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”I mitten”

Aktivitetsindex, som skall spegla den månatliga förändringen av BNP,
indikerar en kraftig uppgång i den ekonomiska aktiviteten i Sverige

under tredje kvartalet. Under var och en av de tre senaste månaderna
juli, augusti och september har Aktivitetsindex stigit med ca 3,5 %,
utjämnat med trendcykeln, jämfört med närmast föregående månad

och omräknat till årstakt.
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Aktivitetsindex
Förändring från föregående månad, uppräknat till årstakt. Trendcykel
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Konjunkturläget
Positiv Outlook från OECD
I sin senaste Economic Outlook som pre-
senterades häromdagen ger OECD en posi-
tiv bild av världsekonomin. Där konstateras
att den globala konjunkturen blir allt starka-
re. USA och Asien leder tillväxten medan
Europa nu hänger på uppgången. Under
kraftigt ökade energipriser har uppgången i
världsekonomin i år framstått som robust
och även breddats. BNP-prognoserna för
OECD-området som helhet har också jus-

terats upp något från i somras, med en
tiondel för både 2005 och 2006, till ök-
ningar på 2,7 respektive 2,9 %. Den ekono-
miska bilden är dock inte problemfri. Ener-
gipriserna t.ex. anses utgöra ett latent hot
genom att åter kunna skena iväg och leda till
inflation och global åtstramning.

I USA tycks framtidstron snabbt ha
återvänt till de amerikanska hushållen se-
dan dramatiken runt orkanerna i Mexikan-
ska golfen lagt sig. Consumer confidence
index som mäter den ekonomiska tillförsik-
ten hos hushållen återhämtade i november
en hel del av den kraftiga nedgången från
september–oktober. Uppgången sker dock
från låg nivå, och fortfarande ligger indika-
torn klart under värdena från i somras.

Det som gör bilden av de amerikanska
hushållens agerande mer osäker än tidigare
är utvecklingen på den sedan länge så heta
bostadsmarknaden. Under november har
signaler inkommit om fallande priser på
bostäder i USA samtidigt som försäljning-
en av befintliga bostäder där sjönk från
september till oktober med 2,7 %. Att
bostadsmarknaden kan vara på väg att
mattas indikeras även av statistiken över
beviljade bygglov, som visade en kraftig
nedgång från september till oktober, med
6,7 % säsongrensat.

Utfallet för tredje kvartalet för den ame-
rikanska ekonomin visade sig dock vara
ännu starkare än först beräknat. BNP-till-
växten för detta kvartal reviderades idag
upp från 3,8 till 4,3 %, säsongrensat, jäm-
fört med kvartalet innan och omräknat till
årstakt.

Även i Europa tycks ekonomierna änt-
ligen fått upp farten något. De första preli-
minära nationalräkenskaperna för tredje
kvartalet från Eurostat bekräftar vad kon-
junkturindikatorerna visat tidigare under
hösten, att en återhämtning skett i den
ekonomiska aktiviteten inom EU. Under
tredje kvartalet i år ökade BNP med goda
0,6 % inom såväl EU25 som eurozonen,
säsongrensat och jämfört med kvaratlet
innan. Det är en märkbar stegring från
andra kvartalet då BNP steg med 0,4 % för
EU25 och med 0,3 % för eurozonen.

Ljust tonläge runt svensk ekonomi
Det nya ljusa tonläget runt den svenska
ekonomin har bestått under den senaste
månaden. En ny ljuspunkt var den senaste
prognosen från OECD, som målar upp en
ljus bild av den svenska ekonomin. Här
förutspås att den svenska ekonomin växer
med 3,5 respektive 3 % de närmaste två
åren. Dessutom väntas arbetslösheten sjun-
ka och inflationen vara fortsatt låg.

På finansmarknaderna har rörelserna
under november varit klart positiva. Det

gäller inte minst för aktiemarknaden där
stämningsläget varit gott under hela måna-
den. Efter svackan i oktober har kurserna på
Stockholmsbörsen återhämtat sig och stigit
med drygt 4 % under november, och med
sammanlagt 25,5 % från årsskiftet. Efter
den tidigare kraftiga försvagningen av kro-
nan har en viss återhämtning skett den
senaste tiden både mot dollarn och mot
euron. Vidare har den långa räntan dragit sig
nedåt med ca 0,1 procentenhet sedan i
början på månaden till nivån 3,3 %. Där-
med består räntegapet på ca 0,1 procenten-
het gentemot Tyskland, till Sveriges fördel.

Även inom den reala sektorn av ekono-
min har signalerna varit positiva. Den eko-
nomiska aktiviteten tycks ha varit hög. Un-
der var och en av de tre senaste månaderna,
juli, augusti och september, har Aktivitets-
index – till uppgift att spegla den månatliga
utvecklingen av BNP – ökat med ca 3,5 %,
utjämnat med trendcykeln, jämfört med
närmast föregående månad och omräknat
till årstakt. Det innebär i så fall en fortsatt
stegring av tillväxten från första och andra
kvartalet då BNP ökade med 2 respektive
2,6 %, säsongrensat, jämfört med kvartalet
innan och omräknat till årstakt.

Snabb uppgång inom utrikeshandeln
Inom utrikeshandeln har såväl exporten
som importen av varor fortsatt att öka kraf-
tigt de senaste månaderna. Snabbast har
uppgången varit för varuimporten, som
under den senaste tremånadersperioden
augusti–oktober i år ökade med 3,1 %,
mätt i löpande priser, utjämnat med trend-
cykeln och jämfört med närmast föregående
tremånadersperiod. Det motsvarar en upp-
gång med 13 % omräknat till årstakt. För
varuexporten är uppgången inte fullt så
snabb, med en ökning den senaste tremåna-
dersperioden på 2,6 % eller med 10,8 %
omräknat till årstakt. Även mätt över tolv
månader har ökningen varit kraftig den
senaste tiden. I oktober ökade varuimpor-
ten med 14,9 % och varuexporten med
10,6 %, mätt i löpande priser och jämfört
med motsvarande månad i fjol.

På importsidan förklaras den snabba
uppgången till stor del av fortsatt kraftigt
stigande import av råpetroleum och natur-
gas, som under den senaste tremånaderspe-
rioden juni–augusti ökade med ca 18 %,
mätt i värde, utjämnat och jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod. För
verkstadsprodukter har det däremot skett
en dämpning, förutom på maskiner som
fortsatt att öka kraftigt, med 2,5 % under
den senaste tremånadersperioden, juni–au-
gusti utjämnat och jämfört med närmast
föregående tremånadersperiod.

Till uppgången för exporten har de störs-
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Kemisk
industri

rande ett något dämpat intryck. Under
tredje kvartalet i år var tjänstenettot 15,9
miljarder mot 14,1 miljarder motsvarande
kvartal i fjol. Det är en klart mindre förbätt-
ring än under andra kvartalet i år då tjäns-
tenettot var 15,5 miljarder mot 11,1 miljar-
der motsvarande kvartal 2004. Under de tre
första kvartalen i år uppgår överskottet i
bytesbalansen till 136,6 miljarder kronor,
vilket är samma nivå som motsvarande
period i fjol.

Små rörelser på prisområdet
På prisområdet har rörelserna varit små den
senaste månaden och det i huvudsak positi-
va intrycket från tidigare under hösten be-
står. Den uppgång i priserna som ändå skett
den senaste tiden kan hänföras till ett fåtal
produkter och dessutom kopplade till ener-
gimarknaden. Även i ett internationellt
perspektiv är den svenska inflationstakten
fortsatt låg.

Konsumentpriserna steg i oktober med
0,2 % från september till oktober. Under
samma period förra året steg konsument-
priserna med 0,3 %. Det medförde att in-
flationstakten, dvs. konsumentprisernas
förändring under de senaste tolv månader-
na, föll till 0,5 % i oktober från 0,6 % i
september. Inflationstakten har därmed le-
gat under Riksbankens lägre toleransgräns,
satt till 1 %, varje månad sedan i januari
2004. Under perioden januari 2004–okto-
ber 2005 har inflationstakten varit i genom-
snitt 0,4 %.

Under den senaste tolvmånadersperio-
den är det ökade priser på transporter, med
4,2 %, som bidragit mest uppåt till inflatio-
nen, med 0,6 procentenheter. Därav har
drivmedel, genom att öka med 10,8 % i
pris, bidragit med 0,5 procentenheter. Höj-
da hyror, med 2,3 %, och kraftiga prishöj-
ningar på eldningsolja, med 23,9 %, har
bidragit med 0,3 respektive 0,2 procenten-
heter. Den totala uppgången motverkas
främst av lägre räntekostnader för boendet,
som verkat neddragande på inflationstak-
ten i oktober med 0,5 procentenheter.

Även inflationsförväntningarna har va-
rit stabila. Enligt Konjunkturinstitutets

ta bidragen kommit från teleprodukter, samt
stål och metaller, som under den senaste
tremånadersperioden juni–augusti fortsatt
att öka kraftigt, med 3,8 respektive 2,5 %,
mätt i värde, utjämnat och jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.
Den tungt vägande exporten av motorfor-
don har däremot fortsatt att stagnera och
varit i stort sett oförändrad sedan i septem-
ber i fjol.

Handelsnettot krymper
Den senaste tidens utveckling med en snab-
bare ökningstakt för varuimporten än för
varuexporten har resulterat i att handelsnet-
tot åter börjat krympa efter den tillfälliga
förbättring som kunde noteras under peri-
oden maj–juli i år. I oktober minskade
sålunda handelsnettot, mätt i löpande pri-
ser, för tredje månaden i följd, utjämnat.
Sett över ett halvår är dock nedgången
marginell. Under den senaste tremånaders-
perioden augusti–oktober minskade han-
delsnettot med endast ca 100 miljoner kro-
nor, utjämnat med trendcykeln och jämfört
med närmast föregående tremånadersperi-
od. Från andra till tredje kvartalet registre-
rades i stället en ökning av handelsnettot
med ca 500 miljoner kronor, utjämnat.

