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Konjunkturläget
USA-ekonomin saktade in farten
Den långvariga starka uppgången i den
amerikanska ekonomin som började redan
våren 2003 avbröts, åtminstone tillfälligt,
under fjärde kvartalet i fjol visar färska,
preliminära uppgifter från USA:s national-
räkenskaper. Bruttonationalprodukten,
BNP, steg då i USA med svaga 1,1 %,
säsongrensat, jämfört med tredje kvartalet
och omräknat till årstakt. Det var långt
ifrån förhandsbedömningarna som pekade

på en uppgång på närmare 3 %. En för-
svagning på flera områden i ekonomin låg
bakom avmattningen.

Den viktigaste förklaringen till den däm-
pade aktiviteten var de amerikanska hus-
hållens återhållsamhet med konsumtions-
utgifterna. Redan tidigare under hösten
har det funnits indikationer på att ett om-
slag i hushållens köpbeteende kunde vara
på gång. Såväl bilförsäljningen som utveck-
lingen inom den övriga detaljhandeln har
under senare delen av året visat tydliga
tecken på dämpning.

Dessutom gav utvecklingen på den så
länge så heta amerikanska bostadsmarkna-
den ett osäkrare intryck efter sommaren i
fjol. Det har även spekulerats i att den
stadiga och kraftiga ränteuppgången i USA
– i en situation då hushållen lånat till en del
av sin konsumtion – för eller senare skulle
få de amerikanska konsumenterna att däm-
pa sin köplust. Den amerikanska central-
banken har genom fjorton höjningar dragit
upp sin styrränta från 1 % i juni 2004 till
nuvarande 4,5 %.

Dämpad köplust hos amerikanska
hushåll
Efter det att hushållens konsumtionsutgif-
ter hela tiden ökat kraftigt sedan IRAK-
kriget fick ett slut i april 2003 – med i
genomsnitt 3,6 % i årstakt – inträffade un-
der fjärde kvartalet en första ordentlig dämp-
ning. Uppgången i konsumtionen begrän-
sades då till endast 1,1 %, säsongrensat,
jämfört med kvartalet innan och omräknat
till årstakt. Det var i första hand en kraftig
minskning av bilförsäljningen – vilken tidi-
gare hållits uppe genom stora rabatter – som
medförde att handeln med kapitalvaror ra-
sade med 17,5 % under perioden. Konsum-
tionens bidrag till BNP-tillväxten var nu
endast 0,8 procentenheter jämfört med 2,9
procentenheter tredje kvaratlet.

Det är inte bara bilförsäljningen som
visat svaghetstecken den senaste tiden, även
andra områden inom detaljhandeln ser ut
att ha mött en dämpad efterfrågan sedan i
september i fjol. Det gäller t.ex. möbel- och
elektronikhandel samt bensinstationer. De-
taljhandeln, exklusive motorfordon, var i
princip endast oförändrad i december efter
den kraftiga nedgången i november med
0,6 %, säsongrensat, mätt i löpande priser
och jämfört med närmast föregående må-
nad. Det tyder på en svag julhandel i USA
förra året.

Ett överraskande inslag i den ekonomis-
ka bilden för fjärde kvartalet var minsk-
ningen också av de offentliga utgifterna,
med 2,4 % i årstakt. Detta hade en negativ
inverkan på BNP-tillväxten med knappt
0,5 procentenheter. Främsta orsaken till

nedgången var kraftigt minskade försvars-
utgifter med 13,1 % efter en ökning under
tredje kvartalet med 10 %.

Bostadsmarknaden i USA i en
lugnare fas
Även den sedan länge så heta bostadsmark-
naden i USA ser ut att kommit in i en
betydligt lugnare fas än tidigare, vilket även
detta kan spegla en attitydförändring i hus-
hållens konsumtionsmönster. Förutom ti-
digare uppgifter under hösten om fallande
priser på bostadsmarknaden minskar nu
både försäljningen av egna hem och bygglo-
ven. Under fjärde kvartalet i fjol minskade
försäljningen av nya enfamiljshus med 3 %
– dvs. med 12 % omräknat till årstakt –
säsongrensat och jämfört med kvartalet inn-
an. Dessutom var genomsnittspriset på de
försålda enfamiljshusen i december 2,2 %
lägre än i november och 7,7 % lägre än i
september i fjol, säsongrensat.

