efterfrågan ökade då mycket snabbt
med åtföljande successiva kraftiga uppdrag-
ningar av produktionsnivån. Det är den
internationella efterfrågan som helt och
hållet varit drivkraften i uppgången medan
hemmamarknaden länge varit i stort sett
oförändrad. Under den senaste tremåna-
dersperioden september–november ökade
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Konsumentprisernas utveckling
December föregående år = 100

2003

2002

2004

dec Förändring i procent sedan
nov 2004 dec 2003

KPI 0,0 0,4

NPI 0,0 0,1
HIKP 0,0 0,9
UND1X 0,0 0,8
UNDINHX 0,0 1,3
NPI (Nettoprisindex) anger konsumentpriserna exkl.
nettot av indirekta skatter och subventioner.
HIKP (Harmoniserat konsumentprisindex) har
utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart
mått på inflationen.
UND1X och UNDINHX beräknas och publiceras av
SCB på uppdrag av Riksbanken, och är av
Riksbanken definierade mått på underliggande
inflation.
I UND1X exkluderas räntekostnader för egna hem
samt förändringar i nettot av ändrade indirekta
skatter (utom lönerelaterade indirekta skatter) och
subventioner från KPI.
I UNDINHX exkluderas dessutom i huvudsak
importerade varor från KPI.

De svenska inflationsmåtten

Forts. från sid 7

företagen räknar med att aktiviteten kom-
mer att öka.

Priser
Konsumentprisindex, nettopris-
index och harmoniserat index
för konsumentpriser
Senaste uppgift: december 2004

Källa: SCB:s konsumentprisindex

(Stefan Gunér)

Konsumentpriserna var i genomsnitt oför-
ändrade från november till december. Un-
der samma period förra året steg konsu-
mentpriserna med i genomsnitt 0,1 %. In-
flationstakten, räknad som förändringen
under de senaste tolv månaderna, var i
december 0,4 %, vilket innebär en minsk-
ning jämfört med november då den var
0,5 %. I december 2003 var inflationstak-
ten 1,4 %. Årstakten för den underliggande
inflationen enligt måttet UND1X var 0,8 %
i december.

Senaste månaden: priserna oföränd-
rade
Konsumentpriserna var i genomsnitt oför-
ändrade från november till december. Pris-
sänkningar på el och villaolja (–1,2 %) bi-
drog nedåt med 0,1 procentenhet. Sänkta
priser på bensin (–1,2 %)  och bilar
(–0,5 %) bidrog nedåt med tillsammans
0,1 procentenhet. Höjda priser på frukt
(6,3 %) och charterresor (4,4 %) bidrog
uppåt med vardera 0,1 procentenhet.

Senaste tolv månaderna: priserna upp
0,4 %
Inflationstakten, räknad som förändringen
under de senaste tolv månaderna, var 0,4 %

i december, vilket innebär en minskning
jämfört med november då den var 0,5 %.

Till den totala uppgången under tolv-
månadersperioden bidrog höjda priser inom
området transport (3,5 %) med 0,5 pro-
centenheter. Därav bidrog höjda priser på
drivmedel (6,0 %) med 0,2 procentenhe-
ter. Prishöjningar på underhåll och repara-
tioner av fordon (3,1 %), transporttjänster
(6,6 %) och nya bilar (1,8 %) bidrog med
vardera 0,1 procentenhet.

Höjda priser på sjuk- och tandvård
(6,3 %), restauranger (1,8 %), försäkringar
(4,2 %) samt rekreationstjänster och kultu-
rella tjänster (2,0 %) bidrog vardera med
0,1 procentenhet till den totala uppgången.

Bidrag till
                                       Förändr från förändr

Föreg. dec  sedan dec
månad 2003 20031)

Livsmedel och alko- 0,4 –0,8 –0,1
holhfria drycker

Alkoholhaltiga –0,2 0,1 0,0
drycker och tobak

Kläder och skor –0,5 –0,7 0,0

Boende –0,3 –0,1 0,0

Inventarier och –0,1 –1,2 –0,1
hushållsvaror

Hälso- och sjukvård 0,2 3,8 0,1

Transport –0,4 3,5 0,5

Post och tele- –0,3 –4,0 –0,1
kommunikationer

Rekreation och kultur 0,7 –0,8 –0,1

Utbildning 0,0 2,3 0,0

Restauranger 0,3 2,1 0,1
och logi

Div varor och tjänster 0,2 2,5 0,1

KPI TOTALT 0,0 0,4 0,4

Konsumentprisernas förändring

1) procentenheter
Anmärkning. Avrundningar kan medföra att kolumnsummorna
inte överensstämmer med KPI totalt

Dec 2004

orderingången från exportmarknaden kraf-
tigt, med 3,1 %, säsongrensat och jämfört
med närmast föregående tremånadersperi-
od, och med drygt 16 % från början av
2003 då den nuvarande uppgången inled-
des. Uppgången är bred och berör inte bara
läkemedelsindustrin. Hemmamarknaden
som länge varit oförändrad började förbätt-
ras under våren i fjol, och orderingången
har där fortsatt att stiga även de senaste
månaderna fram t.o.m. december. Under
den senaste tremånadersperioden septem-
ber–november var orderingången från hem-
mamarknaden ca 5 % högre jämfört med
läget under våren då marknaden började
förstärkas. Företagens orderstocksomdömen
fortsatte, enligt Konjunkturbarometern, att
förskjutas klart i positiv riktning under
fjärde kvartalet samtidigt som antalet an-
ställda fortsatte att minska relativt kraftigt.
Företagen räknar med fortsatt god tillväxt i
exportefterfrågan de närmaste månaderna.