Den kraftiga uppgången i varuhandeln
förklaras till stor del av priseffekter, där
priserna för importen ökat klart snabbare
än för exporten. Från andra till tredje kvar-
talet i år steg varuimporten och varuexpor-
ten nästan lika mycket i löpande priser, med
3,3 % respektive 3,0 %. Under samma pe-
riod ökade dock priserna på importerade
varor, enligt importprisindex, med i ge-
nomsnitt 4,5 %, medan priserna på expor-
ten, enligt exportprisindex, ökade med
2,5 %. Detta indikerar en minskning av
varuimporten med runt en procent medan
varuexporten ökat svagt mellan de två se-
naste kvartalen, mätt i volym.

Hittills i år t.o.m. oktober visade han-
delsnettot ett överskott på 127,1 miljarder
kronor, vilket är en påtaglig minskning från
i fjol då överskottet under motsvarande
period uppgick till 141,7 miljarder kronor.
Även handeln med tjänster ger för närva-

konjunkturbarometer från oktober var fö-
retagens inflationsförväntningar 1,1 % på
ett års sikt, vilket kan jämföras med 0,8 %
i april och juli och 1,2 % i januari i år.

Låg svensk inflationstakt
Medan den svenska inflationstakten varit
stabil de senaste månaderna har inflations-
takten i många andra länder visat en tydlig
tendens att dra sig uppåt. Det gäller i
synnerhet USA där höjda energipriser haft
ett kraftigt genomslag på konsumentpri-
serna. Som högst var inflationstakten där i
september med 4,7 %, för att sedan att ha
dämpats något i oktober till 4,3 %.

Även inom EU – där mätningar sker
med harmoniserat index för konsument-
priser, HIKP, och där bl.a. räntekostnader
för egna hem exkluderats från KPI – har
inflationstakten stigit sedan i början på
sommaren. Inom eurozonen har inflations-
takten stigit från 2,1 % i juni till 2,5 % i
oktober, dvs. klart över den Europeiska
Centralbankens ECB:s gränsvärde på 2 %.
I Sverige har inflationstakten med samma
metod stigit från 0,8 % i juni till 0,9 % i
oktober. Ända sedan i början på år 2004 har
den svenska inflationstakten varje månad
varit betydligt lägre än både inom EU och
inom eurozonen. Liksom tidigare under
året är det bara Finland, med en inflations-
takt på 0,8 % i oktober, som kunnat tävla
med Sverige om lägsta inflationstakt inomFörändring i %

sep 05/ 3 kv 05/  sep 05/
aug 05 2 kv 05 sep 04

Hela industrin 2 1 0
Industri för insatsvaror 3 0 –1
Industri för investeringsvaror 3 2 0
Industri för varaktiga konsumtionsvaror 8 –1 –1
Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror –1 1 1
Trävaruindustri, ej möbler 2 1 3
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 0 –1
Kemisk industri –1 0 –1
Stål- och metallverk –1 –1 –7

Aktivitetsindex

Index Förändr i %
2000=100 från föreg

mån

Säsongrensad aug 112,03 –0,07
sep 112,12 0,08

Trend aug 111,92 0,30
sep 112,24 0,29
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Industrins orderingång 1999–2005
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Industrins leveranser 1999–2005
Säsongrensade månadsvärden
utjämnade med tremånaders glidande 
medelvärde. Fasta priser

Exportleveranser

Hemma-
marknadslev.

Totala
leveranser

EU.
Den kraftiga uppgången av priset på

råolja har varit den viktigaste orsaken till
stigande inflationstakt i många länder i år,
men sedan i mitten av oktober har en
vändning nedåt skett i världsmarknadspri-
set på olja. Den senaste tiden har termin-
spriset på råolja av Brentkvalitet med leve-
rans i januari noterats i 55 dollar per fat. Det
är en kraftig nedgång från i mitten av
oktober då priset som mest var uppe och
nosade vid 70-dollarsnivån.

Industri
Informationen runt den svenska industrin
har varit klart positiv den senaste månaden.
Att framtidstron är stark framgår av expan-
siva industriinvesteringar, som för inneva-
rande år beräknas öka med drygt 20 %.
Bakgrunden är god lönsamhet och högt
kapacitetsutnyttjande i företagen. Därtill
kommer ett lågt rekordlågt ränteläge samt
en stabilt internationell konjunktur. I det
kortare perspektivet har industrins efterfrå-
gan utvecklats gynnsamt den senaste tiden.
Från andra till tredje kvartalet steg den
samlade orderingången till industrin kraf-
tigt, med 3,6 %. Uppgången var bred och
berörde många branscher.

Industrins
produktionsvolym
Senaste uppgift: september 2005

Källa: SCB:s industriproduktionsindex

(Hans Olsson)

Produktionen ökade i september
Svensk industriproduktion ökade med
1,9 % i september jämfört med augusti.
Uppgången i september följde på en minsk-
ning med 4,2 % från juli till augusti. Sam-
mantaget under det senaste kvartalet, juli–
september, ökade produktionen med 0,5 %
jämfört med kvartal två.

Om man jämför september 2005 med
samma månad förra året var produktionen
oförändrad. I augusti visade motsvarande
jämförelse en minskning av industripro-
duktionen med 3,9 %. Hittills i år (janua-
ri–september) har produktionen ökat med
1,1 % jämfört med motsvarande period
året innan.

Produktionen inom industri för insats-
varor ökade med 3,1 % i september jämfört
med augusti. Från juli till augusti minskade
produktionen med 3,8 %. Sammantaget
under tredje kvartalet i år var produktionen
inom denna delgrupp oförändrad jämfört
med andra kvartalet.

Produktionen inom investeringsvaruin-
dustrin ökade med 3,2 % i september jäm-
fört med augusti. Från juli till augusti mins-

kade produktionen med 6,8 %. Samman-
taget under tredje kvartalet i år ökade pro-
duktionen inom denna delgrupp med 1,9 %
jämfört med andra kvartalet.

I denna grupp ingår bland annat motor-
fordonsindustrin och teleproduktindustrin.
Under kvartal tre minskade produktionen
med 0,6 % inom motorfordonsindustrin
medan den ökade med 8,3 % inom telepro-
duktindustrin jämfört med andra kvartalet.

Produktionen inom industri för icke
varaktiga konsumtionsvaror minskade med
1,0 % i september jämfört med augusti.
Sammantaget under det senaste kvartalet
ökade produktionen inom denna delgrupp
med 0,6 % jämfört med närmast föregåen-
de kvartal.

Produktionen inom industri för varakti-
ga konsumtionsvaror ökade med 7,6 % i
september jämfört med augusti. Om man
jämför tredje kvartalet 2005 med andra
kvartalet har produktionen minskat med
1,4 %.

  Förändring i %
sep 05/ 3 kv 05/ sep 05/
 aug 05 2 kv 05 sep 04

Orderingång
Hemma-
marknad 3 1 –2
Export-
marknad –7 6 6
Totalt –3 4 2

Leveranser
Hemma
marknad 4 0 –1
Export-
marknad 4 0 3
Totalt 4 0 2

Industrins leverans- och orderläge
Senaste uppgift: september 2005

Källa: SCB:s leverans- och orderstatistik

(Lars Öhman)

Ökad orderingång tredje kvartalet
Orderingången till den svenska industrin
minskade med 2,8 % från augusti till sep-
tember. Nedgången i september följde på
en ökning med 2,2 % från juli till augusti.
Under det tredje kvartalet ökade orderin-
gången med 3,6 % jämfört med andra kvar-
talet.

Orderingången från hemmamarknaden
steg med 3,4 från augusti till september
efter att ha minskat med 5,7 % från juli till
augusti. Under det tredje kvartalet ökade
orderingången från hemmamarknaden med
0,9 % jämfört med andra kvartalet.

Orderingången från exportmarknaden
minskade med 6,6 % från augusti till sep-
tember efter att ha ökat med 7,7 % från juli
till augusti. Under det tredje kvartalet steg
orderingången med 5,5 % jämfört med
andra kvartalet.

Hittills under 2005 (januari–septem-
ber) har orderingången till industrin totalt
ökat med 3,0 % jämfört med motsvarande
period 2004. Orderingången från export-
marknaden har hittills i år ökat med 5,4 %
medan orderingången från hemmamark-
naden har minskat med 0,4 %.

Den totala orderingången steg med
2,3 % under september 2005 jämfört med
september 2004. Motsvarande jämförelse
för exportmarknaden ger en ökning med
5,5 % och för hemmamarknaden en minsk-
ning med 1,8 %.

Orderingången till investeringsvaruin-
dustrin minskade med 6,8 % från augusti
till september, men ökade med 8,0 % un-
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der det tredje kvartalet jämfört med andra
kvartalet. Uppgången mellan kvartalen för-
klaras huvudsakligen av ökad orderingång
till teleproduktindustrin.

Orderingången till insatsvaruindustrin
ökade med 4,8 % från augusti till septem-
ber, men minskade med 0,4 % under det
tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Orderingången till industri för icke var-
aktiga konsumtionsvaror ökade med 0,3 %
från augusti till september och med 1,9 %
under det tredje kvartalet jämfört med an-
dra kvartalet.

Orderingången till industri för varaktiga
konsumtionsvaror sjönk med 6,4 % från
augusti till september och med 0,7 % un-
der det tredje kvartalet jämfört med andra
kvartalet.

Leveranserna ökade i september
Industrins leveranser ökade med 4,1 % från
augusti till september, men minskade svagt
med 0,1 % under det tredje kvartalet jäm-
fört med andra kvartalet.