Samtidigt som husförsäljningen mins-
kar ökar utbudet stadigt, vilket alltså avspeg-
las i de sjunkande huspriserna. Utbudet av
enfamiljshus till försäljning var 5,5 % högre
i slutet av december jämfört med i slutet av
september, och 13,3 % högre jämfört med
i slutet av juni i fjol, säsongrensat. Även
antalet beviljade bygglov för bostäder – en
indikator på det framtida bostadsbyggandet
– visar nu en nedgång, och minskade i
december i fjol med 4,4 % jämfört med
november och med 6,8 % jämfört med
september i fjol, säsongrensat.

Avmattning även för investeringarna i
USA
En annan sektor i ekonomin som uppvisade
en första bred avmattning på länge var de
fasta bruttoinvesteringarna, vilka fjärde kvar-
talet steg med måttliga 3 %, jämfört med
8 % tredje kvartalet och 9,5 % andra kvar-
talet, mätt i årstakt. De fasta bruttoinveste-
ringarna gav därmed ett starkt reducerat
bidrag till BNP-tillväxten på 0,5 procenten-
heter. För bostadsinvesteringarna dämpa-
des uppgången till en ökning med 3,5 %
från 7,3 % tredje kvartalet och 10,8 % an-
dra kvartalet.

Utvecklingen var liknande för investe-
ringarna utanför bostadssektorn, som steg
med 2,8 % fjärde kvartalet mot 8,5 tredje
kvartalet och 8,8 % andra kvartalet. Här var
avmattningen bred och berörde de flesta
områden i näringslivet. Särskilt svag var
utvecklingen inom transportsektorn där
nedgången i investeringarna – i anslutning
till de rekordhöga energipriserna – drog ned
BNP med 0,3 procentenheter.

Till detta kommer en ovanligt svag ut-
veckling inom utrikeshandeln. Här fortsat-
te den dämpade utvecklingen för exporten
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om att ekonomierna i Europa – som de
senaste månaderna visat tecken på nytänd-
ning – skall ta över en del av USA:s roll som
drivkraft i världsekonomin. I det avseendet
motsvarade BNP-tillväxten för EU25 un-
der tredje kvartalet 2005 på 0,6 %, säsong-
rensat och jämfört med kvartalet innan,
förväntningarna. Utvecklingen innebär en
fortsatt stegring av den tidigare låga tillväx-
ten från första och andra kvartalet i fjol på
0,3 respektive 0,5 %, säsongrensat och jäm-
fört med närmast föregående kvartal. Även
för eurozonen och det största medlemslan-
det, Tyskland, var tillväxten 0,6 % tredje
kvartalet.

Den främsta förklaringen till den ökade
aktiviteten i EU-ekonomin tredje kvartalet
var uppgången i de fasta bruttoinvestering-
ar, som ökade kraftigt och i fortsatt stegrad
takt med 1,5 %. Därmed svarade investe-
ringarna för halva BNP-tillväxten tredje
kvartalet. Hushållens konsumtionsutgifter
fortsätter dock att utvecklas relativt svagt
även om ökningen med 0,4 % var något
bättre än under de närmast föregående kvar-
talen.

Att EU-ekonomin nu slagit in på en mer
positiv bana stöds också av EU-barometern
för januari. Här framgår att konjunkturen
fortsatte att förstärkas i januari efter den
inbromsning av uppgången som skedde
under fjolårets två sista månader. Förstärk-
ningen gäller främst för detaljhandeln och
den övriga privata tjänstesektorn, medan
uppgången inom tillverkningsindustrin
stannat av de senaste månaderna. Konsu-
mentförtroendet har de senaste månaderna
bara förbättrats marginellt. Noterbart är
också den relativt kraftiga förbättring som
registrerats för Tyskland de senaste två må-
naderna. I januari ägde här en uppgång rum
inom samtliga sektorer av ekonomin.

