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”I mitten”

Detaljhandeln har mött en stark efterfrågan från konsumen-
terna hittills i år. Under första kvartalet i år ökade

försäljningsvolymen inom den totala detaljhandeln med
2,2 %, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Omräk-

nat till årstakt ger det en uppgång med 9,1 %.
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Konjunkturläget
Ljus vårrapport från IMF
I Internationella Valutafondens (IMF:s) nya
vårrapport World Economic Outlook må-
las den globala ekonomin mestadels i ljusa
färger. Där framstår bl.a. 2004 som ett av de
bästa åren för världsekonomin, med en
BNP-tillväxt på 5,2 %. Den avmattning i
industriproduktionen och världshandeln
som noterades i slutet av förra året – åter-
speglat bl.a. av den kraftiga uppgången i
oljepriserna – har enligt IMF nu stannat av
och de senaste ekonomiska indikatorerna
pekar nu på en solid expansion för den
globala ekonomin i år. För 2005 räknar
IMF att världsekonomin – i en oförändrad
prognos från i höstas – skall växa med 4,3 %
för att sedan ligga kvar på den tillväxttakten
även under 2006.

De stigande oljepriserna ses dock som en
ökande riskfaktor. Under förväntningar om
att OPEC skall höja produktionen har spot-
priset på råolja dragit sig markerat nedåt de
senaste dagarna och ligger nu på drygt 50
dollar per fat för Brentkvaliteten.

Den globala ekonomiska bilden fram-
står nu annars som mer tudelad än på länge.
Medan den ekonomiska tillväxten fortsät-
ter att vara hög i främst Kina och bl.a. USA
har ekonomierna för EU och Japan saktat
in farten avsevärt. För Japan har IMF skrivit
ned tillväxtprognosen kraftigt för inneva-
rande år till 0,8 % från tidigare beräknat
2,3 %. Inte heller eurozonen ser ut att nå
upp till förväntningarna från i höstas. Här

har IMF sänkt BNP-prognosen för 2005
till 1,6 % från tidigare beräknat 2,2 %. För
Kina, där den höga tillväxttakten i ekono-
min är stabil, har däremot BNP-prognosen
för i år skrivits upp sedan i höstas, med en
halv procentenhet till 8,5 %.

Viss dämpning i USA
På den andra sidan Atlanten, i USA, redo-
visades i dagarna de första preliminära BNP-
siffrorna för första kvartalet, vilka inte fullt
nådde upp till förväntningarna. I skuggan
av de upptrissade oljepriserna steg BNP i
USA under första kvartalet med 3,1 %,
säsongrensat, jämfört med kvartalet innan
och omräknat till årstakt. Det innebär en
dämpning från tredje och fjärde kvartalet i
fjol då den amerikanska ekonomin växte
med 4 respektive 3,8 %, säsongrensat. Detta
har tillsammans med vissa andra svaga in-
dikatorer den senaste tiden bidragit till att
skapa en viss konjunkturoro i USA.

Uppgången i ekonomin emanerade nu
liksom tidigare från en fortsatt stark in-
hemsk efterfrågan i form av stigande privat
konsumtion och investeringar. Bidraget till
tillväxten från lageruppbyggnaden inom
näringslivet ökade dock till 1,2 procenten-
heter, vilket kan tolkas som att företagen
haft det svårare att få avsättning för sina
varor.

En annan ny tendens, värt att hålla
under uppsikt framöver, var att öknings-
takten i investeringarna utanför bostads-
sektorn, vilka varit en stark drivkraft i eko-
nomin de senaste två åren nu dämpades
betänkligt. Vidare inverkade också en mer
än dubbelt så snabbt växande import,
+14,7 %, som exporten negativt på tillväx-
ten, med 1,5 procentenheter det senaste
kvartalet.

Den senaste tiden har såväl de ameri-
kanska hushållen som företagen varit mer
dämpade i sin rapportering. Konsument-
förtroendet i USA, som det mäts i Consu-
mer Confidence Index, sjönk påtagligt i
april efter mindre nedgångar både i februari
och mars och är nu tillbaka på samma nivå
som i augusti i fjol. Likaså har de ledande
indikatorerna – som skall förutspå indu-
striproduktionen det närmaste halvåret –
varit på nedgång den senaste sexmånaders-
perioden t.o.m. mars i år. Även tillväxten i
industrins orderingång har visat tydliga
tendenser att mattas av de senaste måna-
derna.

Svag konjunkturbarometer för EU
Inom EU fortsätter konjunkturen att mat-
tas av. Den senaste konjunkturbarometern
för EU med uppgifter för april visade en ny
inte oväsentlig nedgång efter den kraftiga
försämringen i mars. Det innebär att kon-

junkturindikatorn för EU nu fallit mer eller
mindre oavbrutet sedan toppen i oktober i
fjol. I april härrörde försämringen i första
hand från en minskad tillförsikt hos företa-
gen inom tillverkningsindustrin och den
privata tjänstesektorn, men även konsu-
mentförtroendet försvagades något. Det är
egentligen endast byggsektorn som avviker
från den generella bilden. Efter den upp-
gång som skedde i byggkonjunkturen un-
der 2004 har indikatorn varit stabil här de
senaste månaderna.

På ländernivå registrerades de största
nedgångarna för Storbritannien följt av
Frankrike. För Tyskland och Italien var för-
sämringarna mer begränsade. Den nedåtgå-
ende trenden för Sverige fortsatte med en ny
ganska betydande försämring i april. Sedan
toppen i oktober har konjunkturindikatorn
för Sverige därmed fallit kraftigt. Försvagn-
ingen kommer här i första hand från en
nedgång inom tillverkningsindustrin.

Konjunkturbilden mer splittrad i
Sverige
I Sverige är den ekonomiska bilden mer
splittrad än tidigare. Det var arbetsmarkan-
den som tidigare främst svarade för det
negativa inslaget, men den senaste tiden har
också en svag börsutveckling och negativa
konjunktursignaler från tillverkningsindu-
strin bidraget till ett något mer dämpat
stämningsläge runt den svenska ekonomin.

Enligt Aktivitetsindex, som skall spegla
den månadsvisa förändringen i bruttonatio-
nalprodukten, BNP, har den ekonomiska
aktiviteten i Sverige varit fortsatt dämpad
hittills i år. Under såväl januari som februari
ökade aktiviteten i ekonomin med ca 1,5 %
enligt trendcykeln – som innebär en ytterli-
gare utjämning av den säsongrensade serien
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Industriproduktionsindex 1999–2005
Säsongrensade månadsvärden utjämnade
med tremånaders glidande medelvärden

Hela industrin
SNI C+D

Stål- och
metallverk

sektorn nu övertagit rollen efter tillverk-
ningsindustrin som drivkraft inom närings-
livet. I konjunkturbarometern för första
kvartalet konstateras att de privata tjänsten-
äringarna är den sektor som för närvarande
utvecklas mest positivt. Efterfrågetillväxten
har varit god – såväl orderläge som lönsam-
het har förbättrats och sysselsättningen har
ökat.

Tjänsteföretagen är optimistiska inför
andra kvartalet och räknar med fortsatt god
efterfrågetillväxt, och sysselsättningen be-
räknas stiga ytterligare under perioden. Inom
uppdragsverksamheten är 70 % av konsul-
terna nöjda med volymen på inneliggande
uppdrag.

Köpvilliga hushåll
Enligt de allmänna förväntningarna inför
innevarande år – underbyggt med utsikter-
na om bl.a. god tillväxt i hushållens dispo-
nibla inkomster och fortsatt låga räntor –
har detaljhandeln utvecklats starkt i år. Efter
en riktig köprusch från hushållen i mars
ökade försäljningsvolymen inom den totala
detaljhandeln under första kvartalet i år
kraftigt, med 2,2 %, säsongrensat och jäm-
fört med kvartalet innan. Det innebär en
uppgång med hela 9,1 % omräknat till
årstakt.

Bilden av en stark hushållskonsumtion
är dock inte entydig. Personbilsförsäljning-
en fortsätter att utvecklas svagt och i den
senaste undersökningen från i april om
hushållens inköpsplaner visades tecken på
minskad optimism. Hushållens förvänt-
ningar vek då nedåt på bred front.

Sjunkande aktiekurser och räntor i
Sverige
I spåren av de dämpade konjunktursigna-
lerna har rörelserna på den svenska finans-
marknaden under april tilltagit. Det gäller
både aktie- och räntemarknaden. Efter det
snabba fallet på Stockholmsbörsen under
den sista veckan i april stannade Affärs-
världens Generalindex den 28 april på en
nedgång med 3,4 % jämfört med sista mars.
Även Morgan Stanleys världsindex gick ned
under april, med ca. 3,2 %. De flesta bran-

– jämfört med närmast föregående månad
och omräknat till årstakt. Det är ungefär
samma årliga ökningstakt som BNP visade
för fjärde kvartalet i fjol.

Svagare industrikonjunktur
Bakom den dämpade aktiviteten i år ligger
bl.a. tillverkningsindustrin som visat en
svag efterfrågeutveckling under en tid. En-
ligt den senaste konjunkturbarometern
mattades industrikonjunkturen betydligt
under första kvartalet i år. Där framgick att
exportorderingången stagnerat, produktion-
stillväxten varit lägre än tidigare och att
sysselsättningen fortsatt att minska. Dess-
utom är industriföretagens förväntningar
och planer återhållsamma. Man räknar med
en måttlig order- och produktionstillväxt
under andra kvartalet. Sysselsättningen vän-
tas fortsätta att sjunka ytterligare och ande-
len företag som planerar att skära ned på
personalen har ökat.