Leveranserna till hemmamarknaden steg
med 4,4 % från augusti till september och
med 0,1 % under det tredje kvartalet jäm-
fört med andra kvartalet.

Leveranserna till exportmarknaden öka-
de med 3,9 % från augusti till september,
men sjönk med 0,3 % under det tredje
kvartalet jämfört med andra kvartalet.

Hittills under 2005 (januari–septem-
ber) har industrins totala leveranser ökat
med 3,0 % jämfört med motsvarande peri-
od 2004. Leveranserna till exportmarkna-
den har hittills i år ökat med 4,5 % medan
leveranserna till hemmamarknaden har ökat
med 0,9 %.

De totala leveranserna steg med 1,5 %
under september 2005 jämfört med sep-
tember 2004. Motsvarande jämförelse för
exportmarknaden ger en ökning med 3,2 %
och för hemmamarknaden en minskning
med 1,1 %.

Industrins kapacitetsutnyttjande
Senaste uppgift: tredje kvartalet 2005

Källa: SCB:s kapacitetsutnyttjandestatistik

(Lars Öhman)

Kapacitetsutnyttjandet ökade under
tredje kvartalet
Det faktiska kapacitetsutnyttjandet inom
industrin ökade under tredje kvartalet 2005
med 0,4 procentenheter till 90,3 %,säsong-
rensat. Vid en jämförelse med tredje kvarta-
let 2004 har kapacitetsutnyttjandet mins-
kat med 0,7 procentenheter.

Kapacitetsutnyttjandet inom telepro-
duktindustrin minskade med 0,2 procen-
tenheter under kvartalet till 84,5 %. Inom
motorfordonsindustrin sjönk kapacitetsut-

nyttjandet med 1,7 procentenheter till
89,7 % under tredje kvartalet.

Inom stål- och metallverken minskade
kapacitetsutnyttjandet med 0,2 procenten-
heter till 91,7 % under årets tredje kvartal
jämfört med andra kvartalet 2005.

Inom gruppen industri för insats-
varor redovisades under tredje kvartalet
ett ökat kapacitetsutnyttjande med 0,5 pro-
centenheter till 90,1 %.

För gruppen industri för investerings-
varor var kapacitetsutnyttjandet 91,4 %
under tredje kvartalet, vilken är en minsk-
ning med 0,1 procentenheter.

Industrins investeringar
Senaste uppgift: oktober 2005

Källa: SCB:s investeringsenkät

(Gunila Nockhammar, Robert Boström)

Vändpunkt för industrins investe-
ringar 2006
Industriföretagen redovisar investeringspla-
ner för den svenska verksamheten år 2006
som uppgår till 57 miljarder kronor i löpan-

de priser, enligt SCB:s enkät i oktober.
Planerna innebär att investeringarna mins-
kar något efter den kraftiga ökning som
väntas för 2005.  Investeringarna under
2005 beräknas uppgå till 59 miljarder kro-
nor, en kraftig ökning med drygt 20 %
jämfört med 2004.

Under 2005 redovisar de flesta industri-
branscherna ökande investeringsvolymer,
men i flera fall från en låg nivå. Stora projekt
inom massa- och pappersindustrin, den
kemiska industrin och transportmedelsin-
dustrin börjar bli klara och de investerings-
planer som redovisas för 2006 tyder på en
lägre investeringsnivå detta år. Uppgifterna
för 2005 innebär volymökningar med drygt
40 % för såväl transportmedelsindustrin
som massa- och pappersindustrin. Inom
den kemiska industrin samt metallverk och
metallvaruindustri beräknas ökningarna
stanna under 20 %.
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Industrins kapacitetsutnyttjande
1999–2005
Säsongrensade värden

Industri
totalt

Gruvor och
mineralbrott

Procent

%

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

06/0505/0404/0303/0202/0101/00

Industrins investeringar i
byggnader och maskiner
Förändring i procent från föregående år.
Fasta priser

Byggnader
Maskiner
Totalt

0

Andel Förändr
2004 2005 % 05/ 04

jan–aug jan–aug %

Skogsvaror 16 099 17 547 3,4 9
Mineralvaror 43 233 50 916 9,8 18
därav:
  Järn och stål 20 813 26 465 5,1 27
Kemivaror 58 244 62 838 12,1 8
Energivaror 43 872 58 947 11,3 34
därav:
  Råolja 25 373 34 602 6,6 36
Verkst.varor 214 498 230 856 44,4 8
därav:
  Maskiner 52 115 57 980 11,1 11
  Elektrovaror 78 196 80 749 15,5 3
  Vägfordon 50 676 57 165 11,0 13
Övriga varor 93 826 99 284 19,1 6
  Livsmedel 37 288 40 165 7,7 8
Totalt 469 771 520 387 100,0 11

Varuimport, varuområden

Sveriges största exportmarknader

Värde mkr Andel Förändr
2004 2005 % 05/04

jan–aug jan–aug %

USA 64 555 66 640 10,7 3
Tyskland 59 751 64 786 10,4 8
Norge 50 468 53 763 8,6 7
Storbritannien 45 461 48 548 7,8 7
Danmark 38 502 42 293 6,8 10
Finland 33 009 37 575 6,0 14
Frankrike 28 346 30 647 4,9 8
Nederländerna 27 542 28 377 4,6 3
Belgien 25 742 26 878 4,3 4
Italien 20 903 20 382 3,3 –2
Spanien 17 170 17 818 2,9 4
Kina 13 051 11 553 1,9 –11
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Försäljningsvolymen inom total detaljhandel
Säsongrensade månadsdata
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Ursprunglig serie

Säsongrensad serie
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Sällanköpsvaruhandel

index 2000=100 index 2000=100

Dagligvaruhandel

BranschuppdelatTotalt

Ökning inom energisektorn
Energisektorns investeringar för år 2005
beräknas uppgå till 20 miljarder kronor i
löpande priser, en volymökning med 25 %
jämfört med 2004. De investeringsplaner
som redovisas för år 2006 uppgår till 22
miljarder kronor i löpande priser. Planerna
tyder på en ytterligare ökning med närmare
10 % jämfört med 2005 års höga nivå.

Utrikeshandel
Bytesbalansen visade enligt Riksbanken ett
överskott på 48,8 miljarder kronor tredje
kvartalet 2005, vilket är en ökning med 4,4
miljarder jämfört med motsvarande period
2004. Under de tre första kvartalen i år
uppgår det samlade bytesbalansöverskottet
till 136,6 miljarder, vilket är på samma nivå
som motsvarande period i fjol.

Överskottet för tredje kvartalet härrör
till största delen från handelsbalansen med
39 miljarder kronor. Även tjänstebalansen

och faktorinkomsterna visade ett positivt
netto med 15,9 respektive 2,4 miljarder
medan de löpande transfereringarna gav ett
underskott på 8,4 miljarder. För tredje kvar-
talet resulterade bytesbalansen i ett över-
skott gentemot länderna utanför EU med
51 miljarder och i ett underskott gentemot
EU-länderna med 2,3 miljarder.

Sedan förra publiceringen har Riksban-
ken genomför betydande revideringar på
faktorinkomster – avkastning – vilket i sin
tur innebär att tidigare publicerade bytes-
balansöverskott för åren 2004 och 2005 har
minskat.

Handelsnetto
Senaste uppgift: oktober 2005

Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

(Runo Samuelsson)

Den svenska varuexporten uppgick under

oktober 2005 till 87,5 miljarder kronor
medan varuimporten uppgick till 76,5 mil-
jarder kronor. Detta ger ett handelsnetto på
11,0 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett över-
skott på 11,0 miljarder kronor under okto-
ber 2005. För oktober 2004 var överskottet
12,5 miljarder kronor.

Varuexportens värde under oktober 2005
uppgick till 87,5 miljarder kronor och varu-
importens till 76,5 miljarder kronor. Varu-
exporten har därmed ökat i värde med
11 % medan varuimporten värdemässigt
ökat med 15 % jämfört med oktober 2004.
Antalet vardagar under oktober 2005 var
oförändrat jämfört med oktober 2004.

Handeln med länder utanför EU gav
under oktober 2005 ett överskott på 14,1
miljarder kronor, medan EU-handeln gav
ett underskott på 3,1 miljarder.
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Export och import av varor
samt handelsnetto 1999–2005
Säsongrensade månadsvärden i löpande
priser. Trend. Miljarder kronor
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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

okt jan–okt
2005 2005

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

Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak 4,8 1,3

Sällanköpsvaruhandel 9,5 9,5
därav:
Klädhandel 3,6 4,7
Skohandel 18,4 18,7
Möbelhandel 11,1 11,4
Elektronikhandel 16,0 17,1
Järn- och bygghandel 11,6 12,7
Färghandel 1,6 –2,0
Bokhandel –2,7 –4,3
Guldsmedshandel –2,4 3,1
Sport- o fritidshandel –0,4 0,2
Postorderhandel 15,5 13,2

Total detaljhandel 7,3 6,6
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Rensat för säsongspåverkan visar han-
delsnettot ett överskott på 12,2 miljarder
kronor för oktober 2005 jämfört med 12,3
miljarder för september 2005. För augusti
2005 var motsvarande värde 12,4 miljarder.

Hittills under året (januari–oktober
2005) har värdet av varuexporten ökat med
7 % medan varuimporten värdemässigt har
ökat med 11 % jämfört med motsvarande
period ett år tidigare. Varuexportvärdet
under denna period uppgick till 797,8 mil-
jarder kronor och varuimportvärdet till
670,7 miljarder kronor. Handelsnettot för
januari–oktober 2005 gav därmed ett över-
skott på 127,1 miljarder kronor. För mot-
svarande månader 2004 noterades ett över-
skott på 141,7 miljarder kronor.