Stark inledning på 2006 av Sveriges
ekonomi
Den svenska ekonomin har inlett 2006
starkt med många positiva resultat. Mest
framträdande är kanske den optimism och
framtidstro som kommit fram från de svens-
ka hushållen, men även förstärkningen av

med en ökning på 2,4 % samtidigt som
uppgången för importen accelererade till
9,1 %, mätt i årstakt. Nettoexporten gav
därmed ett stort negativt bidrag till BNP-
tillväxten fjärde kvartalet på 1,3 procenten-
heter.

Den låga – såväl inhemska som utländ-
ska – efterfrågan medförde att varorna i slu-
tet av året i stor utsträckning hamnade kvar
på företagens lagerhyllor, viket visar sig i en
kraftig ökning av näringslivets lager under
fjärde kvartalet, till ett värde av 25,7 miljar-
der dollar mot minskningar med 13,3 mil-
jarder tredje kvartalet och 1,7 miljarder an-
dra kvartalet. Den ofrivilliga lageruppbygg-
naden motsvarar en neddragning av BNP-
tillväxten med 1,5 procentenheter. Bortsett
från lagerförändringen skulle sålunda USA-
ekonomin ha krympt med ca 0,4 % under
årets sista kvartal, mätt i årstakt.

Högre tillväxt inom EU
Vid en mer varaktig dämpning för den
amerikanska ekonomin finns förhoppningar

den svenska kronan har varit iögonenfal-
lande. Under januari har kronan sålunda
stärkts mot dollarn med 4,4% och mot
euron med 1,6 %. Vidare vittnar resultatet
från Konjunkturinstitutets konjunkturba-
rometer för januari om att konjunkturläget
nu är gott inom stora delar av näringslivet.
På den sedan länge ansträngda arbetsmark-
naden märks de positiva resultaten främst
genom att antalet nyanmälda lediga platser
ökade kraftigt i december samtidigt som
varslen fortsätter att minska.

De svenska hushållen höjer tempera-
turen i ekonomin
De svenska hushållens optimism och eko-
nomiska tillförsikt tog sig bl.a. ett tydligt
uttryck i en mycket livlig julhandel. De
allra flesta branscher kunde rapportera star-
ka försäljningssiffror för december. Den
totala detaljhandeln ökade försäljningsvo-
lymen i december med hela 10,7 % jäm-
fört med motsvarande månad 2004. Under
de senaste 15 åren har försäljningstillväxten
för december månad varit starkare endast
under ett år, 1999, i samband med toppen
på IT-boomen. Även situationen för han-
deln med motorfordon har förbättrats på-
tagligt de senaste månaderna efter en tidi-
gare trög utveckling, enligt Konjunkturba-
rometern.

Att döma av de optimistiska förvänt-
ningar hushållen visade i undersökningenFörändring i %

nov 05/ sep–nov 05/  nov 05/
okt 05 jun–aug 05 nov 04

Hela industrin –1 0 1
Industri för insatsvaror 1 0 0
Industri för investeringsvaror 0 –1 3
Industri för varaktiga konsumtionsvaror –1 –2 –8
Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror –2 1 1
Trävaruindustri, ej möbler 1 2 7
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri –1 –1 –5
Kemisk industri –1 1 2
Stål- och metallverk 0 –4 –11