Motorfordonsindustri
I höstas fanns det tecken som tydde på att
den absoluta toppen i konjunkturen var på
väg att passeras för motorfordondsindu-
strin. Att så är fallet framgår nu med än
större tydlighet. Konfidensindikatorn, som
skall förutspå konjunkturutsikterna för
branschen den närmaste framtiden och som
föll kraftigt under både andra och tredje
kvartalet i fjol fortsatte sedan nedåt även
under fjärde kvartalet, om än svagt. Det är
en påtaglig avmattning på den tungt vägan-
de exportmarknaden, med en kraftig topp
under första kvartalet i fjol, som är grunden
till att motorfordonsindustrin tycks ha pas-
serat konjunkturtoppen, åtminstone tillfäl-
ligt. Under den senaste tremånadersperio-
den september–november minskade order-
ingången från exportmarknaden med 3 %,
säsongrensat och jämfört med närmast fö-
regående tremånadersperiod och med 16 %
från toppnoteringen under första kvartalet
i fjol. Samtidigt tycks efterfrågan på hem-
mamarknaden återhämtat sig ordentligt
efter en avmattning under förra sommaren.
Under den senaste tremånadersperioden
ökade hemmaefterfrågan med 10 % jäm-
fört med närmast föregående tremånaders-
period, sommarmånaderna juni–augusti,
säsongrensat. Den totala efterfrågan har
ökat bara svagt den senaste tremånaderspe-
rioden samtidigt som företagens order-
stocksomdömen under fjärde kvartalet,
enligt konjunkturbarometern fortsatte att
förskjutas i negativ riktning. Dessutom har
färdigvarulagren byggts upp rejält ofrivil-
ligt. Företagens förväntningar pekar på svagt
stigande orderingång första kvartalet, men
de senaste tre kvartalen har utfallet inte nått
upp till förväntningarna.
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Under tolvmånadersperioden har pris-
sänkningar och prishöjningar inom områ-
det boende (–0,1 %) i stort sett tagit ut
varandra. Hyreshöjningar (3,0 %) bidrog
emellertid med 0,4 procentenheter till den
totala uppgången. Högre priser på eld-
ningsolja (17,4 %) bidrog uppåt med 0,1
procentenhet. Diverse kostnadsökningar
inom egnahem (kommunala taxor, repara-
tioner, försäkringsavgifter och fastighets-
skatt) bidrog uppåt med ytterligare 0,1
procentenhet. Den totala uppgången mot-
verkades av sänkta räntekostnader (–9,7 %)
som bidrog nedåt med 0,5 procentenheter.
Vidare bidrog sänkta elpriser (–2,3 %) med
0,1 procentenhet nedåt.

Den totala uppgången av konsument-
prisindex motverkades av sänkta priser på
audiovisuell och fotografisk utrustning samt
datorutrustning (–10,4 %) som bidrog ned-
åt med 0,2 procentenheter. Sänkta priser på
livsmedel (–0,7 %), inventarier och hus-
hållsvaror (–1,2 %) och teletjänster och
utrustning (–4,4 %) motverkade uppgång-
en med vardera 0,1 procentenhet.

Inflationsmålet och den underliggan-
de inflationen
Riksbanken har angett som mål för pen-
ningpolitiken att begränsa inflationen, mätt
som den årliga ökningstakten av KPI, till
2 %, med en accepterad avvikelse på högst
1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksban-
ken har framhållit att effekterna av vissa
tillfälliga störningar i inflationsutveckling-
en tillåts slå igenom i KPI utan att penning-
politiken ändras. Detta gäller till exempel
förändringar av indirekta skatter och ränte-
kostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av
Riksbanken definierade mått på underlig-
gande inflation som på uppdrag av Riks-
banken beräknas av SCB. I båda måtten
exkluderas hushållens räntekostnader för
egnahem och den direkta effekten av för-

ändrade indirekta skatter och subventioner,
och i UNDINHX exkluderas dessutom
varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationen, mätt
som prisförändringen under de senaste tolv
månaderna, var i december enligt UND1X
0,8 % (november 0,9 %) och enligt UN-
DINHX 1,3 % (november 1,3 %). De ge-
nomsnittliga prisförändringarna från no-
vember till december var enligt UND1X
och UNDINHX oförändrade. Motsvaran-
de förändringar föregående månad var en-
ligt UND1X –0,6 % och enligt UNDIN-
HX –0,2 %. Från november till december
2003 var prisförändringen enligt UND1X
0,1 % och enligt UNDINHX 0,1 %.

Priserna i producent-,
export- och importleden
Senaste uppgift: december 2004

Källa: SCB:s producentprisindex

(Mats Haglund)

Oljan sänkte prisökningstakten
ytterligare
Från november till december sjönk import-
priserna med 1,7 %. Månaden innan note-
rades en nedgång med 1,4 %. Båda måna-
derna är det petroleumpriserna som ligger
bakom utvecklingen. Producentpriserna var
1,1 % lägre i december jämfört med no-
vember. Under de senaste tolv månaderna
har producentpriserna stigit med 2,0 %
medan importpriserna stigit med 3,8 %.
Förra månaden var motsvarande tal 2,9
respektive 5,8 %.