Varuhandel, sam-
färdsel och tjänster
Total detaljhandel
Senaste uppgift: oktober 2005

Källa: SCB:s o HUI:s detaljhandelsindex

(Johan Norberg SCB, Carl Eckerdal HUI)

Nytt försäljningsrekord för detalj-
handeln i oktober
Den goda konjunkturen för detaljhandeln
håller i sig. Under oktober ökade försälj-
ningsvolymen för den totala detaljhandeln
kraftigt, med 0,8 % säsongrensat och jäm-
fört med månaden innan. Det innebar ett
nytt försäljningsrekord för detaljhandeln.
Det gamla var från juni i år. Uppgången i
oktober föregicks av en ökning i september
med 0,2 %, säsongrensat och jämfört med
månaden innan.

Under den senaste tremånadersperio-
den augusti–oktober i år ökade försäljnings-
volymen inom den totala detaljhandeln
med 0,9 %, säsongrensat och jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod. Det
motsvarar en ökningstakt om 3,9 % om-
räknat till årstakt, vilket ändå är något lång-
sammare än tidigare. Dämpningen förkla-
ras främst av handeln med mest kapitalva-
ror, som de senaste månaderna utvecklats
lite lugnare efter den snabba uppgången
som skedde under sommaren och i slutet av
våren. För handeln med mest dagligvaror
ökade i stället försäljningsvolymen något
snabbare under den senaste tremånaderspe-
rioden, med 1,1 %, säsongrensat och jäm-
fört med närmast föregående tremånaders-
period.

Uppgång inom många branscher
I oktober i år ökade den kalenderkorrigera-
de försäljningsvolymen inom den totala
detaljhandeln kraftigt, med 7,3 % jämfört

med motsvarande månad 2004. Uppgång-
en skedde på bred front, och med en ökning
som var något större än vanligt även för
handeln med mest dagligvaror på 4,3 %.
Detta berodde i sin tur på en ovanligt stark
ökning för Systembolaget, med 4,9 %.

För handeln med sällanköpsvaror ökade
försäljningsvolymen i oktober med 9,5 %,
vilket motsvarar den genomsnittliga ök-
ningstakten tidigare under året. De allra
snabbaste uppgångarna redovisades för sko-
och elektronikhandeln som steg med 18,4
respektive 16 %, mätt i volym. För elektro-
nikhandeln berodde uppgången främst på
en fortsatt mycket kraftig prissänkning på
sortimentet. Mätt i löpande priser skedde i
stället en nedgång i omsättningen i oktober
med 0,9 %, ej kalenderkorrigerat.

Även för möbelhandeln och järnhan-
deln, som båda har stark draghjälp av boo-
men på bostadsmarknaden, redovisades
kraftiga försäljningsökningar med 11,1 res-
pektive 11,6 %, mätt i volym. För postor-
derhandeln fortsätter de mycket goda tider-
na med en ny försäljningsökning i oktober
på 15,5 %, mätt i volym och med 14,5 %
mätt i löpande priser (ej kalenderkorrige-
rat). Bok- och pappershandeln däremot
fortsatte nedgången i oktober, med 2,7 %.

Detaljhandeln upp 6,6 % i år
Under årets första tio månader i år har
försäljningsvolymen ökat med 6,6 % jäm-
fört med motsvarande period 2004. För
handeln med dagligvaror ökade försäljnings-
volymen med 3 % medan handeln med
sällanköpsvaror steg med 9,5 %. På det
senare området redovisas de klart kraftigas-
te ökningarna av sko- och elektronikhan-
deln, med 18,7 respektive 17,1 %. Därefter
kommer järn- och bygghandeln med en
uppgång i försäljningsvolymen på 12,7 %.

Forts. sid 9

Mätt i löpande priser ökade omsättningen
här klart kraftigast av samtliga branscher,
med 16,4 %. En bransch som har haft svårt
att nå upp till de goda försäljningsresultaten
tidigare år är sport- och fritidshandeln, som
hittills i år ökat bara obetydligt, med 0,2 %.

Personbilar och lastbilar
Senaste uppgift: oktober 2005

Källa: SIKA:s register för fordonsstatistik

(Inge Karlsson SCB, Niklas Kristiansson SIKA)

Fortsatt positivt för personbilarna
Den svenska personbilsmarknaden fortsät-
ter att utvecklas positivt även om det kom
en rekyl i oktober efter den kraftiga ökning-
en av nyregistreringarna månaden innan.
Den senaste vändningen kom en bit in på
det nya året, och sedan dess har utveckling-
en pekat stadigt uppåt. Under den senaste
tremånadersperioden augusti–oktober öka-
de nyregistreringarna av personbilar med
3,4 %, säsongrensat och jämfört med när-
mast föregående tremånadersperiod. Det
betyder en uppgång med drygt 14 % om-
räknat till årstakt.

I oktober i år nyregistrerades 26 704
personbilar, vilket är en svag ökning med
1% från oktober 2004. Hittills i år t.o.m.
oktober har 258 447 nya personbilar regist-
rerats jämfört med 256 794 personbilar
under motsvarande period i fjol. Det är en
obetydlig ökning med 0,6 %, vilket främst
förklaras av den svaga utvecklingen i början
på året.

Stark lastbilsmarknad
Den svenska lastbilsmarknaden ger för när-
varande ett starkt intryck. Försäljningen av
nya lastbilar har återhämtat sig det senaste
halvåret efter den försvagning som skedde
från mitten av förra året fram till våren i år.
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Småhuspriserna i fokus
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Redovisningar av prisförändringar på små-
hus (villor, rad- och kedjehus) röner som
regel stort intresse i media och bland all-
mänheten. När man tittar på prisföränd-
ringar på fastighetsmarknaden är det vik-
tigt att komma ihåg att de småhus som
ingår i denna marknad är mycket olika till
sin karaktär. De ligger på olika platser, är
olika stora, har olika standard m.m. Ska
man studera prisutvecklingen är det därför
olämpligt att bara titta på försäljningspri-
serna. Det kan ju vara så att det en period
säljs många stora hus i extremt attraktiva
områden medan det en annan period säljs
flera mindre småhus av lägre standard. Om
man vid sådana tillfällen mäter prisutveck-
lingen enbart med hjälp av medelpriset

kommer resultaten att bli missvisande efter-
som de enskilda objekten inte är jämförba-
ra. SCB tillämpar därför två andra mått för
att beräkna prisförändringar på småhusfast-
igheter: fastighetsprisindex och den s.k.
köpeskillingskoefficienten (K/T-talet).

Fastighetsprisindex
Fastighetsprisindex uppskattar pris- och
värdeutvecklingen på det befintliga små-
husbeståndet. Index beräknas med hjälp av
uppgifter om fördelningen av småhusfast-
igheter i beståndet samt prisuppgifter för de
försålda fastigheterna. Alla småhusfastighe-
ter i landet delas in i olika taxeringsvärdes-
klasser vilka sedan utgör ett viktsystem i
beräkningen av själva index.

Sedan 1981 (vilket är basåret för fastig-
hetsprisindex) har småhuspriserna i Sverige
stigit med 276 %. Det föreligger dock stora
regionala skillnader och det är inte oväntat
de tre storstadsområdena som haft de störs-
ta prisuppgångarna sedan början av 80-
talet. I Stor-Malmö är prisuppgången de
senaste 25 åren 444 %, i Stor-Stockholm
398 % och i Stor-Göteborg 380 %. Detta
kan jämföras med prisökningarna i norra
Sverige där de i mellersta Norrland varit
118 % och i övre Norrland 156 % under
samma period.

En jämförelse mellan fastighetsprisindex
och konsumentprisindex visar att dessa steg

ungefär lika mycket, 69 respektive 66 %,
mellan åren 1985–1995. Men under de
senaste tio åren (1995–2005) har småhus-
priserna ökat med hela 104 % medan infla-
tionen under samma period stannat vid
10 %.

Köpeskillingskoefficienten
Köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) är
kvoten mellan köpeskillingen och taxerings-
värdet och således ett mått som beskriver
hur mycket mer än fastighetens taxerings-
värde som köparen har betalat. Eftersom
alla fastigheter har ett taxeringsvärde som är
beräknat med hänsyn till läge, storlek, ålder
och standard är detta ett sammanfattande
mått på fastigheters värde. Med hjälp av
K/T-talet gör man alltså en normering av
köpen för att få köp av olika fastigheter
jämförbara. Genom att sedan jämföra K/T-
tal över tid kan skattningar av prisutveck-
lingen räknas fram.

Småhusbarometern
Småhusbarometern, som kommer omkring
den tionde varje månad, är ett pressmedde-
lande som redovisar den allra senaste statis-
tiken över priserna på småhusfastigheter.
Här redovisas antal köp, medelpriser och
köpeskillingskoefficienter per län, storstads-
område samt för hela landet. Redovisning-
en görs för löpande tremånadersperioder
med jämförelser, dels med föregående tre-
månadersperiod, dels med föregående år.
Eftersom statistiken kommer endast 10
dagar efter senaste mätmånads slut är siff-
rorna mycket preliminära men ger ändå en
tidig indikation på vart prisutvecklingen är
på väg.

Enligt den senaste Småhusbarometern
steg småhuspriserna i landet med 3 % un-
der perioden augusti–oktober 2005 jäm-
fört med maj–juli och med 10 % jämfört
med augusti–oktober 2004. Även här före-
ligger naturligtvis regionala skillnader. Men
sett i det kortare perspektivet är det inte
storstadsområdena, och framförallt inte
Stor-Stockhom, som haft de största pris-
uppgångarna. På årsbasis ligger prisökning-
en i Stor-Stockholm på 7 % vilket t.o.m. är
under rikssnittet. Under det senaste året är
det Hallands och Jämtlands län som haft
den största prisökningen med 15 %.