Aktivitetsindex

Index Förändr i %
2000=100 från föreg

mån

Säsongrensad okt 112,4 0,3
nov 112,7 0,3

Trend okt 112,5 0,2
nov 112,7 0,2
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Den lägsta tillväxten noterades för andra kvartalet 2005.
Såsom indikatorerna hade antytt blev det aldrig någon
direkt nedgång i produktionen. Under hösten ökade så
tillväxttakten och enligt den framåtblickande indikatorn
fortsätter denna tendens även under innevarande kvartal.
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”Hushållens Inköpsplaner” från januari ser
detaljhandeln ut att få behålla den starka
efterfrågan ännu en tid. Synen har blivit
betydligt mer optimistisk på såväl hushåll-
ens egen som Sveriges ekonomi. Det anses
nu också vara ännu lämpligare med köp av
kapitalvaror än tidigare. Dessutom förvän-
tar man sig att läget på arbetsmarknaden
kommer att ljusna framöver. Förtroendein-
dikatorn för hushållen, CCI, uppnådde i
januari en nivå som inte setts sedan slutet av
högkonjunkturåret 2000.

Industri
Industrins utveckling fortsatt positiv
Industrikonjunkturen har expanderat un-
der det senaste året och närmar sig nu en
mera mogen fas där expansionen i vissa
branscher börjar plana ut, t ex inom stål och
metallverk samt vissa delar av transportme-
delsindustrin. Detta sker samtidigt som
andra branscher fortsatt visar en mycket
god utveckling, t ex textil- och maskinindu-
stri. Under hösten har även teleproduktin-
dustrin expanderat kraftigt.

Under november 2005 visar både indu-
striproduktion och orderingång en ned-
gång under månaden, medan förändringen
mätt över tolv månader fortsatt visar en
ökning. En förklaring till denna utveckling
är variationer inom teleproduktindustrin
mellan oktober och november. Denna sek-
tor har expanderat kraftigt under hösten
och ökningen, mätt över tolv månader, var
i november 2,4 %, trots att statistiken un-
der november visade på en minskad pro-
duktion. Ett liknande mönster ses för or-
deringången under november, en nedgång
i branschen under november månad efter
en kraftig expansion under hösten. Order-
ingången för teleprodukter ökade, trots
denna rekyl, under den senaste tremåna-
dersperioden med 6 %.

Såväl industriproduktion som orderin-
gången har stigit kraftigt under 2005 som
en följd av en stigande efterfrågan från
framför allt exportmarknaden. En enstaka
månad med negativa tal är inte tillräckligt
för att bryta den positiva trenden. Under
det senaste året ses fortfarande en trendmäs-
sig ökning i orderingången under 2005
jämfört med samma period 2004.

Industrins
produktionsvolym
Senaste uppgift: november 2005

Källa: SCB:s industriproduktionsindex

(Frida Videll)

Produktionen minskade i november
Svensk industriproduktion minskade med

0,6 % i november jämfört med oktober.
Nedgången i november följde på en ökning
med 1,0 % från september till oktober.
Sammantaget under den senaste tre måna-
dersperioden, september–november, öka-
de produktionen med 0,1 % jämfört med
juni–augusti.

Om man jämför november 2005 med
samma månad förra året ökade produktio-
nen med 1,0 %. I oktober visade motsva-
rande jämförelse en ökning av industripro-
duktionen med 2,4 %. Hittills i år (janua-
ri–november) har produktionen ökat med
1,2 % jämfört med motsvarande period
året innan.

Produktionen inom industri för insats-
varor ökade med 1,1 % i november jämfört
med oktober. Från september till oktober
minskade produktionen med 0,9 %. Sam-
mantaget under september till november i
år ökade produktionen inom denna del-
grupp med 0,4 % jämfört med juni till
augusti.

Produktionen inom investeringsvaruin-
dustrin minskade med 0,3 % i november

  Förändring i %
nov 05/ sep–nov 05/ nov 05/
 okt 05 jun–aug 05 nov 04

Orderingång
Hemma-
marknad –1 1 –1
Export-
marknad –14 2 1
Totalt –9 1 0

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

jämfört med oktober. Från september till
oktober minskade produktionen med
0,4 %. Sammantaget under september till
november i år minskade produktionen inom
denna delgrupp med 0,5 % jämfört med
juni till augusti.