Producentpriser
Producentpriserna sjönk i december med
1,1 % jämfört med månaden innan. Sänk-
ta priser på petroleumprodukter bidrog med

0,6 procentenheter till nedgången. Sänkta
priser noterades också på massa, papper och
papp, på el- och optikprodukter, på motor-
fordon samt stål och metall. Under de
senaste tolv månaderna har producentpri-
serna totalt stigit med 2,0 %. Till denna
ökning har petroleumprodukter samt järn
och stål bidragit med 0,5 respektive 1,5
procentenheter.

På hemmamarknaden sjönk priserna
med 0,5 % från november till december
medan exportpriserna sjönk med 1,6 %.
Jämfört med för tolv månader sedan hade
producentpriserna på hemmamarknaden
och exportmarknaden i november stigit
med 3,0 respektive 1,2 %.

Importpriser
Importpriserna sjönk med 1,7 % från no-
vember till december. Prissänkningar på
råolja och på raffinerade petroleumproduk-
ter bidrog till nedgången med 0,8 respekti-
ve 0,4 procentenheter. Till importprisned-
gången den senaste månaden bidrog också
prissänkningar på kemikalier och kemiska
produkter, på metaller och metallvaror, på
datorer, på maskiner, på teleprodukter samt
på transportmedel med 0,1 procentenheter
vardera.

Höjda priser noterades bl.a. på produk-
ter från jordbruk som bidrog till en höjning
av importprisnivån med 0,2 procentenhe-
ter. Under de senaste 12 månaderna har
importpriserna stigit med 3,8 %. Till den-
na ökning har råolja och oljeprodukter
bidragit med 1,2 procentenheter, baskemi-
kalier med 1,0 procentenhet samt stål och
metall med 2,2 procentenheter. Ökningen
motverkades av sänkningar på datorer och
teleprodukter som bidrog nedåt med 0,5
respektive 0,6 procentenheter.
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Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, det
vill säga producentpriser på hemmamark-
naden och importpriser sammantaget, sjönk
med 1,1 % från  november  till december.
Sänkta priser på råolja och petroleumpro-
dukter bidrog med 0,4 procentenheter var-
dera. Sänkta priser noterades även på el- och
optikprodukter samt på stål och metall.
Sänkning motverkades av höjda priser på
produkter från jordbruket.

Byggpriser
Senaste uppgift: december 2004

Källa: SCB:s byggprisindex

(Marcus Otterström)

November–december 2004 +0,2 %
Faktorprisindex gick upp med 0,2 % mel-
lan november och december. Entreprenör-
ens kostnader steg med 0,3 %. Kostnader-
na för transporter, drivmedel och elkraft
samt övriga omkostnader minskade med
0,3 respektive 0,2 %. Mellan november
och december var löne- och maskinkostna-
derna oförändrade. Byggherrekostnaderna
sjönk med 0,4 %, på grund av sänkta räntor
och en minskning av allmänna kostnader.

Kostnaderna för byggmaterial ökade med
0,6 % i december. Elmateriel, med en kost-
nadsökning på 3,3 %, hade störst påverkan
på byggmaterialkostnaderna. Övriga mate-
rialgrupper hade liten eller ingen påverkan.

December 2003–december 2004 +4,2
%
Faktorprisindex steg med 4,2 % mellan
december 2003 och december 2004. Mot-
svarande förändring i årstakt var +4,0 % i
september, +4,1 % i oktober samt +4,0 % i
november. Förändringen i årstakt har varie-
rat mellan 1,7 och 4,2 % under året. Mellan
helåret 2003 och helåret 2004 har föränd-
ringen i årstakt varit 3,2 %. Entreprenörens
kostnader steg med 4,8 % på årsbasis, vilket
drog upp totalindex med 4,2 procentenhe-
ter. Byggmaterial har haft den största påver-
kan på entreprenörens kostnader på årsba-
sis. Priset på byggmaterial steg med 7,2 %,
vilket drog upp faktorprisindex totalt med
3,2 procentenheter. Kostnaderna för trans-
porter, drivmedel och elkraft ökade med
4,4 %, medan kostnaderna för maskiner
ökade med 2,8 %. Entreprenörens övriga
omkostnader samt kostnader för löner steg
med 1,9 respektive 1,8 %. Byggherrekost-
naderna minskade med 0,3 % på årsbasis.

Arbetsmarknad
Antalet sysselsatta minskade något mellan
november och december 2004, dvs. ten-

densen från hösten fortsätter. Antalet ar-
betslösa låg på samma nivå i december som
i november. Detta framgår av säsongrensa-
de data från SCB:s arbetskrafts-
undersökningar (AKU).

Arbetslösheten är dock fortsatt hög och
också långtidsarbetslösheten. Antalet delta-
gare i arbetsmarknadspolitiska program har,
enligt statistik från arbetsmarknadsstyrel-
sen (AMS), ökat markant i december jäm-
fört med för ett år sedan. Utan detta skulle
arbetslösheten troligen vara ännu högre.
Fler arbetsgivare behöver rekrytera. För
andra månaden i rad var antalet nya lediga
jobb fler än föregående år, framförallt inom
det privata näringslivet. Antalet varsel om
uppsägning fortsätter att minska, men var-
selnivån är fortfarande relativt hög.

Färre fast anställda och färre arbetade
timmar
Data för december månad visar att för
tredje månaden i rad är varken förändring-
en av antalet sysselsatta eller antalet arbets-
lösa statistiskt säkerställd jämfört med sam-
ma månad för ett år sedan. Antalet fast
anställda har dock minskat. Denna minsk-
ning har pågått alltsedan våren 2004.