Medelpriserna
Inledningsvis konstaterades att medelpriset
inte är något bra mått för att belysa prisför-

Småhusbarometern för perioden aug–okt 2005
Län Antal Medelpris K/T- Prisförändr. Prisförändr.

köp i 1 000- tal i % från i % från
tals kr. maj–jul 2005 maj–jul 2005

Stockholm 2 103 2 692 1,79 +2 +7
Uppsala 352 1 562 1,94 +3 +6
Södermanland 446 1 278 2,02 +2 +11
Östergötland 612 1 265 1,97 +1 +11
Jönköping 513 1 045 1,84 +3 +9
Kronoberg 312 868 1,91 +6 +8
Kalmar 489 840 1,81 –1 +8
Gotland 104 1 323 2,14 +14 +1
Blekinge 336 969 1,85 +3 +7
Skåne 2 251 1 621 2,18 +4 +11
Halland 413 1 751 2,20 +5 +15
Västra Götaland 2 063 1 481 2,02 +3 +10
Värmland 522 817 1,98 +5 +13
Örebro 474 963 1,86 +2 +11
Västmanland 487 1 206 1,92 0 +9
Dalarna 549 793 1,77 +3 +6
Gävleborg 373 761 1,75 –1 +5
Västernorrland 340 709 1,79 +1 +10
Jämtland 136 777 1,86 +7 +15
Västerbotten 398 972 1,72 +4 +11
Norrbotten 488 764 1,77 0 +7
Hela riket 13 761 1 451 1,94 +3 +10

Martin Verhage
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Konsumentprisernas utveckling
December föregående år = 100

2003

2005

2004

okt Förändring i procent sedan
sep 2005 okt 2004

KPI 0,2 0,5

NPI 0,1 –0,2
HIKP 0,2 0,9
UND1X 0,2 0,8
UNDINHX 0,1 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

Under den senaste tremånadersperioden
augusti–oktober i år ökade nyregistrering-
arna av lastbilar med 2 %, säsongrensat.

Byggmarknad
Bristen på arbetskraft kännbar
Aktiviteten i byggsektorn fortsätter att öka
med oförminskad styrka enligt konjunk-
turbarometern. Byggandet har ökat och
orderingången har stigit ytterligare de se-
naste månaderna. Orderläget är starkt och
flertalet företag är också nöjda med upp-
dragsvolymen. Anbudspriserna har ökat
något och ungefär vart tredje företag rap-
porterar om prishöjningar. Sysselsättning-
en har stigit betydligt samtidigt som bristen
på arbetskraft börjar bli kännbar. Sistnämn-
da gäller framför allt företag med huvusak-
lig verksamhet i bostadsbyggande.

Företagen är optimistiska inför de när-
maste månaderna och räknar med fortsatt
ökad byggaktivitet. Orderingången väntas
stiga ytterligare och på prissidan aviseras
höjningar. Sysselsättningen beräknas öka
endast marginellt och det är främst företag
med inriktning mot bostadsbyggande som
planerar att utöka personalstyrkan.

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

Källa: SCB:s konsumentprisindex

(Stefan Gunér)

Konsumentpriserna steg i genomsnitt med
0,2 % från september till oktober. Under

samma period förra året steg konsument-
priserna med 0,3 %. Inflationstakten, räk-
nad som förändringen under de senaste tolv
månaderna, var i oktober 0,5 %. Detta
innebär en minskning jämfört med sep-
tember då den var 0,6 %. I oktober 2004
var inflationstakten 0,8 %. Årstakten för
den underliggande inflationen enligt måt-
tet UND1X var 0,8 % i oktober.

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

Till månadsförändringen bidrog högre
priser på kläder (1,7 %) och höjd passavgift
(110,5 %) med vardera 0,1 procentenhet.

Bidrag till
                                       Förändr från förändr

Föreg. okt  sedan okt
månad 2004 20041)

Livsmedel och alko- –0,3 –1,2 –0,2
holhfria drycker

Alkoholhaltiga 0,0 1,0 0,0
drycker och tobak

Kläder och skor 1,9 –0,2 0,0

Boende 0,2 0,6 0,2

Inventarier och 0,3 –1,0 –0,1
hushållsvaror

Hälso- och sjukvård 0,0 2,0 0,1

Transport –0,3 4,2 0,6

Post och tele- –0,4 –8,2 –0,3
kommunikationer

Rekreation och kultur 0,2 –1,5 –0,2

Utbildning 0,6 3,2 0,0

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

Div varor och tjänster 1,4 4,3 0,2

KPI TOTALT 0,2 0,5 0,5

Konsumentprisernas förändring

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

Okt 2005

Martin Verhage, SCB, martin.verhage@scb.se

ändringar på småhusmarknaden. Redovis-
ning av medelpriser har dock sin givna plats
i presentationen eftersom de på ett tydligt
sätt åskådliggör nivåskillnader mellan olika
regioner. Stor-Stockholm (numera omfat-
tandes hela Stockholms län) är inte helt
oväntat landets dyraste region med ett med-
elpris på knappt 2,7 miljoner kronor under
perioden augusti–oktober 2005. Detta kan
jämföras med Västernorrlands län där små-
husen under samma period kostade 709 000
kronor i snitt. Går man ner på kommunni-
vå blir skillnaderna ännu större. Så t.ex.
kostade ett småhus i Danderyd i fjol i
genomsnitt drygt 4,5 miljoner kronor vil-
ket gör kommunen till den dyraste i landet.
Jämför detta med Åsele i Västerbotten där
husen kostade 216 000 kr i snitt. Nu är
säkert husen i Danderyd inte jämförbara
med de i Åsele men det ger ändå en bild av
vilka enorma prisskillnader som råder i vårt
avlånga land.

Omsättningen
Om man sedan tar medelpriset för en viss
period och multiplicerar det med antalet
försäljningar får man fram den totala om-
sättningen i pengar. Under 2004 gjordes
sammanlagt 56 248 marknadsmässiga köp
av småhus till ett genomsnittligt pris av
1 340 000 kronor, vilket ger en total om-
sättning på småhusmarknaden på drygt 75
miljarder kronor.

Mer statistik och information finns på
SCB:s hemsida under ämnet: Boende, byg-
gande och bebyggelse / Fastighetspriser och
lagfarter.
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Prishöjningar på el och bränsle (0,9 %)
samt charterresor (2,9 %) bidrog tillsam-
mans med ytterligare 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser
på drivmedel (–1,2 %) som bidrog nedåt
med 0,1 procentenhet.

Senaste tolv månaderna: priserna upp
0,5 %
Inflationstakten, räknad som förändringen
under de senaste tolv månaderna, var i
oktober 0,5 %. Detta innebär en minsk-
ning jämfört med september då den var
0,6 %.

Under den senaste tolvmånadersperio-
den noterades högre priser inom området
transport (4,2 %), som bidrog uppåt med
0,6 procentenheter till förändringen i kon-
sumentpriserna totalt. Därav bidrog driv-
medel (10,8 %) med 0,5 procentenheter.
Höjda priser på underhåll och reparationer
av fordon (4,3 %) bidrog med ytterligare
0,1 procentenhet.

Ökade kostnader inom området boende
(0,6 %) bidrog uppåt med knappt 0,2 pro-
centenheter. Därav bidrog höjda hyror
(2,3 %) med 0,3 procentenheter samt pris-
höjningar på eldningsolja (23,9 %) med
0,2 procentenheter. Diverse kostnadsök-
ningar inom egnahem (kommunala taxor,
reparationer samt fastighetsskatt) bidrog
uppåt med ytterligare knappt 0,2 procen-
tenheter. Uppgången inom området boen-
de motverkades av lägre räntekostnader
(–9,8 %) som bidrog nedåt med 0,5 pro-
centenheter.

Höjda priser på sjuk- och tandvård
(3,3 %), restauranger (2,3 %), försäkringar
(6,4 %) samt höjd passavgift (110,5 %)
bidrog uppåt med vardera 0,1 procenten-
het.

Den totala uppgången motverkades av
prissänkningar inom området rekreation
och kultur (–1,5 %) som bidrog nedåt med
0,2 procentenheter. Därav bidrog lägre pri-

ser på audiovisuell och fotografisk utrust-
ning samt datorutrustning (–15,0 %) ned-
åt med 0,3 procentenheter. Nedgången
inom området motverkades av högre priser
för rekreationstjänster och kulturella tjäns-
ter (1,8 %) som bidrog uppåt med 0,1
procentenhet.

Uppgången motverkades även av lägre
priser på teletjänster och teleutrustning
(–8,9 %) som bidrog nedåt med 0,3 pro-
centenheter. Prissänkningar på livsmedel
(–1,2 %) samt inventarier och hushållsva-
ror (–1,0 %) bidrog nedåt med vardera 0,1
procentenhet.

KPI för oktober 2005 är 282,4
(1980=100).

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

Källa: SCB:s producentprisindex

(Mats Haglund)

Små förändringar av producent- och
importpriser
Från september till oktober steg producent-
priserna med 0,1 % medan importpriserna
sjönk med lika mycket. Under den senaste
tolvmånadersperioden steg producentpri-
serna med 4,1 % och importpriserna med
7,2 % i genomsnitt.

Producentpriser
Producentpriserna steg med 0,1 % från sep-
tember till oktober. Höjda priser på kemi-
kalier och skogsprodukter bidrog med 0,1
procentenhet vardera. Prisökningar i flera
andra branscher bidrog också till uppgång-
en. Uppgången motverkades av sänkta pri-
ser på stål och metall, petroleumprodukter
samt el- och optikprodukter som bidrog

med –0,1 procentenhet vardera.
På hemmamarknaden blev producent-

priserna i genomsnitt oförändrade från sep-
tember till oktober. Högre priser på metall-
varor (ej maskiner och apparater) och skogs-
produkter, som bidrog med 0,1 resp. 0,2
procentenheter, motverkades av sänkta pri-
ser på petroleumprodukter, trävaror samt
el- och optikprodukter vilka bidrog med  –
0,1 procentenhet vardera.