Enligt gängse mönster – i denna fas av
konjunkturen – tycks den privata tjänste-

scher backade på Stockholmsbörsen under
månaden. Den bransch som visade den
sämsta utvecklingen var Råvaror och Indu-
stri, med en minskning på nära 8 %. Efter
de senaste dagarnas börsnedgång återstår
nu mindre än 2 % av årets kursstegring,
som till största delen ägde rum i februari.

På räntemarknaden i Sverige har tren-
den sedan årsskiftet med sjunkande lång-
räntor hållit i sig den senaste månaden, och
varit än mer markerad än tidigare. Under
april sjönk sålunda räntan på tioåriga stats-
obligationer kraftigt med 0,41 % till
3,38 %. Under denna nedgång har den
svenska räntan vid flera tillfällen understi-
git motsvarande tyska ränta, som den sista
april noterades i 3,40 %. Även i USA har
räntan på tioåriga statsobligationer vänt
nedåt på nytt efter den markerade upp-
gången tidigare under året och noteras nu i
4,15 % jämfört med 4,51 % en månad
tidigare.

Industri
De senaste indikatorerna för industrin från
Konjunkturbarometern och SCB:s kvanti-
tativa statistik går nu isär något. Bilden av
konjunkturläget för industrin är därför inte
lika samstämmig som tidigare. Den kvan-
titativa statistiken har varit positiv de senas-
te månaderna, för januari och december,Förändring i %

feb 05/ dec 04–feb 05/  feb 05/
jan 05 sep–nov 04 feb 04

Hela industrin 2 –1 3
Industri för insatsvaror –1 0 1
Industri för investeringsvaror 1 0 5
Industri för varaktiga konsumtionsvaror 2 –1 0
Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 5 –2 2
Trävaruindustri, ej möbler –2 2 3
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri –1 –1 –5
Kemisk industri 3 –2 5
Stål- och metallverk 0 2 3

Aktivitetsindex

Index Förändr i %
2000=100 från föreg

mån

Säsongrensad jan 109,4 0,2
feb 109,2 –0,2

Trend jan 109,4 0,1
feb 109,5 0,1
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Utfall Samtida

Den preliminära statistiken antyder att den årliga tillväxt-
takten skulle ha sjunkit från 10 % tredje kvartalet 2004
till bara 5 % fjärde kvartalet. Utgående från denna siffra
visar indikatorerna på att samma lägre tillväxttakt skulle
hålla i sig under första halvåret 2005, så någon recession
indikeras inte, trots den skarpa uppbromsningen.
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Industrins orderingång 1999–2005
Säsongrensade månadsvärden
utjämnade med tremånaders glidande 
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Industrins leveranser 1999–2005
Säsongrensade månadsvärden
utjämnade med tremånaders glidande 
medelvärde. Fasta priser

Exportleveranser

Hemma-
marknadslev.

Totala
leveranser

och visar på en viss återhämtning efter en
period med avmattning. Under den senaste
tremånadersperioden december–februari
steg orderingången, efter ett kraftigt lyft på
exportmarknaden, med 1,7 % jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.
Även industriproduktionen har ökat de två
senaste månaderna, i januari och februari,
med 0,9 respektive 1,6 %.

Konjunkturbarometern för första kvar-
talet fortsatte dock att ge ett klart dämpat
intryck. Bl.a. föll Konfidenceindikatorn till-
baka rejält. Dessutom är företagens för-
väntningar inför andra kvartalet återhåll-
samma.

Industrins
produktionsvolym
Senaste uppgift: februari 2005

Källa: SCB:s industriproduktionsindex

(Helena Fredin)

Industriproduktionen ökade i
februari
Industriproduktionen ökade med 1,6 % i
februari jämfört med januari. Denna ök-
ning följde på en ökning mellan december
2004 och januari 2005 med 0,9 %. Sam-
mantaget under perioden december–febru-
ari minskade produktionen med 0,6 % jäm-
fört med perioden september–november.

Om man jämför februari 2005 med
samma månad året innan ökade produktio-
nen med 2,9 %. I januari visade motsvaran-
de jämförelse en minskning av industripro-
duktionen med 0,6 %.

Minskad produktion för insatsvaror
Produktionen inom industri för insatsvaror
minskade med 1,1 % i februari jämfört
med januari. Från december till januari
ökade produktionen med 1,1 %. Samman-
taget under perioden december–februari
minskade produktionen inom denna del-
grupp med 0,2 % jämfört med perioden
september–november.

Produktionen inom investeringsvaruin-
dustrin ökade med 1,2 % i februari jämfört
med januari. Från december till januari
ökade produktionen med 1,4 %. Samman-
taget under perioden december–februari
ökade produktionen inom denna delgrupp
med 0,4 % jämfört med perioden septem-
ber–november.

I denna grupp ingår bland annat motor-
fordonsindustrin och teleproduktindustrin.
Under februari månad ökade produktio-
nen med 11,3 % inom teleproduktindu-
strin och med 2,4 % inom motorfordons-
industrin jämfört med januari.

Produktionen inom industri för icke
varaktiga konsumtionsvaror ökade med

5,2 % i februari jämfört med januari. Sam-
mantaget under den senaste tremånaders-
perioden minskade produktionen med
1,9 % inom denna delgrupp jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.

Produktionen inom industri för varakti-
ga konsumtionsvaror ökade med 2,0 % i
februari jämfört med januari. Om man
jämför perioden december–februari med
perioden september–november har produk-
tionen minskat med 1,5 %.

Industrins leverans- och orderläge
Senaste uppgift: februari 2005

Källa: SCB:s leverans- och orderstatistik

(Lars Öhman)

Orderingången ökade i februari
Orderingången till den svenska industrin
steg med 1,8 % från januari till februari.
Uppgången i februari följde på en ökning
med 3,7 % från december till januari. Un-
der den senaste tremånadersperioden, de-
cember–februari, ökade orderingången med

  Förändring i %
feb 05/ dec 04–feb 05/ feb 05/
 jan 05 sep–nov 04 feb 04

Orderingång
Hemma-
marknad 2 –2 5
Export-
marknad 2 5 6
Totalt 2 2 6

Leveranser
Hemma
marknad 3 –3 5
Export-
marknad 2 –1 6
Totalt 3 –2 5

1,7 % jämfört med närmast föregående
tremånadersperiod, september–november.

Orderingången från hemmamarknaden
steg med 1,5 % från januari till februari
efter att ha ökat med 4,2 % från december
till januari. Under den senaste tremånaders-
perioden minskade orderingången från
hemmamarknaden med 2,2 % jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden
ökade med 2,1 % från januari till februari.
Uppgången i februari följde på en ökning
med 3,4 % från december till januari. Un-
der den senaste tremånadersperioden öka-
de orderingången från exportmarknaden
med 4,7 % jämfört med närmast föregåen-
de tremånadersperiod.

Ökade exportorder hittills i år
Hittills under 2005 (januari–februari) har
orderingången till industrin totalt ökat med
3,8 % jämfört med motsvarande period
2004. Orderingången från exportmarkna-
den har hittills i år ökat med 4,6 % medan
orderingången från hemmamarknaden har
ökat  med 2,6 %.

Den totala orderingången ökade med
5,6 % under februari 2005 jämfört med
februari 2004. Motsvarande jämförelse för
exportmarknaden ger en ökning med 6,1 %
och för hemmamarknaden en ökning med
4,8 %.

Orderingången till tillverkningsindustrin
(industrin totalt exkl gruvor och mineral-
brott) ökade med 5,6 % från januari till
februari. Orderingången från exportmark-
naden steg med 6,4 % från januari till
februari och orderingången från hemma-
marknaden med 4,3 %.

Den senaste tremånadersperioden öka-
de orderingången med 0,7 % jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.
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Exportmarknaden ökade med 3,3 % under
den senaste tremånadersperioden, medan
hemmamarknaden minskade med 2,9 %.

Orderingången till investeringsvaruin-
dustrin ökade med 9,5 % från januari till
februari och med 6,4 % under den senaste
tremånadersperioden jämfört med närmast
föregående tremånadersperiod.

Det är främst ökad orderingång till tele-
produktindustrin som förklarar uppgång-
en såväl från januari till februari som under
den senaste tremånadersperioden jämfört
med föregående tremånadersperiod.

Orderingången till insatsvaruindustrin
minskade med 10,3 % från januari till fe-
bruari, men ökade med 0,7 % under den
senaste tremånadersperioden jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till industri för icke var-
aktiga konsumtionsvaror ökade med 8,9 %
från januari till februari, men minskade
med 4,6 % under den senaste tremånaders-
perioden  jämfört med närmast föregående
tremånadersperiod.

Orderingången till industri för varaktiga
konsumtionsvaror ökade med 2,1 % från
januari till februari, men sjönk med 2,7 %
under den senaste tremånadersperioden
jämfört med närmast föregående tremåna-
dersperiod.

Industrins leveranser ökade i februari
Industrins leveranser steg med 2,5 % från
januari till februari. Uppgången följde på en
ökning med 4,9 % från december till janu-
ari. Trots uppgången under januari och
februari sjönk leveranserna med 1,9 % un-
der den senaste tremånadersperioden jäm-
fört med närmast föregående tremånaders-
period.