I december var antalet fast anställda
3 204 000, vilket är en minskning med
69 000 jämfört med december 2003. Bland
männen har de fast anställda under samma
period minskat med 57 000, samtidigt som
de tidsbegränsat anställda ökat med 33 000
personer.

Antalet arbetade timmar i genomsnitt
per vecka uppgick i december till 121,0
miljoner jämfört med 125,0 miljoner i de-
cember 2003. Med hänsyn tagen till olikhe-
ter i helgdagars placering och därmed sam-
manhängande ledighetsuttag innebär det
en minskning med cirka 2 %. En förklaring
kan vara att den genomsnittliga överens-
komna veckoarbetstiden på ett år har mins-
kat, antalet heltidsarbetande har minskat.

Regeringens sysselsättningsmål
Regeringen har som mål att 80 % av befolk-
ningen i åldern 20–64 år skall vara sysselsat-
ta på den reguljära arbetsmarknaden år
2004. I december var andelen 76,4 %, vil-
ket är en minskning med 0,9 procentenhe-
ter jämfört med december 2003. De sä-
songrensade värdena visar i princip en suc-
cessiv nedgång alltsedan början av 2001.

Arbetslösa
Arbetslösheten är fortsatt hög. I december
var 233 000 arbetslösa eller 5,3 % av ar-
betskraften. Förändringen jämfört med
december 2003 ligger inom den statistiska
felmarginalen. Ungdomsarbetslösheten är
fortfarande hög. I december var 11,8 % av 0
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arbetskraften i åldersgruppen 16–24 år ar-
betslös. Var fjärde arbetslös eller 65 000
personer i åldersgruppen 16–64 år var långt-
idsarbetslösa dvs. hade en sammanhängan-
de arbetslöshetsperiod på mer än sex måna-
der.

Enligt statistik från AMS deltog i slutet
av december 122 000 personer i konjunktur-
beroende arbetsmarknadspolitiska program.
Det är en markant ökning med 41 000
personer sedan december 2003.

Nyanmälda lediga platser och antal
varsel
Antalet lediga platser har, enligt statistik
från AMS, nu börjat vända uppåt. Under
december anmäldes totalt drygt 20 000
lediga platser till landets arbetsförmedling-
ar, vilket är 2 000 fler än i december 2003.
Det är framför allt byggnadsverksamheten,
uppdragssektorn, varuhandeln och tillverk-
ningsindustrin som redovisar ökad platstill-
gång, medan däremot transportverksam-
heten samt hotell- och restaurangbranschen
noterar minskningar.

Varselnivån är enligt AMS fortfarande
relativt hög, även om antalet varslade nu är
lägre än under de senaste åren. Under de-
cember varslades 3 700 personer om upp-
sägning, vilket är 1 400 färre jämfört med
december 2003.

En jämförelse mellan data årsmedeltal
2004 och 2003 ges först i nästa nummer.

Arbetskraftskostnader
och löner inom industrin
Senaste uppgift: oktober 2004

Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

(Louise Stener, Mikael Molén)

Den preliminära genomsnittliga timlönen
för en arbetare var under oktober 2004



12

S C B – I N D I K A T O R E R   J A N U A R I   2 0 0 5

Arbetslöshet
Personer som helt/delvis saknar arbete på den öppna arbetsmarknaden (1000-tal)

År Arbets- AMS- Latent Personer Under-
Kvartal lösa åtgär- arbets- utanför syssel-
Månad der 1) sökande 2) öppna satta 4)

arbetsmarkn 3)

2002
4 kv 171 207 127 505 234

2003
1 kv 206 202 132 540 234
2 kv 205 179 116 500 238
3 kv 228 162 113 503 233
4 kv 228 169 117 514 244

nov 03 237 172 119 528 242
dec 03 224 165 119 508 247

2004
1 kv 259 174 136 569 255
2 kv 249 184 137 570 274
3 kv 256 188 137 581 252
4 kv 223 (212) 149 (584) 275

nov 04 217 219 162 598 277
dec 04 233 (205) 140 (578) 283

1) Starta eget-bidrag/start av näringsverksamhet, arbetsmarkn. utbildn., arbetslivsutveckl. (ALU),
arbetsplatsintr, datortek, kommunavtal, offentl. tillfäll. arbete, lönebidrag, Samhall och offentl. skyddat
arbete (se not 2 i nästa tabell), arb.träning vid AMI, resursarb. i offentl.verks., projektarb., ianställnings-
stöd, utvecklingsgaranti för arbetslösa ungdomar, IT-satsning, arbetspraktik, aktiviteter inom
aktivitetsgarantin, jobbsökar-/vägledningsinsatser

2) Personer som inte tillhör arbetskraften, men som velat och kunnat arbeta.

3) Summering av föregående kolumner.

4) Personer som arbetar mindre än de skulle vilja p g a arbetsmarknadsskäl.

Sysselsatta
År Sysselsatta

Kvartal på öppna utanför totalt
Månad arbets- öppna därav därav

marknaden arbetsmark– Samhall, tids-
naden 1) lönebidrag, begränsat

offentligt skyd- anställda 3)

dat arbete 2)

2002
4 kv 4 113 110 86 4 223 545

2003
1 kv 4 064 108 86 4 172 511
2 kv 4 158 110 87 4 268 594
3 kv 4 188 107 86 4 295 617
4 kv 4 094 106 85 4 200 527

nov 03 4 060 106 85 4 166 525
dec 03 4 098 105 84 4 203 526

2004
1 kv 4 041 105 83 4 146 502
2 kv 4 123 109 84 4 232 588
3 kv 4 175 110 83 4 285 649
4 kv (4 076) (113) (83) 4 189 559

nov 04 4 073 113 83 4 186 553
dec 04 (4 073) (112) (83) 4 185 553

1) Sysselsatta genom starta eget-bidrag/start av näringsverksamhet, anställda med lönebidrag, anställda
i Samhall och personer i offentligt skyddat arbete, offentligt tillfälligt arbete, resursarbete i offentlig
verks., anställningsstöd

2) Avser särskilda insatser för arbetshandikappade.