Priserna på exportmarknaden ökade med
0,2 % från september till oktober. Stigande
priser på kemikalier bidrog med 0,2 pro-
centenheter till ökningen. Vidare bidrog
massa, papper och pappersvaror samt mo-
torfordon med 0,1 procentenhet vardera. I
övrigt noteras en ökning på bl.a. maskiner
(ej datorer). Ökningen motverkades av pris-
sänkningar på petroleumprodukter som
bidrog med –0,2 procentenheter, samt stål
och metall och el- och optikprodukter vilka
bidrog med –0,1 procentenhet vardera.

Under den senaste 12-månadersperio-
den har producentpriserna stigit med 4,1 %
vilket är en liten sänkning jämfört med förra
månaden. På hemmamarknaden och på ex-
portmarknaden har priserna det senaste året
ökat med 2,9 (3,4) respektive 5,1 % (4,9).

Importpriser
Importpriserna sjönk med 0,1 % från sep-
tember till oktober. Lägre priser på råolja
bidrog med 0,3 procentenheter samt petro-
leumprodukter med 0,1 procentenhet till
nedgången. Högre priser på kemikalier
motverkade nedgången med 0,2 procen-
tenheter. I övrigt noteras en ökning på bl.a.
motorfordon.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder to-
talt, det vill säga producentpriser på hem-
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mamarknaden och importpriser samman-
taget, sjönk med 0,1 % från september till
oktober. Prissänkningar på råolja och petro-
leumprodukter bidrog med –0,1 procent-
enhet vardera,  medan prisökningar på skogs-
produkter och kemikalier motverkade ned-
gången med 0,1 procentenhet vardera. I
övrigt noteras bl.a. en sänkning av priserna
på järn, stål och ferrolegeringar.

Priser för inhemsk tillgång har under
den senaste tolvmånadersperioden stigit med
5,0 %. Priserna för konsumtionsvaror öka-
de under samma period med 1,6 %. Priser-
na på insatsvaror och på energirelaterade
varor (utom el) steg med 6,5 respektive
26,1 % från oktober 2004 till oktober 2005.
Investeringsvarorna steg med 1,3 % under
motsvarande period.

Byggpriser
Senaste uppgift: oktober 2005

Källa: SCB:s byggprisindex

(Marcus Otterström)

Sept – okt 2005 +0,5 %
Mellan september och oktober 2005 ökade
faktorprisindex med 0,5 %. Entreprenör-
ens kostnader gick upp med 0,5 %, främst
beroende på ökade kostnader för transpor-
ter, drivmedel och elkraft samt för byggma-
terial. Kostnaderna för transporter, drivme-
del och elkraft steg med 2,3 %, medan
priset på byggmaterial gick upp med 0,5 %.
Entreprenörens övriga omkostnader steg
med 0,3 %. Kostnaderna för löner och
maskiner var oförändrade. Byggherrekost-
naderna steg med 0,4 %, vilket huvudsak-
ligen beror på ökade allmänna kostnader
samt ränteökningar.

Störst påverkan på byggmaterial hade
järn och stål, där prisökningarna tagit fart
igen, samt elmateriel. Priset på järn och stål
steg med 1,8 %, medan priset på elmateriel
steg med 1,2 %. Övriga materialgrupper
hade liten eller ingen påverkan på byggma-
terialpriserna totalt.

Okt 2004 – okt 2005 +3,5 %
Faktorprisindex steg med 3,5 % mellan
oktober 2004 och oktober 2005. Motsva-
rande förändring i årstakt var +3,5 % i juli,
+3,1 % i augusti och +3,2 i september.
Entreprenörens kostnader steg med 3,8 %
på årsbasis, vilket drog upp totalindex med
3,4 procentenheter. Byggmaterial har som
vanligt haft den största påverkan på entre-
prenörens kostnader på årsbasis. Priset på
byggmaterial ökade med 4,5 %, vilket på-
verkade faktorprisindex totalt uppåt med
2,1 procentenheter. Transporter, drivmedel
och elkraft steg med 8,5 %. Ökningen be-
ror bland annat på att priset på dieselolja
gick upp med 29,4 %. Kostnaderna för

maskiner steg med 3,3 %. Entreprenörens
övriga omkostnader och lönekostnader
ökade med 2,5 respektive 1,6 %.

Arbetsmarknad
Mellan september och oktober 2005 sked-
de utifrån analys av icke säsongrensade data,
ingen statistiskt säkerställd förändring av
antalet sysselsatta. Inte heller Antalet ar-
betslösa uppvisade under samma period
någon säkerställd förändring. Säsongrensa-
de data från SCB:s arbetskraftsundersök-
ningar (AKU) är ännu inte tillgängliga på
grund av tidsseriebrott i samband med in-
förandet av ny EU-harmoniserad under-
sökning i april 2005.

Enligt statistik från arbetsmarknadssty-
relsen (AMS) pekar varseltrenden nedåt.
Antalet varsel minskade både jämfört med
oktober 2004 och på ett års sikt. Liksom
under september månad ökade på ett års
sikt efterfrågan på arbetskraft (antalet lediga
platser). Uppgången var även under okto-
ber störst inom byggnads- och uppdrag-
sverksamheterna men berörde även de fles-
ta andra branscher. I slutet av oktober del-
tog 130 000 personer i arbetsmarknads-
programmen vilket är en oförändrad nivå
jämfört med samma tidpunkt förra året.

Efterfrågan på arbetskraft ökar –
ingen sysselsättningsökning
I oktober var antalet arbetslösa 254 000
eller 5,6 % av arbetskraften jämfört med
236 000 respektive 5,3 % samma månad i
fjol. Skillnaden är inte statistiskt signifi-
kant. Antalet långtidsarbetslösa uppgick till
66 000, vilket motsvarar 29 % av de arbets-
lösa. Jämfört med oktober 2004 kan ingen
statistiskt säkerställd förändring av långt-
idsarbetslösheten konstateras.
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I oktober var 187 000  personer latent
arbetssökande. Ökningen på 39 000 perso-
ner jämfört med oktober 2004 ligger så gott
som helt på gruppen heltidsstuderande som
sökt arbete och som i oktober 2005 uppgick
till 87 000 personer. I internationell statis-
tik förs de heltidsstuderande som sökt arbe-
te till gruppen arbetslösa, medan de i offi-
ciell svensk statistik räknas till gruppen
utanför arbetskraften.

Antalet sysselsatta var i oktober
4 238 000 jämfört med 4 212 000 i okto-
ber 2004. Skillnaden är inte statistiskt sä-
kerställd. Således kan ingen förändring av
antalet sysselsatta konstateras, vare sig på ett
års sikt eller på kort sikt. Av samtliga syssel-
satta var totalt 39 000 personer sysselsatta
utomlands men folkbokförda i Sverige.

Regeringen har som mål att 80 % av
befolkningen i åldern 20–64 år skall vara
sysselsatta på den reguljära arbetsmarkna-
den. Hittills i år har regeringens syssel-
sättningsmål inte uppnåtts under någon
enskild månad. Den reguljära sysselsätt-
ningen under året var som högst i juli, då
den uppgick till 79,0 %. I oktober var
77,0 % av befolkningen i åldersgruppen
20–64 år sysselsatta på den reguljära arbets-
marknaden vilket inte innebär någon statis-
tiskt säkerställd förändring jämfört med för
ett år sedan.

Antalet arbetade timmar per vecka upp-
gick i oktober till i genomsnitt 145,0 miljo-
ner timmar, vilket inte är någon signifikant
skillnad jämfört med oktober 2004. Av de
arbetade timmarna i oktober 2005 utfördes
1,6 miljoner av personer sysselsatta utom-
lands, men folkbokförda i Sverige.

Även om inga statistiskt säkerställda för-
ändringar av sysselsättningen eller arbetslös-
heten under oktober kan konstateras finns
det ändå vissa positiva tecken på arbets-
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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
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

sep 04 (länkat) 280 205 146 631 ..
okt 04 (länkat) 236 213 148 597 ..

2005
5)

1 kv 245 213 150 608 268
2 kv 279 206 .. .. ..
3 kv 288 196 .. .. ..

sep 05 242 207 182 631 ..
okt 05 254 (215) 187 (656) ..

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
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

sep 04 (länkat) 4 101 114 83 4 215 586
okt 04 (länkat) 4 098 114 83 4 212 596

2005
4)

1 kv 4 028 118 82 4 146 526
2 kv 4 143 126 85 4 269 616
3 kv 4 207 128 85 4 335 669

sep 05 4 130 129 85 4 259 584
okt 05 (4 109) (129) (85) 4 238 576
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: oktober 2005

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar och AMS statistik

Serie Am  (Margareta Henkel)

marknaden. Enligt AMS ökar efterfrågan
på arbetskraft allt mer. Drygt 31 000 lediga
platser anmäldes till landets arbetsförmed-
lingar under oktober, vilket innebär en upp-
gång med 7 000 jämfört med samma må-
nad förra året. Uppgången var störst inom
byggnads- och uppdragsverksamheterna,
men berörde även de flesta andra branscher.

Varseltrenden pekar nedåt och antalet
varsel om uppsägning uppgick under okto-
ber till 3 800. Det är en nedgång med 1 600
på ett år och 1 100 på en månad. Bakom
nedgången på årsbasis ligger bland annat en
kraftig nedgång av varslen inom verkstads-
industrin, från 1 500 till 600 personer.