Leveranserna till hemmamarknaden
ökade med 2,6 % från januari till februari,
men minskade med 3,0 % under den se-
naste tremånadersperioden jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden steg
med 2,3 % från januari till februari, men
minskade med 1,1 % under den senaste
tremånadersperioden jämfört med närmast
föregående tremånadersperiod.

Hittills i år (januari–februari) har indu-
strins totala leveranser ökat med 2,9 %
jämfört med motsvarande period 2004.
Exportleveranserna har hittills i år ökat med
3,8 %, medan leveranserna till hemma-
marknaden har ökat med 1,7 %.

De totala leveranserna steg med 5,2 %
under februari 2005 jämfört med februari
2004. Motsvarande jämförelse för export-
marknaden ger en ökning med 5,6 % och
för hemmamarknaden en ökning med
4,7 %.

Industrins lager
Senaste uppgift: fjärde kvartalet 2004

Källa: SCB:s lagerstatistik

(Thomas Nyberg)

Fortsatt minskade industrilager
under fjärde kvartalet
Mellan tredje och fjärde kvartalet 2004
minskade de totala lagren med 1,2 %. Jäm-
fört med fjärde kvartalet föregående år öka-
de lagren med 0,8 %.

Den bransch som bidrog mest till de
totalt sett sjunkande lagren var metallvaru-
industrin där minskningen var så stor som
10,4 %. Årsförändringen visade även den
på en minskning, 6,9 %. Även branschen
annan maskinindustri minskade sina lager
mellan tredje och fjärde kvartalet, här rap-
porterades en mer blygsam minskning på
5,5 %. Livsmedels-, dryckesvaru- och to-
baksindustrin var den bransch som ökade
sina lager mest. Där skedde en lagerupp-
byggnad på totalt sett 7,5 % jämfört med
föregående kvartal.

Samtliga delgrupper, utom industri för
icke varaktiga konsumtionsvaror, rapporte-
rade minskade lager. Den kraftigaste pro-
centuella minskningen återfanns bland var-
aktiga konsumtionsvaror där minskningen
var 4,9 %.

Utrikeshandel
Handelsnetto
Senaste uppgift: mars 2005

Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

(Runo Samuelsson)

Fortsatt stort exportöverskott i mars
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott
på 15,7 miljarder kronor under mars 2005.
För mars 2004 var överskottet 15,8 miljar-

der kronor.
Varuexportens värde under mars 2005

uppgick till 81,6 miljarder kronor och varu-
importens till 65,9 miljarder kronor. Varu-
exporten och varuimporten är procentuellt
oförändrade jämfört med mars 2004. An-
talet vardagar under mars 2005 var två färre
jämfört med mars 2004.

Handeln med länder utanför EU gav
under mars 2005 ett överskott på 15,9
miljarder kronor, medan EU-handeln gav
ett underskott på 0,2 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar han-
delsnettot ett överskott på 13,6 miljarder
kronor för mars 2005. Även överskottet för
februari 2005 var på 13,6 miljarder. För
januari 2005 var motsvarande värde 13,8
miljarder.

Hittills under året (januari–mars) har
värdet av varuexporten ökat med 3 % med-
an varuimporten värdemässigt har ökat med
6 % jämfört med motsvarande period ett år
tidigare. Varuexportvärdet under denna

Andel Förändr
2004 2005 % 05/ 04

jan jan %

Skogsvaror 1 972 2 039 3,5 3
Mineralvaror 4 656 5 898 10,2 27
därav:
  Järn och stål 2 161 2 867 5,0 33
Kemivaror 6 978 7 037 12,2 1
Energivaror 4 264 5 144 8,9 21
därav:
  Råolja 2 352 2 554 4,4 9
Verkst.varor 22 556 26 247 45,4 16
därav:
  Maskiner 5 239 5 842 10,1 12
  Elektrovaror 8 877 9 328 16,1 5
  Vägfordon 5 275 6 579 11,4 25
Övriga varor 10 841 11 412 19,8 5
  Livsmedel 4 107 4 446 7,7 8
Totalt 51 266 57 778 100,0 13

Varuimport, varuområden
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Industrins lager
Kvartalsuppgifter. Volym
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Index 1998–03–31=100

Varuimport, landområden
Andel Förändr

Område 2004 2005 % 05/ 04
jan jan %

Europa 43 095 47 818 82,8 11
EU-länder 37 303 40 717 70,5 9
Övr. Europa 5 792 7 102 12,3 23

Afrika 128 228 0,4 78

Amerika 2 611 3 396 5,9 30
Nordamerika 1 813 2 178 3,8 20
Central- och
Sydamerika 798 1 218 2,1 53

Asien 5 317 6 174 10,7 16
Mellanöstern 554 702 1,2 27
Övr. länder
i Asien 4 764 5 471 9,5 15

Oceanien och
övr. områden 114 162 0,3 42

Totalt 51 266 57 778 100,0 13
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Försäljningsvolymen inom total detaljhandel
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Sällanköpsvaruhandel

index 2000=100 index 2000=100

Dagligvaruhandel

BranschuppdelatTotalt

period uppgick till 224,0 miljarder kronor
och varuimportvärdet till 183,8 miljarder
kronor. Handelsnettot för januari–mars
2005 gav därmed ett överskott på 40,2
miljarder kronor. För motsvarande måna-
der 2004 noterades ett överskott på 44,6
miljarder kronor.

Varuhandel, sam-
färdsel och tjänster
Gemensamt för de olika sektorerna inom
handeln är att utvecklingen varit svagare än
vad man förväntade sig under första kvarta-
let. När det gäller förväntningarna är bilden
mer samstämmig och företagen räknar med
ökad försäljning. Optimismen är dock störst
i handeln med sällanköpsvaror.

De privata tjänstenäringarna är för när-
varande den sektor som utvecklats mest
positivt. Efterfrågetillväxten har varit god
under första kvartalet. Såväl orderläge som

lönsamhet har förbättrats och sysselsätt-
ningen har ökat. Företagen är optimistiska
inför andra kvartalet och räknar med fort-
satt god efterfrågetillväxt. Sysselsättningen
förutses stiga ytterligare under perioden.

Total detaljhandel
Senaste uppgift: mars 2005

Källa: SCB:s o HUI:s detaljhandelsindex

(Johan Norberg SCB, Carl Eckerdal HUI)

Detaljhandeln på ny rekordnivå
Detaljhandeln har expanderat kraftigt i år. I
mars redovisades en ny stark ökning av
försäljningsvolymen, med hela 1,6 % sä-
songrensat och jämfört med närmast före-
gående månad. Det innebar att detaljhan-
deln denna månad åter nådde en ny rekord-
nivå på försäljningskurvan. Förbättringen
kom både från handeln med mest kapital-
varor – som ökade med 1,7 % – och från
handeln med mest livsmedel, som steg med

1,3 % mellan de två senaste månaderna.
Det innebär ett kraftigt lyft för handeln

i år då försäljningsvolymen under första
kvartalet i år ökade med hela 2,2 %, säsong-
rensat och jämfört med fjärde kvartalet i
fjol, dvs. en uppgång med 9,1% omräknat
till årstakt. Det största bidraget till upp-
gången under första kvartalet kom från
handeln med mest kapitalvaror som ökade
med 2,7 %, men även handeln med mest
livsmedel steg kraftigt med 2,2 %.

Bred uppgång i mars
Detaljhandeln ökade kraftigt i mars även
mätt över tolv månader, med 8 % kalender-
korrigerat och jämfört med mars 2004. Det
rörde sig om en bred uppgång över så gott
som hela handeln, med en ökning för dag-
ligvaruhandeln på förhållandevis starka
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Export och import av varor
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miljarder kronor

Sveriges handelsnetto 2003–2005
Ackumulerade månadsvärden från årets
början. Miljarder kronor. Löpande priser

2005

2003

2004

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

mar jan–mar
2005 2005

Dagligvaruhandel 3,8 2,5
därav:
Detaljhandel, mest livsmedel 4,2 3,0

Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak 1,4 0,1

Sällanköpsvaruhandel 11,5 9,6
därav:
Klädhandel 12,4 7,2
Skohandel 13,6 9,7
Möbelhandel 16,8 12,0
Elektronikhandel 15,4 17,5
Järn- och bygghandel 11,0 13,8
Färghandel –10,8 –8,9
Bokhandel –2,6 –3,0
Guldsmedshandel 9,4 6,3
Sport- o fritidshandel 0,4 –0,7
Postorderhandel 11,4 10,5

Total detaljhandel 8,0 6,4
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3,8 %. Här bidrog nu även Systembolaget
positivt, med en försäljningsökning på
7,1 %.

Sällanköpsvaruhandeln ökade under
perioden ännu kraftigare, med 11 %. På
detta område var utvecklingen jämnare än
på länge. Denna månad var det möbelhan-
deln som toppade uppgången med försälj-
ningsökning på hela 16,8 %. Tätt därefter
följde elektronikhandeln och klädhandeln
med ökningar på 15,4 respektive 12,2 %.
Även guldsmedshandeln utvecklades myck-
et positivt i mars med en försäljningsökning
på 9,4 %. Det var främst färghandeln som
avvek från den positiva bilden med en mins-
kad försäljning på 10,8 %.

Detaljhandeln upp 6,4 % hittills i år
Detaljhandeln har ökat sin försäljning

med 6,4 % hittills i år, under första kvarta-
let, jämfört med motsvarande period 2004.
Handeln med mest kapitalvaror ökade med
2,5 %. Till detta bidrog Systembolagets
försäljning med en uppgång på goda 3 %.