3) Med tidsbegr. anställn. avses vikariat, provanställning, praktik, beredskapsarbete utbildningsvik.,
ungdomsintroduktion,  feriearbete, säsongarbete, objekt/projekt-anställning, ”kallas vid behov”.

Sysselsättning, arbetslöshet m. m.
Senaste uppgift: december 2004

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar och AMS statistik

Serie Am  (Margareta Henkel)
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118,70 kronor exklusive övertidstillägg och
120,60 kronor inklusive övertidstillägg, vil-
ket är en ökning med 2,9 respektive 3,0 %
jämfört med oktober 2003. Under oktober

2004 var den preliminära genomsnittliga
månadslönen för tjänstemän exklusive rör-
liga tillägg 27 100 kronor och inklusive
rörliga tillägg 27 600 kronor, vilket är en
ökning med 3,0 respektive 2,9 % jämfört
med oktober 2003.

Kostnaden för arbetare steg 3,3 %
Arbetskostnaden för en arbetare inom

utvinning av mineral och tillverkningsin-
dustrin har för oktober 2004 beräknats till
215,20 kronor per timme, vilket ger ett
arbetskostnadsindex på 149,0 en ökning
med 3,3 % jämfört med oktober 2003.
Arbetskostnaden för en arbetare inom den
privata sektorn har för oktober 2004 beräk-
nats till 204,80 kronor per timme och för
tjänstemän inom den privata sektorn till
42 850 kr per månad. Detta ger ett arbets-
kostnadsindex för arbetare på 148,2, en
ökning med 2,7 % jämfört med oktober
2003. Motsvarande index för tjänstemän
blir 162,7 en ökning med 2,7 % jämfört
med soktober 2003.

Finansmarknad
Stockholmsbörsen gick såväl upp
som ner i januari
Affärsvärldens generalindex stannade den
27 januari på en uppgång på 0,7 %, jämfört
med nivån den sista december. Branschin-
dexena gick i olika riktningar under måna-
den. De branscher som gick allra bäst var
Hälsovård och Industri, som steg med 8,49
respektive 4,93 %. De branscher som upp-
visade den sämsta utvecklingen var Finans,
som föll med 1,84 %, och Telekommuni-
kation som föll med 1,75 %.

I övriga delar av världen uppvisade aktie-
börserna en betydligt sämre utveckling än i
Stockholm. I slutet av januari hade Morgan
Stanleys världsindex gått ner med 2,69 %
sedan den sista december. Under samma
period sjönk teknologibörsen Nasdaq med
5,9 % medan det bredare indexet Standard
& Poor 500 sjönk med 3,12 %. Samtliga
världsindex är angivna i lokal valuta.

De svenska räntorna fortsatte sjunka
i januari
Riksbankens direktion beslutade vid sitt
sammanträde den 27 januari att lämna
reporäntan oförändrad på 2 %. Beslutet
grundades på att inflationen på ett par års
sikt väntas hamna ungefär i linje med målet.
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Ekonomisk statistik – februari

Information om kommande publicering
av SCB:s statistik finns tillgänglig på
SCB:s webbplats www.scb.se
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Långa räntor
10-åriga statsobligationer

Sverige

USA
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Datum Avser period

Exp/imp på varor o länder 09 nov
Aktivitetsindex 10 dec
Industrins lev o order 10 dec
Industriproduktionsindex 10 dec
Industrins kapacitetsutnyttjande 15 kv 4 –04
Industrins lager 15 kv 4 –04
Konsumentprisindex 17 jan
Arbetskraftsundersökningen 17 jan
Export, import o handelsnetto 25 jan
Producentprisindex 28 jan
Detaljhandelns försäljning 28 jan
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Valutakurser
Svenska kronor i förhållande till dollar och euro
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Den svenska sexmånadersräntan låg den 26
januari på 1,97 %, vilket är en liten ned-
gång med 3 punkter sedan den sista decem-
ber. Femårsräntan sjönk desto mer under
månaden, hela 22 punkter, till 3,09 % per
den 26 januari. Differensen mellan den
korta och långa marknadsräntan, den så
kallade spreaden, fortsatte att minska även
denna månad till 112 punkter. Detta kan
jämföras med spreaden per den sista decem-
ber som var 131 punkter.

I USA gick både den korta marknads-
räntan (sexmånadersräntan) och den långa
marknadsräntan (femårsräntan) upp under
januari. Den korta marknadsräntan steg
något mer än den långa. Resultatet blev en
något flackare räntekurva och spreaden
minskade till 109 punkter per den 26 janu-
ari, jämfört med 111 punkter per den sista
december.

Kronan försvagades både mot dollarn
och euron
En dollar kostade den sista december 6,61
kronor och kostade i slutet av januari 6,99
kronor. Det innebar en försvagning av kro-
nan gentemot dollarn med 38 öre. En av
förklaringarna till den senaste månadens
förstärkning av dollarn är att marknaden
tror att Bushadministrationen kommer ta
allvarligt på problemen med USA:s dubbla
underskott. Den svenska kronan försvaga-
des också mot euron under månaden jäm-
fört med nivån den sista december, 8 öre till
9,09 kronor.