Arbetskraftskostnader
och löner inom industrin
Senaste uppgift: september 2005

Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

(Louise Stener, Mikael Molén)

Den preliminära genomsnittliga timlönen
för en arbetare var under september 2005

121,30 kronor exklusive övertidstillägg och
123,40 kronor inklusive övertidstillägg, vil-
ket är en ökning med 2,7 respektive 2,9 %
jämfört med september 2004. Under sep-
tember 2005 var den preliminära genom-
snittliga månadslönen för tjänstemän ex-
klusive rörliga tillägg 28 020 kronor och
inklusive rörliga tillägg 28 530 kronor, vil-
ket är en ökning med 3,3 % respektive
3,4 % jämfört med september 2004.

Arbetskostnaden för en arbetare inom
utvinning av mineral och tillverkningsin-
dustrin har för september 2005 beräknats
till 219,00 kronor per timme, vilket ger ett
arbetskostnadsindex på 151,6 en ökning
med 2,5 % jämfört med september 2004.
Arbetskostnaden för en arbetare inom den
privata sektorn totalt har för september
2005 beräknats till 208,20 kronor per tim-
me och för tjänstemän inom den privata
sektorn till 44 160 kr per månad. Detta ger
ett arbetskostnadsindex för arbetare på 150,7
en ökning med 2,2 % jämfört med septem-
ber 2004. Motsvarande index för tjänste-

män blir 167,7 en ökning med 3,0 % jäm-
fört med september 2004.

Finansmarknad
Optimismen åter på novemberbörsen
Börsen fortsatte upp under november och
Affärsvärldens Generalindex slutade på
4 669,2 den 30 november, vilket är en
uppgång med 4,46 % under den senaste
månaden. Under året har börsen hittills
stigit med 25,9 %. På sektornivå ökade i
november konsumentvaror med 1,2 %, te-
lekommunikation med 3,8 % och finans
med 3,6 %.

Internationellt har aktiebörserna också
haft en positiv utveckling under november.
Morgan Stanleys Världsindex steg med
4,8 % samtidigt som teknologibörsen Nas-
daq steg med 6,2 %.

Räntorna har vänt uppåt igen
Obligationsräntorna (5-årsräntan) föll un-
der november med 6 punkter till 2,91 %
samtidigt som den korta räntan vände upp-
åt till 1,6 %. Uttalanden från såväl Riks-
banken som ECB pekar på att räntehöj-
ningar är att vänta efter årsskiftet. Skillna-
den mellan den korta och den långa räntan,
den så kallade spreaden, har under den
senaste månaden minskat något till 133
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Ekonomisk statistik – december

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
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Datum Avser period

Nationalräkenskaperna 06 kv 3 –05
Exp / imp på varor o länder 08 sep
Aktivitetsindex 08 okt
Industrins lev o order 08 okt
Industriproduktionsindex 08 okt
Konsumentprisindex 13 nov
Arbetskraftsundersökningen 15 nov
Volymutveckling imp o exp 16 kv 3 –05
Finansräkenskaperna 22 kv 3 –05
Producentprisindex 22 nov
Detaljhandelns försäljning 23 nov
Export, import o handelsnetto 29 nov
Arbetskostnadsindex, privat sektor 30 okt
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punkter och räntekurvan har därmed blivit
flackare.

Den amerikanska räntemarknaden har
haft en liknande ränteutveckling under
november. Den korta räntan steg med 25
räntepunkter till 4,31 % medan den långa
räntan föll med 4 räntepunkter till 4,39.
Räntekurvan har blivit därmed blivit allt-
mer platt. Fed funds rate höjdes den 1
november med 0,25 procentenheter till
4 %.

Den korta euroräntan (6 månader) lig-
ger på 2,60 % och den långa räntan på
3,08 %, vilket är högre än den svenska
räntan.

Den svenska kronans depreciering
har bromsat upp
Kronan nådde under november sin svagaste
nivå mot euron sedan 2002 och nådde som
lägst i mitten av november 9,61 kronor för

en euro. Detta innebär att kronan deprecie-
rats med totalt 6,5 % mot euron sedan
årsskiftet. Gentemot dollarn har deprecie-
ringen varit än större, drygt 20 %, men
detta beror främst på att dollarn stärkts i och
med att den korta räntan stigit under året.
Under november har dollarn stort sett varit
oförändrad mot kronan och en dollar kos-
tar i slutet av månaden 8,05 kronor. Kro-
nans utveckling kan till stor del förklaras av
ränteskillnaden mot euro och dollar.

Monica Nelson Edberg, Ekonomisk analys
monica.nelsonedberg@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-utvecklingen har, jämfört med EU15 totalt, varit gynnsam i de nordiska
länderna bortsett från Finland. Där stagnerade BNP under sista kvartalet 2004
och första kvartalet i år och stagnationen följdes sedan av en nedgång under
andra kvartalet i år med 1,5 % jämfört med föregående kvartal. I Danmark steg
däremot BNP med 1,5 % mellan första och andra kvartalet och i Sverige och
Norge var uppgången 0,6 respektive 1,2 %. För dessa länder innebar det en
fartökning från första kvartalet. Uppgången inom EU15 mellan samma kvartal
var 0,4 % och inom hela OECD-området 0,7 %. För industriproduktionen har
utvecklingen sedan 2000 varit svag i både Danmark och Norge medan det gått
förhållandevis snabbare uppåt i Sverige och Finland.

Nyregistreringar av personbilar
Inom OECD-området har nyregistre-
ringarna ökat med 0,7 % hittills under
2005 (t.o.m. september) jämfört med
motsvarande period 2004, medan de
sjunkit med en halv procent inom EU15.
Nyregistreringarna inom EU har stigit
mest i Danmark och Finland, medan de
varit på väg nedåt i bl.a. Nederländerna
och Portugal. I Sverige har nivån varit
i stort sett oförändrad mellan de båda
åren, medan de gått ner kraftigt – från
en ganska hög nivå – i Storbritannien
och Norge. På några års sikt, sedan
2000, har uppgången varit störst i Dan-
mark och Spanien. Bland länder utan-
för EU har de stigit mest i Japan. Totalt
sett har det varit en svag nedgång både
inom EU och för OECD sett på fem års
sikt.
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Enligt EU:s konjunkturbarometer för oktober fort-
sätter konjunkturen att förstärkas såväl inom
eurozonen som EU i sin helhet. Den sammansatta
konjunkturindikatorn steg med 1,7 enheter för hela
EU och med 1,9 enheter för eurozonen, och förbätt-
ringen var under den senaste månaden större än
tidigare månader. Det får EU kommissionen att dra
slutsatsen att EU-ekonomin nu slutligen återhämtat
sig efter avmattningen från förra hösten fram till juni
i år. I båda områdena lyfte uppgången i oktober den
sammansatta indikatorn över dess långsiktiga ge-
nomsnitt på index 100. Uppgången i den samman-
satta indikatorn härrörde från ökad tillförsikt inom
nästan alla sektorer. Särskilt stark var förbättringen
inom tjänstebranscherna och detaljhandeln, men
även företagsledarna inom industrin och konsu-
menterna visade växande ekonomisk tillförsikt. Det

var endast byggsektorn som inte följde den all-
männa trenden genom att delindikatorn på detta
område var oförändrad. Konjunkturindikatorn för-
bättrades för en stor majoritet av medlemsstaterna.
Endast 6 av de 25 medlemsstaterna registrerades
för en nedgång. Bland de större medlemsländerna
visade Italien och Tyskland anmärkningsvärt stora
förbättringar i konjunkturindikatorn, på 3,8 respek-
tive 2,0 enheter. Mot den allmänna trenden har
utvecklingen gått för Frankrike och Storbritannien
där nedgången i indikatorn förklaras av ett minskat
ekonomiskt förtroende hos hushållen och detaljhan-
deln. Efter en kraftig förbättring för Sverige i oktober
är indikatorn här tillbaka på den högsta nivån sedan
januari i år.

Nettotal
Nettotal jun jul aug sep okt nov

Produktions- 15 11 16 13 29 18 Sverige
förväntn. –1 –1 3 4 5 2 Tyskland

4 5 7 7 9 7 EU
Order- –27 –26 –24 –25 –17 –18 Sverige
stock –23 –21 –23 –19 –18 –19 Tyskland

–22 –19 –20 –18 –17 –18 EU
Färdigvaru- 17 15 12 18 17 22 Sverige
lager 14 13 13 11 11 11 Tyskland

13 12 12 10 10 11 EU
Prisför- 1 –3 –1 6 6 8 Sverige
väntningar –1 –1 –1 3 1 5 Tyskland

–1 0 0 3 3 5 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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Nyregistrerade personbilar

Finland

Sverige

EU

Tyskland Index 2000=100

2005 (hittills) Senaste månaden
Index Förändr. Mån. Index Förändr.