Sällanköpsvaruhandeln steg samtidigt
med starka 9,6 %. Här stod elektronikhan-
deln för en försäljningsökning på 17,5 % i
fasta priser. I löpande priser däremot mins-
kade försäljningen på detta varuområde
med 5,8 %. Medan möbelhandeln ökade
med 12 % steg klädhandeln med 7,2 %.
Däremot har sport- och fritidshandeln över-
raskat negativt och sjunkit hittills i år med
0,7 %.

Personbilar och lastbilar
Senaste uppgift: mars 2005

Källa: SIKA:s register för fordonsstatistik

(Inge Karlsson SCB, Niklas Kristiansson SIKA)

Nyregistreringarna av personbilar
minskar
Den svenska personbilsmarknaden ger för
närvarande ett dämpat intryck. Mars var en
svag månad för nybilsförsäljningen då anta-
let nyregistrerade personbilar minskade med
4 %, säsongrensat och jämfört med när-
mast föregående månad. Det innebär att
nyregistreringarna minskade från fjärde
kvartalet i fjol till första kvartalet i år med
2,9 %, säsongrensat.

I mars i år nyregistrerades 27 288 per-
sonbilar jämfört med 29 743 personbilar
under motsvarande månad i fjol, vilket
innebär en nedgång med 8,3 %. Hittills i år
t.o.m. mars har 68 340 personbilar nyre-
gistrerats, mot 69 721 personbilar under
motsvarande period 2004, dvs. en minsk-
ning med 2 %.

Dämpning för lastbilarna
Den tidigare stadiga uppgången på lastbils-
marknaden ser ut att, åtminstone tillfälligt,

ha stannat av. I mars var antalet nyregistre-
rade lastbilar oförändrat efter nedgången
med 3,5 % i februari, säsongrensat och
jämfört med månaden innan. På grund av
den tidigare starka uppgången på lastbils-
marknaden var antalet nyregistrerade last-
bilar i mars i år 4,8 % fler än under motsva-
rande månad 2004.

Investeringar inom tjänstesektorn
Senaste uppgift: februari 2005

Källa: SCB:s investeringsenkät

(Gunila Nockhammar, Karin Nyrén)

Varuhandelns investeringar – svagt
neråt
Varuhandelsföretagen redovisar investering-
ar för år 2004 som uppgick till 10,3 miljar-
der kronor, en minskning av investeringsni-
vån med knappt 5 % jämfört med 2003.
De planer som redovisas för varuhandelsfö-

Forts. sid 9

retagen för 2005, 9,7 miljarder kronor,
tyder på en fortsatt svag minskning av inves-
teringsnivån detta år. Såväl handel och ser-
vice av motorfordon som detaljhandeln
väntar sjunkande investeringsnivåer, med-
an investeringsnivån inom partihandeln
väntas öka något.

Företagen inom uthyrning, forskning
och företagstjänster redovisar investeringar
för år 2004 som uppgick till 6,6 miljarder
kronor, en kraftig ökning av investeringsvo-
lymen med närmare 50 %, jämfört med
2003. De investeringsplaner som lämnats
för år 2005 tyder på att investeringsvoly-
men ligger kvar på samma relativt  höga nivå
även detta år.

Bank- och försäkringsföretagen beräk-
nar investeringarna för år 2004 till 3,5
miljarder kronor, en volymminskning med
8 % jämfört med föregående år. Planerna
för 2005, 3,2 miljarder kronor, tyder på en
oförändrad investeringsnivå jämfört med år
2004.

Investeringar för byggnadsverksam-
heten
Byggföretagens investeringar år 2004 stan-
nade vid 2,6 miljarder kronor, exklusive
vägar och järnvägar, en minskning av inves-
teringsnivån med 10 %, jämfört med år
2003. De planer som lämnats för 2005, 2,7
miljarder kronor, tyder på en återgång till
2003 års nivå.

Byggmarknad
Optimismen stor inför närmaste året
Byggandet har enligt konjunkturbarome-
tern ökat ytterligare under första kvartalet i
år. Även orderingången har fortsatt att stiga
och företagen är relativt nöjda med orderlä-
get. Flertalet företag uppger att anbudspri-
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Industrins produktion och exportorder
Säsongrensade månadsvärden i fasta priser, tremånaders glidande medelvärden. Index 2000=100
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I månadens artikel i ”I mitten” beskrivs konjunkturläget i fem svenska
industribranscher: sågverksindustri, massa- och pappersindustri, stål- och
metallverk, maskinindustri samt motorfordonsindustri. I de tre först-
nämnda, råvarubaserade branscherna är konjunkturen relativt svag
alternativt på nedåtgående medan läget i de två övriga, verkstadsbran-
scherna är stabilare alternativt på uppåtgående.

Sågverksindustri
För sågverksindustrin som normalt ligger i
en tidig konjunkturfas skedde en tydlig
avmattning i konjunkturen redan i början
på 2003. Förbättringen har därefter låtit
vänta på sig och några nya positiva signaler
har heller inte visat sig i år. I den senaste
Konjunkturbarometern noterades under
första kvartalet i år en viss ytterligare för-
svagning av Konfidensindikatorn som byg-
ger på företagens bedömningar av deras
orderstockar, färdigvarulager samt på pro-
duktionsplanerna. Den totala efterfrågan
har hållits uppe relativt väl och varit på en i
stort sett oförändrad nivå sedan i höstas
tack vare en expansiv hemmamarknad till
följd av förstärkningen på den svenska bygg-
marknaden. På exportmarknaden har däre-
mot orderingången visat en kraftig ned-
gång sedan förra sommaren. Trots att såg-
verken brottas med alltför stora färdigvaru-
lager, de största sedan lågkonjunkturen
2000–2001, har sågverken dragit upp pro-
duktionsnivån något ytterligare i år. Företa-
gen fortsätter att vara optimistiska om efter-
frågeutvecklingen inför andra kvartalet.
Trots att förväntningarna om stigande ex-
portmarknad tidigare inte infriats räknar
företagen i Konjunkturbarometern med en
god tillväxt här.

Massa- och pappersindustri
Någon större förändring har inte skett i
konjunkturen för massa- och pappersindu-
strin, i sin helhet, det senaste året. Efter den
återhämtning som skedde i konfidensindi-
katorn under andra halvåret 2003 har kon-
junkturen varit i stort sett på en oförändrad
nivå och på branschens genomsnitt för pe-
rioden 1990–2005. För massaindustrin
tycks dock konjunkturen fortsatt att för-
sämras i år och får nu bedömas som svag.
Den totala orderingången för massa- och
pappersindustrin har visat en svag nedgång
med någon procent under den senaste tre-
månadersperioden december 2004–febru-
ari 2005 jämfört med närmast föregående
tremånadersperiod. Exportefterfrågan har
varit i stort sett oförändrad under ett års tid
medan hemmamarknaden visat en succes-
siv försämring sedan förra våren. Avsätt-
ningssvårigheter i branschen har visat sig i
form av försämrade omdömen om färdig-
varulagren. Detta har gjort att produktio-
nen stagnerat och varit på en i stort sett
oförändrad nivå sedan i maj i fjol. Trots
tidigare besvikelser över efterfrågeutveck-
lingen är företagen optimistiska i Konjunk-
turbarometer och räknar med stigande or-
deringång från exportmarknaden andra
kvartalet i år.

Stål och metallverk
Stål- och metallverk är en av de branscher
som länge visat den starkaste konjunkturen
i näringslivet, men den senaste tiden har
tecknen blivit allt fler som tyder på en
avmattning inom branschen. Konfidensin-
dikatorn nådde sin topp under tredje kvar-
talet i fjol och har därefter fallit, först bara
svagt fjärde kvartalet för att sedan försämras
ganska kraftigt första kvartalet i år. Företa-
gens försvagade konjunkturomdömen av-
speglas i ett ganska kraftigt fall i orderin-
gången. Det gäller både hemma- men fram-
förallt exportmarknaden där orderingång-
en under den senaste tremånadersperioden
fram t.o.m. februari i år minskade med ca
7 % jämfört med närmast föregående tre-
månadersperiod och med ca 15 % från
förra våren. Under de senaste månaderna då
företagens orderstocksomdömen dämpats
betydligt har produktionen stagnerat – ök-
ningen är nu marginell sedan i höstas. Pes-
simismen har nu brett ut sig bland företagen
som är inställda på en rejält minskad order-
ingång under andra kvartalet i år.

Maskinindustri
Den goda konjunkturen för maskinindu-
strin består. Den senaste uppgångsfasen in-
leddes våren 2003, och därefter skedde ett
snabbt lyft fram till årsskiftet 2003–2004.
Därefter har konjunkturen hållit sig stabil
och konfidensindikatorn har hela tiden le-
gat betydligt över branschens genomsnitt
för den senaste femtonårsperioden. Efter-
frågan på företagens produkter har varit
stark en längre tid, men utvecklats ryckigt.
Företagens orderstocksomdömen har för-
bättrats successivt och var under första kvar-
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Konsumentprisernas utveckling
December föregående år = 100

2003

2005

2004

mar Förändring i procent sedan
feb 2005 mar 2004

KPI 0,2 0,1

NPI 0,2 –0,1
HIKP 0,3 0,5
UND1X 0,2 0,5
UNDINHX –0,3 0,9
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

serna har varit oförändrade under perioden.
Sysselsättningen har ökat något.