Sofia Nilsson, Finansmarknadsstatistik,
nilsson.sofia@scb.se
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Konjunkturindikatorer för några länder och -områden

Internationell utblick

Leading indicator Industriprod. 2000=100BNP 2000=100

Källa: OECD, Main Economic Indicators

EU-barometern:

BNP-tillväxten i EU15 sjönk under tredje kvartalet 2004 till 0,3 % jämfört med
föregående kvartal, medan förändringen över fyra kvartal var 2,1 %. Sverige låg
med 3,8 % över fyra kvartal bland de länder som hade allra högst tillväxt, medan
däremot tillväxten i Italien var klart sämre eller 1,3 %. Även i Frankrike var BNP-
tillväxten under fjärde kvartalet obefintlig. BNP-ökningen i Japan har de två
senaste kvartalen varit stagnerande, efter en snabb ökning under de närmast
föregående kvartalen. I Frankrike och särskilt Sverige har den ledande indikatorn
stigit snabbt det senaste året, vilket däremot inte alls varit fallet i Italien och
Japan.

Nyregistreringar av personbilar
Nyregistreringarna av personbilar inom EU har hit-

tills under 2004 ökat något – med 0,3 %
– jämfört med föregående år och inom
hela OECD-området med 0,5 %. Ob-
servera då att data för hela 2004 ännu
inte finns tillgängliga, men jämförel-
sen har gjorts på månadsgenomsnittet
för respektive år. Nyregistreringarna
har gått upp allra mest i Danmark och
Norge, medan de sjunkit i bl.a. Tysk-
land, USA och Kanada. Japan uppvisar
dock en ökning. Sverige uppvisar en
mindre ökning med 0,6 % jämfört med
föregående år. För den senaste till-
gängliga månaden gick registrering-
arna inom OECD ned omkring en halv
procent jämfört med motsvarande
månad föregående år. I Sverige var det
en uppgång med drygt 8 % under
motsvarande tidsperiod.
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Konjunkturavmattningen inom EU tycks fortsätta.
Enligt EU:s konjunkturbarometer för december i fjol
föll den sammansatta konjunkturindikatorn för EU
som helhet denna månad relativt kraftigt, med 0,8
enheter, vilket var det samma nedgång som måna-
den innan. Det är det lägsta värdet på EU:s konjunktur-
indikator sedan i april i fjol. För eurozonen var
nedgången i indikatorn något mindre i december,
0,6 enheter, och ungefär detsamma som i november
med 0,5 enheter. EU Kommissionen drar slutsatsen
att den gradvisa dämpningen i den ekonomiska
tillväxten kommer att fortsätta på kort sikt inom
båda områdena.

Nedgången i december berör flera av delindikatore-
rna, och som störst var fallet för tjänstesektorn,
utanför detaljhandeln, med en minskning på 2 enhe-
ter för hela EU och 1 enhet för eurozonen. För
industrin var nedgången lika stor, en enhet, inom

både EU och eurozonen. Samtidigt minskade
konsumentförtroendet i EU med enhet, men var
oförändrat inom eurozonen. Medan delindikatorn
för byggsektorn var oförändrad inom båda områ-
dena visade detaljhandeln en uppgång med en enhet
inom såväl EU som eurozonen. Av de olika medlems-
länderna var nedgången särskilt uttalad i Italien,
Nederländerna, Sverige. I Sverige innebär den kraf-
tiga nedgången de senaste två månaderna att
indikatorn nu ligger på sin lägsta nivå sedan maj i
fjol. Här är nedgången tydligast för tjänstesektorn,
utanför detaljhandeln, och för tillverkningsindustrin.
I Danmark som noterades för en kraftig ökning den
senaste månaden var indikatorn i december på den
högsta nivå under hela förra året.

Nettotal
Nettotal jul aug sep okt nov dec

Produktions- 35 28 37 29 30 35 Sverige
förväntn. 3 3 6 7 5 2 Tyskland

10 11 13 13 12 9 EU
Order- –6 –9 –6 –9 –5 –8 Sverige
stock –19 –18 –17 –16 –15 –12 Tyskland

–11 –11 –11 –11 –12 –12 EU
Färdigvaru- 6 7 9 6 10 16 Sverige
lager 10 8 9 8 8 9 Tyskland

8 7 8 8 8 8 EU
Prisför- 15 22 16 17 20 18 Sverige
väntningar 7 8 9 9 12 15 Tyskland

7 7 8 8 13 13 EU

EU-barometer

Observera: Ett antal EU-företag svarar på frågorna i termer av ”bättre/sämre”, ”bra/dåligt”,
”ökad/minskad”. Skillnad i procentandel mellan positiv och negativ syn  – det s.k.
nettotalet – bildar  underlag för bedömningarna.
Källa: EU: European Economy
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Nyregistrerade personbilar

Finland

Sverige

EU

Danmark
Index 2000=100

2004 (hittills) Senaste månaden
Index Förändr. Mån Index. Förändr.