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

Belgien 92,2 0,3 sep 96,1 –1,2
Danmark 128,8 19,5 sep 123,5 –10,8
Finland 110,2 4,1 okt 103,6 –10,9
Italien 92,3 –0,4 sep 97,6 2,7
Nederländerna 77,8 –2,3 sep 81,8 4,1
Protugal 78,7 3,8 sep 77,2 11,6
Spanien 115,6 2,6 aug 119,0 6,7
Storbritannien 103,2 –7,2 sep 105,9 1,6
Sverige 88,0 0,2 okt 90,7 –5,0
Tyskland 96,7 0,5 sep 97,8 0,3
Österrike 98,6 –2,0 sep 103,9 –0,8
Norge 108,3 –6,0 okt 107,5 –1,6
USA 87,0 2,6 sep 90,3 2,7
Kanada 100,5 4,0 aug 103,1 –3,7
Japan 113,1 1,5 okt 110,2 –2,0
EU15 97,9 –0,5 sep 102,5 4,0
OECD 98,5 0,7 sep 101,3 2,0

Nyregistrering av personbilar

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

★ ★
 ★

 ★
 ★

 ★  ★  ★

 ★
 ★

 ★

 ★ Internationella ekonomiska indikatorer

Danmark Finland Storbr. Sverige Tyskland USA EU15 OECD

BNP  1) Index 2000=100 106,9 108,7 111,9 110,1 103,1 114,0 107,8 110,8
Förändr. föreg. kv. % 1,6 –1,6 0,5 0,6 0,0 0,9 0,4 0,7
Förändr. 4 kv. % 3,0 –0,3 1,5 2,3 0,6 3,6 1,3 2,6

Industriproduktion 2) Index 2000=100  105,9 106,2 94,6 105,1 105,4 102,3 102,0 105,3
Förändr. föreg. mån. % 3,2 1,2 0,4 –3,0 –1,7 –1,4 –0,1 0,2
Förändr. 12 mån. % 2,0 –1,5 –1,1 –0,9 2,3 2,0 1,3 2,4

KPI 3) Index 2000=100 111,2 106,9 113,4 108,1 109,1 115,4 112,4 115,8
Förändr. föreg. mån. % 0,8 0,6 0,3 0,7 0,4 1,1 0,4 0,8
Förändr. 12 mån. % 2,4 1,2 2,7 0,6 2,5 4,7 2,5 3,3

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

Kort ränta 5) % 2,17 .. 4,54 1,49 .. 3,87 2,20 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,04 .. 0,01 0,02 .. 0,10 0,06 ..
Förändr. 12 månader procentenheter 0,01 .. –0,33 –0,50 .. 2,01 0,05 ..

Lång ränta 6) % 3,22 3,19 4,24 3,17 3,24 4,79 3,32 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,17 0,15 –0,07 0,19 0,17 0,22 0,16 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –1,01 –0,82 –0,53 –1,08 –0,65 0,16 –0,66 ..

1) USA tredje kvartalet, övriga andra kvartalet      2) USA, Danmark, Finland och Storbritannien september, övriga augusti      3) September      4) Sverige mars, Storbritannien juli, övriga september
5) EU15=EMU. Danmark, Sverige och EMU oktober, övriga september      6) EU15=EMU. Storbritannien september, övriga oktober
Källa: OECD (Main Economic Indicators), SCB och andra nationella statistikbyråer

God tillväxt i OECD-området under 2006 och 2007

Tillverkningsindustri (säsongrensat)
Världsekonomin har stärkts de senaste må-
naderna. Konjunkturen är redan stark i
Nordamerika och stora delar av Asien, där
bl.a. Japan visar god tillväxt. Samtidigt har
en påbörjad uppgång i Euroländerna un-
derlättats av låga långräntor, en försvagning
av euron samt ökad efterfrågan på export-
marknaden samtidigt som den inhemska
efterfrågan fortfarande är relativt svag. Be-
dömningarna är hämtade från OECD:s
senaste Economic Outlook, med prognoser
och bedömningar för OECD-ländernas
ekonomi, som publicerades den 29 novem-
ber.

Tillväxten under 2005 har blivit något
starkare än vad OECD förutspådde i våras,
vilket bl.a. hänger samman med en starkare
utveckling än väntat i Japan och Eurolän-
derna. OECD räknar nu med att BNP ökar
med 2,7 % i hela OECD-området under år
2005, jämfört med året innan. För nästa år,
liksom för år 2007, förutspås en tillväxt i
BNP på 2,9 %.

Viss förstärkning i Euroområdet
under 2006 och 2007
Tillväxten i euroområdet hamnar under
detta år på 1,5 % men en viss förstärkning
till nivån drygt 2 % i tillväxt väntas för både
2006 och 2007. Av de stora länderna beräk-
nas Spanien få de bästa tillväxttalen under
de två kommande åren medan Italien får de
lägsta. Tysklands tillväxt väntas bli 1,8 res-

pektive 1,7 %, dvs. något under snittet för
euroområdet. Den bästa tillväxten i euro-
området under de båda åren får Irland med
årliga ökningstal på 5 %.

”Nya” OECD-länderna i Centraleu-
ropa ökar starkt
De ”nya” EU-medlemmarna Polen, Tjeck-
ien, Ungern och Slovakien upppvisar alla
fyra en fortsatt hög ekonomisk tillväxt.
Under 2006 och 2007 toppar Slovakien
med en årstillväxt kring 6 % medan Ung-
ern och Tjeckien ligger steget efter med
inemot 5 och Polen med 4 %.

Sverige högsta tillväxten i Norden
under 2007
Av de nordiska länderna får Sverige näst
bästa tillväxten under 2006, efter Island.
Under 2007 ligger Sverige i topp med en
tillväxt på 3 %. Finland, Danmark och
Island hamnar samma år mellan 2 och 3 %
medan Norge får en tillväxt på knappt 2 %.

Fortsatt stabil tillväxt i Nordamerika
Både USA och Canada får en tillväxt på
3 % under 2005. Även under de två kom-
mande åren beräknas tillväxten ligga kvar
på denna nivå.

Risker
Om en ytterligare uppgång i oljepriserna
kommer kan denna leda till ökad inflation
och dämpad tillväxt.

2004 2005 2006 2007

Tyskland 1,1 1,1 1,8 1,7
Frankrike 2,1 1,6 2,1 2,2
Italien 1,0 0,2 1,1 1,5
Storbritannien 3,2 1,7 2,4 2,7
Spanien 3,1 3,4 3,2 3,3
Polen 5,4 3,2 3,7 4,3
Finland 3,5 1,3 3,3 2,8
Danmark 2,1 3,0 2,7 2,4
Sverige 3,1 2,4 3,5 3,0
Ungern 4,6 4,2 4,5 4,3
Slovakien 5,5 5,3 5,6 6,2
Tjeckien 4,4 4,8 4,5 4,5
Euro-området 1,8 1,5 2,1 2,2
USA 4,2 3,6 3,5 3,3
Japan 2,7 2,4 2,0 2,0
Kanada 2,9 3,0 3,2 3,1
Mexico 4,4 3,0 3,9 3,5
Sydkorea 4,6 3,9 5,1 5,2
Turkiet 8,9 5,8 6,0 6,4
Australien 3,0 2,6 3,2 3,6
Norge 2,9 2,4 2,2 1,8
Hela OECD 3,3 2,7 2,9 2,9

BNP-utvecklingen i volym
Procentuell förändring från föregående år

Ett orosmoln är också den obalans som
finns genom att USA har mycket stora
handelsunderskott mot omvärlden, som
beräknas motsvara hela 7 % av USA:s BNP
år 2007, samtidigt som både Japan och
Kina istället har mycket stora handelsöver-
skott mot omvärlden.

Källa: OECD, Economic Outlook, 29 nov 2005
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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 2 kv 110,1 1) 0,6  1) 2,3

Fast bruttoinvestering volym 2000=100 2 kv 107,7 1) 2,2 1) 8,7
Hushållens konsumtion volym 2000=100 2 kv 107,5 1) 1,1 1) 3,0
Aktivitetsindex volym 2000=100 sep 112,1  1) 0,1 1) 2,9 1)

Industri
Produktion volym 2000=100 sep 114,7 2 1) 0

jan–sep 107,0 1) 1
Leveranser volym 2000=100 sep 118,9 4 1) 2

jan–sep 105,8 3
Orderingång volym 2000=100 sep 111,3 4 1) 2

jan–sep 105,5 3
Kapacitetsutnyttjande % 3 kv 90,3 1) 0,4 1) 2) –0,7 1) 2)

Investeringar mdr 2 kv 19,5 3

Lägenheter, påbörjade, nya 1000-tal 3 kv 5,7 2
1–3 kv 21,6 11

Utrikeshandel
Varuexport mdr kr okt 87,5 1 1) 11

jan–okt 797,8 7
Varuimport mdr kr okt 76,5 1 1) 15

jan–okt 670,7 11
Handelsnetto mdr kr okt 11,0

jan–okt 127,1
Bytesbalans mdr kr 3 kv 48,8

1–3 kv 136,6
Konsumtion
Detaljhandelns försäljning volym 2000=100 okt 128,3 1) 0,8  1) 7,3

jan–okt 6,6
Personbilsregistreringar, nya st okt 26 704 –4 1) 1

jan–okt 258 447 1
Consumer Confidence Indicator3) nettotal nov 10 6) 12 6) 9 6)

Priser, löner
Konsumentprisindex 1980=100 okt 282,4 0,2 0,5
Nettoprisindex 1980=100 okt 239,6 0,1 –0,2
Producentprisindex 1990=100 okt 129,9 0,1 4,1
Exportprisindex 1990=100 okt 128,1 0,2 5,1
Importprisindex 1990=100 okt 155,8 –0,1 7,2
Prisindex för inhemsk tillgång 1990=100 okt 143,2 –0,1 5,0
Hemmamarknadsprisindex 1990=100 okt 132,8 0,0 2,9
Arbetskostnadsindex, industriarbetare 1994 feb=100 sep 151,6 2,5
Timlön, industriarbetare kr sep 123,4 2,9

Arbetsmarknaden
Sysselsatta 1000-tal okt 4 238 .. 1) 0,6
Arbetslösa 1000-tal okt 254 .. 1) 7,4
Arbetsmarknadspolitiska program 1000-tal okt      215 4) 4,1 4)  1,0 4)

Lediga platser, nyanmälda 1000-tal okt 31 30,5
Lediga platser, kvarstående 1000-tal okt 18 30,0

Finansmarknaden
Bankernas inlåning5) mdr kr okt 1 498,1 2,8 9,1
Bankernas utlåning mdr kr okt 1 675,7 1,9 18,6
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer % okt 3,17 0,19 2) –1,08 2)

Kort ränta, 3-mån statsskuldsväxlar % okt 1,49 0,02 2) –0,50 2)

Statsskuldens förändring mdr kr nov 04–okt 05 31,1
Valutakurs (TCW)-index 18 nov 1992=100 29 nov 132,2 –0,1 8,7