Byggindustrin är optimistisk inför an-
dra kvartalet i år och räknar med en påtaglig
ökning i byggandet. Även orderingången
väntas stiga ytterligare och anbudspriserna
bedöms öka. Företagen planerar för fortsat-
ta nyrekryteringar under perioden. Utsik-
terna på ett års sikt är optimistiska och drygt
hälften av företagen räknar med att aktivi-
teten kommer att öka.

Priser
Konsumentprisindex, nettopris-
index och harmoniserat index
för konsumentpriser
Senaste uppgift: mars 2005

Källa: SCB:s konsumentprisindex

(Stefan Gunér)

Konsumentpriserna steg i genomsnitt med
0,2 % från februari till mars. Under samma
period förra året steg konsumentpriserna
med i genomsnitt 0,8 %. Inflationstakten,
räknad som förändringen under de senaste
tolv månaderna, var i mars 0,1 %. Detta
innebär en minskning jämfört med februa-
ri då den var 0,7 %. I mars 2004 var infla-
tionstakten –0,2 %. Årstakten för den un-
derliggande inflationen enligt måttet
UND1X var 0,5 % i mars.

Senaste månaden: priserna upp 0,2 %
Konsumentpriserna steg i genomsnitt med
0,2 % från februari till mars.

Till månadsförändringen bidrog högre
priser på kläder och skor (5,4 %) med 0,3
procentenheter. Prishöjningar på drivme-
del (2,2 %) bidrog uppåt med ytterligare
0,1 procentenhet. Lägre priser på livsmedel
(–1,2 %) motverkade uppgången och bi-

drog nedåt med 0,2 procentenheter.

Senaste tolv månaderna: priserna upp
0,1 %
Inflationstakten, räknad som förändringen
under de senaste tolv månaderna, var i mars
0,1 %. Detta innebär en minskning av in-
flationstakten jämfört med februari då den
var 0,7 %.

Under den senaste tolvmånadersperio-
den bidrog högre priser inom området trans-
port (3,2 %) med 0,4 procentenheter. Där-
av bidrog högre priser på drivmedel (7,0 %)
med 0,3 procentenheter. Höjda priser på
transporttjänster (3,8 %) bidrog med ytter-
ligare 0,1 procentenhet.

Bidrag till
                                       Förändr från förändr

Föreg. mar  sedan mar
månad 2004 20041)

Livsmedel och alko- –1,2 –0,8 –0,1
holhfria drycker

Alkoholhaltiga 0,0 0,2 0,0
drycker och tobak

Kläder och skor 5,4 –3,0 –0,2

Boende 0,0 –0,2 –0,1

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

Hälso- och sjukvård 0,0 2,6 0,1

Transport 0,9 3,2 0,4

Post och tele- –0,9 –5,1 –0,2
kommunikationer

Rekreation och kultur –0,2 –1,0 –0,1

Utbildning 0,9 5,0 0,0

Restauranger 0,1 2,4 0,1
och logi

Div varor och tjänster 0,1 3,1 0,1

KPI TOTALT 0,2 0,1 0,1

Konsumentprisernas förändring

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

Expormarknad

Produktion

talet de bästa sedan mitten av 1990-talet.
Produktionen har ökat stabilt, men inte i
den omfattning man kunnat förvänta sig
med hänsyn till efterfrågeutvecklingen. Trots
stigande priser och de goda konjunkturom-
dömena anser två av tre företag fortfarande
att efterfrågan är den trånga sektorn för
dem.

I Konjunkturbarometern lyser optimis-
men fortfarande igenom i företagens svar,
som pekar på förväntningar om fortsatt
stigande orderingång på både hemma- och
framför allt exportmarkanden under andra
kvartalet, om än i en klart lugnare takt än
tidigare.

Motorfordonsindustri
Utvecklingen för motorfordonsindustrin
har varit ryckig en tid och det nuvarande
läget för branschen ger ett osäkert intryck.
Konfidensindikatorn stod på sin topp i
början på 2004, och har därefter försvagats
kraftigt. Särskilt stor var försvagningen un-
der första kvartalet i år vilket kunde avspeg-
las i de svagaste orderstocksomdömena i
branschen sedan år 2001. Efter ett mycket
starkt efterfrågeläge under vinterhalvåret
2003–2004 föll sedan orderingången till-
baka kraftigt under en stor del av förra året
främst beroende på en betydande nedgång
på exportmarknaden.

Den senaste tiden har dock en omsväng-
ning i efterfrågeutvecklingen kunnat regist-
reras. Under den senaste tremånadersperio-
den fram t.o.m. februari ökade exportorde-
rna kraftig med ca 13 %, säsongrensat och
jämfört med närmast föregående tremåna-
dersperiod. Även produktionen har börjat
stiga något igen de senaste månaderna. I
Konjunkturbarometern pekar företagens
planer på en måttligt ökad orderingång
andra kvartalet samtidigt som personalpla-
nerna pekar ganska brant nedåt.
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Inflationstakten
sedan januari 2001
Procentuell förändring jämfört med
motsvarande månad föregående år

EU 25 enl HIKP

Sverige enl
HIKP

Sverige enl NPI

Sverige enl KPI

Högre priser på sjuk- och tandvård
(4,3 %), restauranger (2,1 %) samt försäk-
ringar (6,1 %) bidrog uppåt med vardera
0,1 procentenhet. Vidare bidrog högre pri-
ser på personlig hygien (2,4 %) och övriga
finansiella tjänster (3,2 %) tillsammans med
0,1 procentenhet. Mindre prishöjningar på
tidningar, böcker och skrivmaterial (1,9 %)
och logi (4,1 %) bidrog tillsammans med
ytterligare 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser
inom området boende (–0,2 %), där pris-
förändringarna sammantaget bidrog nedåt
med 0,1 procentenhet. Därav bidrog lägre
priser på el (–3,8 %) nedåt med 0,2 procen-
tenheter. Lägre räntekostnader (–8,2 %)
bidrog nedåt med ytterligare 0,5 procen-
tenheter. Nedgången inom området mot-
verkades av högre hyror (2,6 %) som bidrog
uppåt med 0,4 procentenheter. Högre pri-
ser på bränsle (21,0 %) bidrog tillsammans
med reparationer (6,3 %) med 0,2 procen-
tenheter.

Området rekreation och kultur (–1,0 %)
bidrog nedåt med 0,1 procentenhet. Därav
bidrog lägre priser på audiovisuell och foto-
grafisk utrustning samt datorutrustning
(–12,1 %) med drygt 0,2 procentenheter.
Nedgången motverkades av högre priser på
rekreation och kulturella tjänster (2,7 %)
som bidrog uppåt med 0,1 procent-
enhet.Prissänkningar på kläder och skor
(–3,0 %) bidrog nedåt med 0,2 procenten-
heter. Lägre priser på teletjänster och utrust-
ning (–5,5 %) bidrog nedåt med ytterligare
0,2 procentenheter. Lägre priser på livs-
medel (–0,7 %) samt inventarier och hus-
hållsvaror (–1,2 %) bidrog nedåt med var-
dera med 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 mars enligt UND1X 0,5 %
(februari 1,1 %) och enligt UNDINHX
0,9 % (februari 1,5 %). De genomsnittliga
prisförändringarna från februari till mars
var enligt UND1X 0,2 och UNDINHX –
0,3 %. Motsvarande förändringar föregå-
ende månad var enligt UND1X 0,5 % och
UNDINHX 0,3 %. Från februari till mars
2004 var prisförändringen enligt UND1X
0,8 % och enligt UNDINHX 0,3 %.

Priserna i producent-,
export- och importleden
Senaste uppgift: mars 2005

Källa: SCB:s producentprisindex

(Mats Haglund)

Oljepriserna stiger ytterligare
Från februari till mars steg importpriserna
med 2,1 % och producentpriserna med
0,6 %. Högre priser på råolja och petrole-
umprodukter bidrog åter till stor del till

uppgången av importpriserna i mars. Produ-
centpriserna på hemmamarknaden steg med
0,6 % medan exportpriserna steg med 0,5 %.
Under de senaste tolv månaderna har produ-
centpriserna stigit med 2,5 % och import-
priserna med 6,3 %. Förra månaden var
motsvarande tal 2,8 respektive 5,3 %.

Producentpriser
Producentpriserna steg med 0,6 % från fe-
bruari till mars. Av uppgången bidrog höjda
priser på petroleumprodukter med 0,2 %.
Höjda priser på massa, papper och pappers-
varor, förlagsprodukter, stål och metall samt
transportmedel bidrog med 0,1 procenten-
het vardera.

På hemmamarknaden steg priserna med
0,6 % från februari till mars. Höjda priser
på stål och metall bidrog med 0,2 procen-
tenheter. Höjda priser på jordbrukspro-
dukter, papp och pappersvaror, förlagspro-
dukter, petroleumprodukter samt kemika-
lier och kemiska produkter bidrog med 0,1
procentenhet vardera till uppgången. Sänk-
ta priser på skogsråvara motverkade upp-
gången med 0,1 procentenhet.

Priserna på exportmarknaden steg 0,5 %
från februari till mars. Under senaste 12-
månaders perioden har priserna på hemma-
marknaden ökat 3,1 % och på exportmark-
naden 2,1 %.