2000=100 fr. föreg. 2000= från föreg.
år % 100 månad %

Belgien 91,1 4,6 nov 95,3 1,0
Danmark 105,7 24,5 nov 128,5 7,6
Finland 105,8 –3,3 nov 109,0 6,1
Frankrike 93,4 –0,8 nov 98,1 8,6
Irland 65,0 2,3 nov 52,5 –13,4
Italien 92,2 –0,1 nov 88,8 –1,2
Nederländerna 78,9 –2,5 nov 81,3 –3,3
Sverige 87,2 0,6 dec 94,8 8,5
Tyskland 94,1 –1,7 okt 106,2 12,5
Österrike 99,0 2,1 nov 112,4 18,2
Norge 108,8 13,4 okt 111,7 1,3
Schweiz 84,4 –0,4 sep 103,0 36,2
USA 83,8 –2,5 nov 82,9 –2,6
Kanada 96,2 –5,6 okt 99,6 9,8
Japan 111,0 6,1 nov 113,9 3,0
EU 15 97,4 0,3 okt 100,0 0,8
OECD 97,0 0,5 nov 98,3 –0,4

Nyregistrering av personbilar

Källa: OECD, Main Economic Indicators. Månadsuppgifterna
bygger på säsongrensade tal. För USA avses försäljning ej nyreg.

Tre månaders glidande medelvärde
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Internationell utblick

★ ★
 ★

 ★
 ★

 ★  ★  ★

 ★
 ★

 ★

 ★ Internationella ekonomiska indikatorer

Danmark Finland Storbr. Sverige Tyskland USA EU15 OECD

BNP  1) Index 2000=100 105,2 109,4 110,0 108,9 102,2 110,9 106,2 108,8
Förändr. föreg. kv. % 0,0 1,1 0,4 0,9 0,1 1,0 0,3 0,6
Förändr. 4 kv. % 1,9 3,3 3,1 3,8 1,3 4,0 2,1 3,3

Industriproduktion 2) Index 2000=100  100,7 107,6 94,9 108,6 103,6 101,4 101,1 103,1
Förändr. föreg. mån. % –1,0 –1,9 –0,1 1,0 0,5 0,2 –0,3 0,0
Förändr. 12 mån. % –3,3 3,2 –2,0 5,8 3,1 3,9 0,7 2,9

KPI 3) Index 2000=100 108,6 105,5 111,0 107,1 106,2 110,9 110,0 112,7
Förändr. föreg. mån. % –0,3 –0,4 0,2 –0,6 –0,4 0,1 0,0 0,1
Förändr. 12 mån. % 1,3 0,5 3,4 0,5 1,8 3,5 2,3 3,0

Arbetslöshet 4) % 5,3 8,7 4,5 6,3 9,9 5,4 8,0 6,8
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,0 –0,1 –0,1 –0,4 0,0 –0,1 0,0 0,0
Förändr. 12 månad procentenheter –0,4 –0,2 –0,4 0,3 0,2 –0,5 –0,1 –0,3

Kort ränta 5) % 2,15 .. 4,81 2,00 .. 2,45 2,17 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,01 .. –0,01 0,01 .. 0,19 0,00 ..
Förändr. 12 månader procentenheter 0,12 .. 0,86 –0,70 .. 1,35 0,02 ..

Lång ränta 6) % 3,85 3,68 4,50 3,90 3,6 4,23 3,87 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,24 –0,21 –0,19 –0,23 –0,2 0,04 –0,11 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,67 –0,65 –0,39 –0,96 –0,7 –0,04 –0,57 ..

1) Tredje kvartalet      2) USA och Finland november, övriga oktober      3) November      4) USA november, Danmark september, Storbritannien augusti, övriga oktober      5) December
6) Eurozonen november, övriga december
Källa: OECD (Main Economic Indicators) och SCB

OECD:s Economic Outlook: OECD-länderna tappar mark i världshandeln

Utrikeshandelns volymutveckling i olika världsregioner
Procentuell förändring från föregående år

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

OECD-länder 11,8 –0,1 2,2 3,0 8,4 7,7 8,1
NAFTA (USA, Kanada, Mexico) 11,5 –3,7 1,1 2,5 9,6 8,3 8,0
OECD Europa 11,7 2,6 1,6 1,8 6,4 7,0 7,6
Övriga OECD (inkl. Japan) 12,6 –3,0 7,6 8,7 13,6 9,0 9,9
Icke OECD-länder 13,7 0,7 7,5 10,4 12,2 11,9 12,8
Kina 25,5 6,0 23,1 26,5 20,1 16,7 18,5
Asien exkl. Kina 15,9 –4,6 6,8 7,2 11,4 11,1 11,6
Latinamerika 5,9 3,4 –5,7 5,5 14,3 9,4 8,4
Övriga 9,1 5,8 6,5 8,6 8,0 10,8 12,1
Världen 12,3 0,1 3,6 5,1 9,5 9,0 9,5

OECD har i sin senaste Economic Outlook
gjort beräkningar över olika världsregioners
utrikeshandelsutveckling (mätt som genom-
snittet av volymutvecklingen för exporten
och importen av varor och tjänster). Beräk-
ningarna visar att världshandeln haft en
snabb ökningstakt under 2004 med en
ökning på 9,5 % i volym. I stort samma
ökningstakt väntas för innevarande och nästa
år.

En tydlig tendens under hela 2000-talet
är att gruppen länder utanför OECD ökar
sin utrikeshandel klart snabbare än gruppen
OECD-länder. T.ex. år 2004 beräknas icke
OECD ha ökat handeln med drygt 12 % i
volym medan motsvarande ökningstal för
OECD var 8 %. Särskilt Kina har en stark
tillväxt i sin utrikeshandel med årliga ök-
ningstal i nivån kring 20 %.