Importpriser
Importpriserna steg med 2,1 % från febru-
ari till mars. Prishöjningar på råolja bidrog
med 1,2 procentenheter medan prishöj-
ningar på raffinerade petroleumprodukter
samt på metaller och metallvaror bidrog
med 0,4 respektive 0,3 procentenheter var-
dera till uppgången. Prishöjningar notera-
des också på baskemikalier.
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Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, det
vill säga producentpriser på hemmamark-
naden och importpriser sammantaget, steg
med 1,4 % från februari till mars. Höjda
priser på råolja och petroleumprodukter
bidrog med 0,6 respektive 0,2 procenten-
heter. Höjda priser på stål och metall bidrog
med 0,2 procentenheter medan höjda pri-
ser på jordbruksprodukter, papp och pap-
persvaror, förlagsprodukter samt baskemi-
kalier bidrog med 0,1 procentenhet vardera
till uppgången.

Byggpriser
Senaste uppgift: mars 2005

Källa: SCB:s byggprisindex

(Marcus Otterström)

Februari–mars 2005 +0,5 %
Faktorprisindex gick upp med 0,5 % mel-
lan februari och mars 2005. Entreprenör-
ens kostnader ökade med 0,5 %. Den störs-
ta ökningen var kostnaderna för transpor-
ter, drivmedel och elkraft som steg med
1,7 %. Byggmaterialkostnaderna och en-
treprenörens övriga omkostnader gick upp
med 0,8 respektive 0,2 %. Kostnaderna för
löner och maskiner var oförändrade.

Störst påverkan på byggmaterialkostna-
derna i februari hade elmateriel och järn och
stål som båda steg med 1,5 %. Prisökningar
på snickerier, betongvaror och målning bi-
drog också till ökningen av byggmaterial-
priserna. Kostnaderna för snickerier och
målning steg med 1,2 respektive 1,1 %.
Betongvaror ökade med 0,3 %.

Mars 2004–mars 2005 +4,9 %
Faktorprisindex steg med 4,9 % mellan
mars 2004 och mars 2005. Motsvarande
förändring i årstakt var +4,2 % i december
och januari samt 4,7 % i februari. Entrepre-
nörens kostnader steg med 5,2 %, vilket
drog upp totalindex med 4,7 procentenhe-
ter. Priserna för byggmaterial steg med
7,1 %, vilket drog upp faktorprisindex to-
talt med 3,2 procentenheter. Maskinkost-
naderna steg med 5,9 %. Detta bidrog till
en höjning av faktorprisindex med 0,3 pro-
centenheter. Transporter, drivmedel och
elkraft ökade med 5,3 %. Inom den grup-
pen stod dieselolja, med en uppgång på
32,6 %, för den största ökningen. Entre-
prenörens övriga omkostnader samt kost-
naderna för löner steg med 3,3 respektive
1,9 %. Byggherrekostnaderna ökade med
1,8 % på årsbasis.

Arbetsmarknad
Sysselsättningen minskade mellan februari

och mars medan antalet arbetslösa låg på
samma nivå i mars som i februari. Detta
framgår av säsongrensade data från SCB:s
arbetskraftsundersökningar (AKU).

Antalet varsel var under mars ovanligt
högt, vilket kan förklaras av försvarsnedlägg-
ningarna. Övriga varsel var klart lägre jäm-
fört med mars 2004 och i stort på samma
nivå som de senaste månaderna. De nyan-
mälda lediga platserna till arbetsförmed-
lingarna minskade under mars enligt statis-
tik från arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).
Minskningen i lediga jobb förklaras av mins-
kade ferieplatser, i huvudsak inom vård och
omsorg. Liksom tidigare månader ökade
antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska
program i mars jämfört med för ett år sedan.

Allt fler utanför arbetskraften
Ljusningen på arbetsmarknaden låter vänta
på sig. Antalet personer utanför arbetskraf-
ten ökar och varken antalet sysselsatta eller
arbetslösa uppvisar någon statistiskt säker-
ställd förändring jämfört med motsvarande
månad för ett år sedan. Det framgår av
AKUs marsdata.

Antalet personer utanför arbetskraften
var i mars 1 368 000, vilket innebär en
ökning med 77 000 sedan mars 2004. I
gruppen ingår t.ex. studerande utan arbete,
sjuka utan arbete, pensionärer. Heltidsstu-
derande svarar för 44 000 av ökningen. Att
antalet studerande utanför arbetskraften har
ökat kan till en del förklaras av att antalet
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
på ett år har ökat med 31 000. Deltagandet
i sådana program vilka i AKU hänförs till
studier har ökat med drygt 18 000.

I slutet av mars deltog, enligt statistik
från AMS, närmare 131 000 personer i
konjunkturberoende arbetsmarknadspoli-
tiska program.

Hög arbetslöshet
Arbetslösheten är fortfarande hög. I mars
var 243 000 personer eller 5,5 % av arbets-
kraften arbetslösa. Bland ungdomar (16–
24 år) var 12,9 % arbetslösa. Nästan var
tredje arbetslös i åldersgruppen 16–64 år
hade en sammanhängande arbetslöshets-
period på mer än sex månader, dvs. var
långtidsarbetslös. Antalet heltidsstuderan-
de som sökt arbete uppgick i mars till
68 000. I internationell statistik förs de till
gruppen arbetslösa, medan de i officiell
svensk statistik räknas till gruppen ej i ar-
betskraften.

Sysselsatta och arbetade timmar
Antalet fast anställda har på ett år minskat
med 53 000 och uppgick i mars till
3 187 000. Totalt sett var 4 148 000 perso-
ner sysselsatta. Det är sjätte månaden i följd
som förändringen på ett år ligger inom den
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statistiska felmarginalen när det gäller sys-
selsatta.

Antalet arbetade timmar i genomsnitt
per vecka var i mars 126,2 miljoner på hela
arbetsmarknaden jämfört med 139,8 mil-
joner i mars 2004. Med hänsyn till olikheter
i helgdagars placering och därmed sam-
manhängande ledighetsuttag, innebär det
en minskning med ca 2 %. Påskhelgen
inföll i mars i år, men i april förra året.

Nyanmälda lediga platser och antal
varsel
Under mars anmäldes, enligt statistik från
AMS, totalt 41 700 lediga platser ( med
mer än 10 dagars varaktighet) till landets
arbetsförmedlingar, vilket är 4 000 färre
jämfört med samma period förra året. Det
är framför allt verkstadsindustrin, de per-
sonliga tjänsterna och delar av den offentli-
ga sektorn som redovisar färre platser. Trans-
port- och byggnadsbranscherna visar märk-
bar uppgång. Hela minskningen det senas-
te året beror dock enligt AMS på ferieplat-
serna.

Antalet varsel om uppsägning var under
mars ovanligt högt och berörde 9 000 per-
soner. Av dessa kom emellertid 4 300 från
staten och har samband med det i höstas
fattade riksdagsbeslutet om försvarets om-
organisation. Övriga varsel uppgick således
till 5 000, vilket är klart lägre jämfört med
mars 2004 och i nivå med de senaste måna-
derna.

Arbetskraftskostnader
och löner inom industrin
Senaste uppgift: februari 2005

Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

(Louise Stener, Mikael Molén)

Den preliminära genomsnittliga timlönen
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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)

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

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

feb 04 264 174 139 577 258
mar 04 255 182 144 581 268

2005
5)

1 kv 245 (213) 150 (608) 268

feb 05 251 214 162 627 266
mar 05 243 (213) 138 (594) 265

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., (arbetslöshet-
sersättning), anställningsstöd, utvecklingsgaranti för arbetslösa ungdomar, IT-satsning, arbetspraktik,
aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, friårslediga, bristyrkesutbildning.

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

3) Summering av föregående kolumner. Kol. 2 och kol. 3 delvis ej uteslutande.

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

5) Ej helt jämförbar med motsvarande kv 2004 avseende kol. 2 och kol. 4.

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)

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

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

feb 04 4 008 107 83 4 115 485
mar 04 4 070 108 83 4 178 514

2005
4)

1 kv (4 028) (118) (82) 4 146 526

feb 05 4 015 118 82 4 133 524
mar 05 (4 028) (120) (83) 4 148 539
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, friårslediga, bristyrkesutbildning.

2) Avser särskilda insatser för arbetshandikappade.

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

4) Ej helt jämförbar med motsvarande kv 2004 avseende kol. 1 och kol. 2.

Sysselsättning, arbetslöshet m. m.
Senaste uppgift: mars 2005

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar och AMS statistik

Serie Am  (Margareta Henkel)
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för en arbetare var under februari 2005
119,40 kronor exklusive övertidstillägg och
121,20 kronor inklusive övertidstillägg, vil-
ket är en ökning med 2,6 respektive 2,5 %
jämfört med februari 2004. Under februari

2005 var den preliminära genomsnittliga
månadslönen för tjänstemän exklusive rör-
liga tillägg 27 410 och inklusive rörliga
tillägg 28 000 kronor, vilket är en ökning
med 3,1 respektive 3,3 % jämfört med
februari 2004.

Snabbare kostnadsökning för tjänste-
män i februari
Arbetskostnaden för en arbetare inom ut-
vinning av mineral och tillverkningsindu-
strin har för februari 2005 beräknats till
214,9 kronor per timme, vilket ger ett
arbetskostnadsindex på 148,6 en ökning
med 1,8 % jämfört med februari 2004.
Arbetskostnaden för en arbetare inom den
privata sektorn har för februari 2005 beräk-
nats till 205,20 kronor per timme och för
tjänstemän inom den privata sektorn till
43 410 kr per månad. Detta ger ett arbets-
kostnadsindex för arbetare på 148,5, en
ökning med 1,8 % jämfört med februari
2004. Motsvarande index för tjänstemän
blir 165,2 en ökning med 2,9 % jämfört
med februari 2004.

Finansmarknad
Stockholmsbörsen gick ner under
april
Affärsvärldens generalindex stannade den
28 april på en nedgång på 3,36 %, jämfört
med nivån den sista mars. De flesta bran-
schindex gick ner under månaden. De två
branscher som gick upp var Hälsovård och
Tjänster, som steg med 4,53 respektive
0,08 %. De branscher som uppvisade den
sämsta utvecklingen var Råvaror och Indu-
stri, som sjönk med 7,88 respektive 6,85 %.
En av orsakerna till den svaga börsutveck-
lingen är att en rad bolag har rapporterat
sämre resultat än förväntat.

I övriga delar av världen uppvisade flera
av aktiebörserna en negativ utveckling med
sjunkande aktiekurser. I slutet av april hade
Morgan Stanleys världsindex gått ner med
3,15 % sedan den sista mars. Under samma
period sjönk teknologibörsen Nasdaq med
4,75 % medan det bredare indexet Stan-
dard & Poor 500 sjönk med 3,17 %. Samt-
liga världsindex är angivna i lokal valuta.

Räntorna sjönk i Sverige
Den 29:e april publicerade Riksbanken sitt
styrräntebesked där reporäntan kom att
lämnas oförändrad på 2 %, vilket var helt i
linje med marknadens förväntningar. Den
svenska sexmånadersräntan låg den 28 april
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Aktiekurserna 1999–2005
Index (generalindex) 1995-12-31=100

Ekonomisk statistik – maj

Information om kommande publicering
av SCB:s statistik finns tillgänglig på
SCB:s webbplats www.scb.se

0

2

4

6

8

2005200420032002200120001999

%

Källa: Riksbanken

Korta räntor
3 mån statsskuldväxlar (motsv)

Sverige

USA

EUR

0

2

4

6

8

2005200420032002200120001999

%

Källa: Riksbanken

Långa räntor
10-åriga statsobligationer
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Datum Avser period

Aktivitetsindex 10 mar
Industrins lev o order 10 mar
Industriproduktionsindex 10 mar
Industrins kapacitetsutnyttjande 12 kv 1 –05
Industrins lager 12 kv 1 –05
Konsumentprisindex 13 apr
Export, import o handelsnetto 25 apr
Producentprisindex 25 apr
Detaljhandelns försäljning 26 apr
Arbetskostnadsindex, privat sektor 30 mar
Arbetskraftsundersökningen 31 apr
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Svenska kronor i förhållande till dollar och euro
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på 1,95 %, vilket är tre punkter lägre än den
sista mars då den låg på 1,98 %. Femårsrän-
tan sjönk desto mer under månaden, hela
36 punkter, till 2,78 % per den 28 april. En
av förklaringarna till att de långa räntorna
sjönk under april var att Riksgäldskontoret
deklarerade att de inte tänkte öka utbudet
av långa räntepapper på grund av ökad
efterfrågan från försäkringsbolagen. Detta
klargjordes i en debattartikel i Dagens indu-
stri lördagen den 23 april. Differensen mel-
lan den korta och långa marknadsräntan,
den så kallade spreaden, uppgick i slutet av
april till 83 punkter. Detta kan jämföras
med spreaden per den sista mars som var
116 punkter.

I USA steg den korta marknadsräntan
(sexmånadersräntan) och den långa mark-
nadsräntan (femårsräntan) sjönk under april.
Den korta marknadsräntan steg med fyra
punkter och den långa sjönk med 26 punk-

ter. Resultatet blev en betydligt flackare
räntekurva och spreaden minskade till 84
punkter per den 27 april, jämfört med 114
punkter per den sista mars.

Kronan försvagades både mot dollarn
och euron
En dollar kostade den sista mars 7,06 kro-
nor och kostade i slutet av april 7,08 kronor.
Det innebar en försvagning av kronan gen-
temot dollarn med 2 öre. Den svenska
kronan försvagades även mot euron under
månaden jämfört med nivån den sista mars,
1 öre till 9,15 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:

Sedan år 2000 har utvecklingen av industriproduktionen fortskridit i förhållan-
devis måttlig takt i EU15-länderna samt även i USA. Utvecklingen har varit
särskilt svag i Storbritannien, där produktionsnivån sjunkit med omkring 4 %
under perioden. I Sverige har produktionen ökat med cirka 5 %, liksom i
Tyskland, efter en kraftig ökning under den senaste månaden. Den av OECD
framtagna ledande indikatorn, som med en viss tidsförskjutning ska prognosticera
industriproduktionens utveckling, har stigit mycket kraftigt för Sverige under de
två senaste åren. När det gäller BNP-tillväxten är det fram för allt Tyskland som
utmärker sig genom en svag utveckling under 2000-talet.

Bruttonationalprodukten
BNP-utvecklingen har i USA varit betydligt snabbare
under de senaste två åren än vad som i genomsnitt

varit fallet inom EU15. Den har även
varit snabbare än för det stora flertalet
enskilda länder. Under 2000 t.o.m. 2002
var den däremot i stort sett likvärdig
med EU15. Tyskland utmärker sig bland
de europeiska länderna genom sin
mycket svaga utveckling fr.o.m. 2001,
medan Sverige avviker klart i positiv
riktning från EU15. Under fjärde kvar-
talet i fjol var ökningen i USA 3,9 %,
jämfört med motsvarande kvartal 2003.
I Finland, som var ett av de EU15-
länder som gjorde allra bäst ifrån sig,
var ökningen under motsvarande pe-
riod 3,6 %. Förutom Tyskland var det
bland de stora länderna inom EU Ita-
lien som hade låga tillväxtssiffror. Där
steg BNP 0,8 % mellan fjärde kvartalet
2003 respektive 2004.
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Enligt nya uppgifter från EU Kommissionen fortsatte
konjunkturen i EU att avmattas i februari. Den sam-
mansatta  konjunkturindikatorn föll med drygt en
enhet för EU som helhet och ännu kraftigare, med
två enheter för eurozonen, där indikatorn nu ligger
under dess långsiktiga genomsnitt. Efter en stark
förstärkning från mars 2003 till april 2004 började
uppgången mattas av under våren och sommaren i
fjol för att sedan, från november, falla in på en
nedåtgående trend. Nedgången i den sammansatta
indikatorn i februari återspeglas i försämringar över
hela ekonomin, förutom konsumentförtroendet som
var oförändrat och på ungefär oförändrad nivå se-
dan förra våren.

Bilden på ländernivå är dock mer varierande. Po-
len och Storbritannien redovisade en stark förbätt-
ring medan andra större medlemsländer Tyskland,
Spanien och Italien noterades för kraftiga minsk-

ningar. För Sverige där indikatorn växlat från upp- till
nedgångar sedan sommaren i fjol skedde nu en
kraftig rekyl från uppgången månaden innan. Här
har indikatorn nu samma värde som i slutet på våren
i fjol. Som grupp framträder de nya medlemsländerna
med en stigande indikator i nästan samtliga länder.
I Polen nådde indikatorn den högsta nivån någonsin.
Den tydligaste nedgången gäller för industrin. Här
var nedgången en enhet för EU och två enheter för
eurozonen därmed har delindikatorn för industrin
fallit oavbrutet sedan november i fjol. Nedgången för
hela EU var hänförlig till mycket sämre bedömningar
av företagens orderböcker. Utvecklingen för
eurozonen är ungefär densamma men mer uttalad.

Nettotal
Nettotal nov dec jan feb mar apr

Produktions- 30 35 38 23 9 12 Sverige
förväntn. 5 2 2 2 0 –2 Tyskland

12 10 9 9 7 5 EU
Order- –5 –8 –7 –11 –14 –20 Sverige
stock –15 –12 –13 –17 –19 –22 Tyskland

–12 –11 –12 –15 –17 –20 EU
Färdigvaru- 10 16 13 12 15 20 Sverige
lager 8 9 9 11 13 13 Tyskland

8 8 9 9 12 13 EU
Prisför- 20 19 21 13 1 2 Sverige
väntningar 12 15 15 11 6 2 Tyskland

13 13 10 10 6 2 EU

EU-barometer – industri

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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Bruttonationalprodukten

Sverige

EU15

USA
Index 2000=100

Tyskland

Land Index Förändr. Förändr.
2000=100  från från motsv.

 föreg. kvartal
kvartal, %  föreg. år, %

Belgien 106,5 0,4 2,6
Danmark 105,8 0,7 2,1
Finland 110,8 0,6 3,6
Frankrike 107,2 0,9 2,3
Irland 123,5 2,0 2,7
Italien 103,5 –0,4 0,8
Nederländerna 102,7 0,0 1,2
Spanien 111,8 0,8 2,7
Storbritannien 110,9 0,7 2,9
Sverige 108,8 0,3 2,0
Tyskland 101,9 –0,2 0,6
Österrike 105,7 0,3 2,4
Norge 108,2 1,5 2,9
USA 112,0 0,9 3,9
Japan 104,0 0,1 1,0
EU15 106,6 0,3 1,9
Eurozonen 105,6 0,2 1,6
OECD 109,5 0,6 3,0

Bruttonationalprodukten

Siffrorna avser fjärde kvartalet 2004.
Källa: OECD, Main Economic Indicators och SCB.
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Internationell utblick