Gruppen icke OECD-länder har ökat
sin andel av världsexporten (mätt i US
Dollar) från 28 % år 2000 till 30 % år
2004. Prognosen för 2006 ligger på 32 %.
Andelen av världsimporten har samtidigt
ökat från 25 % år 2000 till 27 % 2004 och
(prognos) 30 % år 2006.

Regioners andel i procent av världsexporten respektive världsimporten
Varor och tjänster

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EXPORT
OECD-länder 71,9 72,2 71,4 70,7 69,8 68,7 67,8
USA 14,0 13,6 12,6 11,3 10,8 10,5 10,6
Icke OECD-länder 28,1 27,8 28,6 29,3 30,2 31,3 32,2
Asien 16,3 16,0 16,8 17,1 17,3 17,8 18,8
Latinamerika 2,9 2,9 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8
Övriga 9,0 8,9 9,0 9,6 10,2 10,7 10,7

IMPORT
OECD-länder 74,6 74,3 73,8 73,5 72,6 71,7 70,2
USA 18,8 18,4 18,0 16,9 16,4 16,0 15,8
Icke OECD-länder 25,4 25,7 26,2 26,5 27,4 28,3 29,8
Asien 15,3 14,9 15,5 15,8 16,6 17,0 17,9
Latinamerika 3,0 3,0 2,5 2,3 2,4 2,5 2,5
Övriga 7,2 7,9 8,2 8,4 8,4 8,8 9,3

Anm. Handelsutvecklingen (varor och tjänster) beräknad som genomsnitt av export- och importvolymutvecklingen. Handel mel-
lan länder inom resp. världsregion ingår

Anm. Handeln mellan länder inom resp. världsregion ingår.

Källa: OECD Economic Outlook, december 2004
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Svenska ekonomiska indikatorer

1)  säsongrensade tal     2)  procentenheter     3) Hushållens syn på sv. ekonomi, hushållens egen ekonomi. och köp av kapitalvaror     4)  preliminära uppgifter     5)  inkl certifikat netto     6) Nettotal för resp period

Förändring i % från
Enhet Basår Senaste föreg. månad/ samma månad/

uppgift period period föreg. år

Ekonomin totalt
BNP volym 2000=100 3 kv 109,0 1) 0,9  1) 3,8

Fast bruttoinvestering volym 2000=100 3 kv 101,4 1) 2,1 1) 8,8
Hushållens konsumtion volym 2000=100 3 kv 105,6 1) 0,4 1) 1,8
Aktivitetsindex volym 2000=100 nov 109,7  1) 0,4 1) 4,0 1)

Industri
Produktion volym 2000=100 nov 111,5 –2 1) 1

jan–nov 106,6 1) 4
Leveranser volym 2000=100 nov 114,0 –2 1) 12

jan–nov 104,1 8
Orderingång volym 2000=100 nov 107,4 –2 1) 17

jan–nov 103,0 8
Kapacitetsutnyttjande % 3 kv 91,1 1) 0,3 1) 2) 1,8 1) 2)

Investeringar mdr 3 kv 16,9 10

Lägenheter, påbörjade, nya 1000-tal 3 kv 6,0 30
1–3 kv 20,9 37

Utrikeshandel
Varuexport mdr kr dec 75,0 1 1) 12

jan–dec 896,6 9
Varuimport mdr kr dec 61,6 0 1) 11

jan–dec 726,6 8
Handelsnetto mdr kr dec 13,4

jan–dec 170,0
Bytesbalans mdr kr 3 kv 53,8

1–3 kv 155,3
Konsumtion
Detaljhandelns försäljning volym 2000=100 dec 119,7 1) –1,6  1) 4,4

jan–dec 5,0
Personbilsregistreringar, nya st dec 28 039 5 1) 18

jan–dec 311 536 1
Consumer Confidence Indicator3) nettotal jan 12 6) 10 6) 6 6)

Priser, löner
Konsumentprisindex 1980=100 dec 279,4 0,0 0,4
Nettoprisindex 1980=100 dec 238,4 0,0 0,1
Producentprisindex 1990=100 dec 123,1 –1,1 2,0
Exportprisindex 1990=100 dec 119,6 –1,6 1,2
Importprisindex 1990=100 dec 140,7 –1,7 3,8
Prisindex för inhemsk tillgång 1990=100 dec 133,7 –1,1 3,3
Hemmamarknadsprisindex 1990=100 dec 128,0 –0,5 3,0
Arbetskostnadsindex, industriarbetare 1994 feb=100 okt 149,0 3,3
Timlön, industriarbetare kr okt 120,6 3,0

Arbetsmarknaden
Sysselsatta 1000-tal dec 4 185 –0,1 1) –0,4
Arbetslösa 1000-tal dec 233 0,4 1) 4,2
Arbetsmarknadspolitiska program 1000-tal dec      205 4) –6,3 4)  24,1 4)

Lediga platser, nyanmälda 1000-tal dec 20 10,6
Lediga platser, kvarstående 1000-tal dec 12 2,1

Finansmarknaden
Bankernas inlåning5) mdr kr nov 1 377,3 0,3 8,7
Bankernas utlåning mdr kr nov 1 393,8 0,1 3,9
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer % dec 3,90 –0,23 2) –0,96 2)

Kort ränta, 3-mån statsskuldsväxlar % dec 2,00 –0,03 2) –0,69 2)

Statsskuldens förändring mdr kr jan 04–dec 04 28,6
Valutakurs (TCW)-index 18 nov 1992=100 28 jan 124,5 2,1 –0,7