★ ★
 ★

 ★
 ★

 ★  ★  ★

 ★
 ★

 ★

 ★ Internationella ekonomiska indikatorer

Danmark Finland Storbr. Sverige Tyskland USA EU15 OECD

BNP  1) Index 2000=100 105,7 110,1 110,8 109,2 102,0 111,8 106,6 109,5
Förändr. föreg. kv. % 0,7 0,6 0,7 0,3 –0,2 0,9 0,3 0,6
Förändr. 4 kv. % 2,1 3,6 2,9 2,0 0,6 3,9 1,9 3,0

Industriproduktion 2) Index 2000=100  99,6 105,7 96,2 105,3 105,7 102,6 101,7 105,0
Förändr. föreg. mån. % –1,7 –0,1 –0,1 0,8 3,2 0,3 0,7 –1,3
Förändr. 12 mån. % –4,9 –0,7 0,1 –0,2 3,8 3,5 1,5 3,3

KPI 3) Index 2000=100 109,2 105,6 111,4 107,1 107,3 111,4 110,4 113,0
Förändr. föreg. mån. % 1,0 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4
Förändr. 12 mån. % 1,3 0,2 3,2 0,7 1,8 3,0 2,2 2,5

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

Kort ränta 5) % 2,13 .. 4,82 1,97 .. 2,77 2,14 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,01 .. 0,02 0,00 .. 0,16 0,00 ..
Förändr. 12 månader procentenheter 0,04 .. 0,72 –0,39 .. 1,72 0,11 ..

Lång ränta 6) % 3,81 3,72 4,61 3,86 3,7 4,17 3,62 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,17 0,15 0,13 0,10 0,2 –0,05 –0,01 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,29 –0,20 –0,20 –0,45 –0,2 0,09 –0,56 ..

1) Fjärde kvartalet      2) USA, Danmark och Finland februari, övriga januari      3) Februari      4) Storbritannien december, Danmark januari, övriga februari      5) USA och Storbritannien februari,
övriga mars      6) Danmark, Finland, Tyskland och Sverige mars, övriga februari
Källa: OECD (Main Economic Indicators) och SCB

IMF spår stabil tillväxt i världsekonomin

Internationella Valutafonden – IMF – har i
mitten av april publicerat en ny konjunk-
turprognos, World Economic Outlook  IMF
bedömer i den nya prognosen att den globa-
la ekonomiska tillväxten, räknat i BNP,
under år 2005 kommer att hamna på 4,3 %
i volym för att under nästa år bli något
högre, 4,4 %. Jämfört med den prognos
som IMF lämnade i höstas har en uppjuste-
ring av tillväxten skett med 0,2 procenten-
heter för 2005.

Svag tillväxt i Euroländerna och
Japan
”Advanced economies” (Västeuropa, Isra-
el, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland,
Japan, Hongkong, Taiwan, Singapore, Syd-
korea) får, enligt IMF:s prognos, under åren
2005 och 2006 uppgångar i BNP med 2,6
respektive 3,0 % i volym. Advanced econo-
mies får därmed – liksom de två senaste åren
– en klart lägre tillväxt i BNP än världsge-
nomsnittet.

Euroländerna beräknas under detta och
nästa år få en relativt svag tillväxt med cirka
2 procents ökning vardera året. Inom områ-
det kan noteras en svag utveckling för Tysk-
land med ökningstal på 0,8 respektive 1,9 %.
Japan väntas få samma svaga tillväxt som
Tyskland.

Canada, Storbritannien och Australien
får en tillväxttakt i nivå med genomsnittet
för ”Advanced economies” medan USA
ligger snäppet över med en ökning på 3,6 %
båda åren. De ”nya” asiatiska ekonomierna
får den bästa tillväxten inom gruppen med
en ökningstakt i nivå med världsgenom-
snittet.

Baltiska länderna får fortsatt snabb
tillväxt
I Central- och Östeuropa (inklusive de nya
EU-medlemsstaterna och Turkiet) väntas
tillväxten bli i nivå med världsgenomsnit-
tet.  De baltiska länderna ligger dock högre
med tillväxt respektive år i nivån 6–7 %.

Ryssland och Ukraina får båda en stark
tillväxt under detta år med 6 respektive 7 %
i ökning. Tillväxten för båda staterna väntas
mattas av något under 2006.

Stark tillväxt i Asien
I Asien – exkl de länder som inräknas i
”Advanced economies” ovan – blir tillväx-
ten stark med ökningstal kring 7 % både
2005 och 2006. Inom området kan noteras
att Kina väntas öka kring 8 % respektive år
medan Indien samtidigt ökar med knappt
7 %. Malaysia och Thailand ligger kring

6 % båda åren med Vietnam ligger kring
7 %.

I Mellanöstern blir ökningen kring 5 %
vartdera året. Iran får något snabbare tillväxt
än så medan Saudi Arabien och Kuwait
ligger något under snittet.

För Afrika beräknas tillväxten bli starka-
re än världsgenomsnittet. Ökningen i BNP
väntas bli 5,0 respektive 5,4 % för inneva-
rande och nästa år.

I Syd- och Mellanamerika ligger ök-
ningen kring 4 % de båda åren. Brasilien
och Mexiko når under de båda åren inte
riktigt upp till denna tillväxt medan Argen-
tina och Chile under detta år får en relativt
stark ökning, med 6 %, som dock mattas av
något under nästa år.

Snabb ökning i världshandeln
IMF gör i sin prognos även en bedömning
av utvecklingen i världshandeln (utrikes-
handeln av varor och tjänster mellan olika
länder i världen). Denna beräknas öka med
cirka 7,5 % i volym både i år och nästa år.
Handelstillväxten för gruppen ”Advanced
economies” blir under de båda åren klart
lägre än handelstillväxten i övriga världen.



16

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

Utges av Statistiska centralbyrån, avd för ekonomisk statistik, Box 24 300, 104 51  STOCKHOLM
Tfn 08-506 940 00

Copyright SCB. Citera gärna, men uppge källa.

Ansvarig utgivare: Staffan Wahlström        Redaktör: Bo Sandén        Layout: Monica Andersson

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 4 kv 108,8 1) 0,3  1) 2,0

Fast bruttoinvestering volym 2000=100 4 kv 103,3 1) 2,3 1) 9,5
Hushållens konsumtion volym 2000=100 4 kv 105,9 1) 0,5 1) 1,7
Aktivitetsindex volym 2000=100 feb 109,2  1) –0,2 1) 1,5 1)

Industri
Produktion volym 2000=100 feb 108,4 2 1) 3

jan–feb 106,9 1) 1
Leveranser volym 2000=100 feb 104,3 3 1) 5

jan–feb 98,0 3
Orderingång volym 2000=100 feb 107,2 2 1) 6

jan–feb 105,8 4
Kapacitetsutnyttjande % 4 kv 91,0 1) –0,1 1) 2) 1,3 1) 2)

Investeringar mdr 4 kv 17,6 16

Lägenheter, påbörjade, nya 1000-tal 4 kv 6,3 7
1–4 kv 27,3 23

Utrikeshandel
Varuexport mdr kr mar 81,6 0 1) 0

jan–mar 224,0 3
Varuimport mdr kr mar 65,9 0 1) 0

jan–mar 183,8 6
Handelsnetto mdr kr mar 15,7

jan–mar 40,2
Bytesbalans mdr kr 4 kv 46,4

1–4 kv 205,6
Konsumtion
Detaljhandelns försäljning volym 2000=100 mar 124,1 1) 1,6  1) 8,0

jan–mar 6,4
Personbilsregistreringar, nya st mar 27 288 –4 1) –8

jan–mar 68 340 –2
Consumer Confidence Indicator3) nettotal apr 6 6) 11 6) 9 6)

Priser, löner
Konsumentprisindex 1980=100 mar 279,8 0,2 0,1
Nettoprisindex 1980=100 mar 238,0 0,2 –0,1
Producentprisindex 1990=100 mar 125,6 0,6 2,5
Exportprisindex 1990=100 mar 122,4 0,5 2,1
Importprisindex 1990=100 mar 147,5 2,1 6,3
Prisindex för inhemsk tillgång 1990=100 mar 138,0 1,4 4,6
Hemmamarknadsprisindex 1990=100 mar 130,2 0,6 3,1
Arbetskostnadsindex, industriarbetare 1994 feb=100 feb 148,6 1,8
Timlön, industriarbetare kr feb 121,2 2,5

Arbetsmarknaden
Sysselsatta 1000-tal mar 4 148 –0,2 1) –0,7
Arbetslösa 1000-tal mar 243 0,2 1) –4,7
Arbetsmarknadspolitiska program 1000-tal mar      213 4) –0,2 4)  17,1 4)

Lediga platser, nyanmälda 1000-tal mar 42 –8,8
Lediga platser, kvarstående 1000-tal mar 33 –16,3

Finansmarknaden
Bankernas inlåning5) mdr kr feb 1 416,2 0,7 10,6
Bankernas utlåning mdr kr feb 1 428,1 –0,3 9,5
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer % mar 3,86 0,10 2) –0,45 2)

Kort ränta, 3-mån statsskuldsväxlar % mar 1,97 0,00 2) –0,30 2)

Statsskuldens förändring mdr kr apr 04–mar 05 0,0
Valutakurs (TCW)-index 18 nov 1992=100 29 apr 126,2 1,0 –0,7