I denna grupp ingår bland annat motor-
fordonsindustrin och teleproduktindustrin.
Under september till november minskade
produktionen med 2,1 % inom motorfor-
donsindustrin och med 2,0 % inom tele-
produktindustrin jämfört med juni till au-
gusti. Produktionen inom industri för icke
varaktiga konsumtionsvaror minskade med
1,9 % i november jämfört med oktober.
Sammantaget under september till novem-
ber i år ökade produktionen inom denna
delgrupp med 0,7 % jämfört med juni till
augusti.

Produktionen inom industri för varakti-
ga konsumtionsvaror minskade med 1,1 %
i november jämfört med oktober. Om man
jämför september till november i år med
juni till augusti har produktionen minskat
med 2,4 %.

Produktionen inom industri för energi-
relaterade varor ökade med 0,4 % i novem-
ber jämfört med oktober. Under september
till november ökade produktionen med
0,5 % jämfört med juni till augusti.

Industrins leverans- och orderläge
Senaste uppgift: november 2005

Källa: SCB:s leverans- och orderstatistik

(Lars Öhman)

Orderingången minskade i november
Orderingången till den svenska industrin
minskade med 9,3 % från oktober till no-
vember. Nedgången i november följde på
en lika stor ökning, 9,3 %, från september
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till oktober. Under den senaste tremåna-
dersperioden, september–november, öka-
de orderingången med 1,1 % jämfört med
perioden juni–augusti.

Orderingången från hemmamarknaden
sjönk med 0,9 från oktober till november
efter att ha ökat med 1,6 % från september
till oktober. Under den senaste tremåna-
dersperioden steg orderingången från hem-
mamarknaden med 0,7 % jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden
minskade med 14,3 % från oktober till
november efter att ha ökat med 14,6 % från
september till oktober. Under den senaste
tremånadersperioden ökade orderingång-
en från exportmarknaden med 1,5 % jäm-
fört med närmast föregående tremånaders-
period.

Hittills under 2005 (januari–november)
har orderingången till industrin totalt ökat
med 3,3 % jämfört med motsvarande peri-
od 2004. Orderingången från exportmark-
naden har hittills i år ökat med 5,9 %
medan orderingången från hemmamark-
naden har minskat med 0,3 %.

Den totala orderingången steg med
0,3 % under november 2005 jämfört med
november 2004. Motsvarande jämförelse
för exportmarknaden ger en ökning med
1,1 % och för hemmamarknaden en minsk-
ning med 0,8 %.

Orderingången till investeringsvaruin-
dustrin minskade med 15,1 % från oktober
till november. Nedgången i november följ-
de på en lika stor ökning, 15,1 %, från
september till oktober. Under den senaste
tremånadersperioden ökade orderingång-
en med 1,3 % jämfört med närmast föregå-
ende tremånadersperiod.

Den kraftiga nedgången från oktober till
november förklaras främst av minskad or-
deringång till teleproduktindustrin.

Orderingången till insatsvaruindustrin
sjönk med 3,3 % från oktober till novem-
ber, men ökade med 1,6 % under den
senaste tremånadersperioden jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till industri för icke var-
aktiga konsumtionsvaror minskade med
3,1 % från oktober till november, men
ökade med 2,5 % under den senaste tremå-
nadersperioden jämfört med närmast före-
gående tremånadersperiod.

Orderingången till industri för varaktiga
konsumtionsvaror sjönk med 5,2 % från
oktober till november och med 4,8 % un-
der den senaste tremånadersperioden jäm-
fört med närmast föregående tremånaders-
period.

Industrins leveranser minskade
Industrins leveranser sjönk med 3,0 % från

oktober till november, men ökade med
1,6 % under den senaste tremånadersperi-
oden jämfört med närmast föregående tre-
månadersperiod.

Leveranserna till hemmamarknaden
minskade med 3,5 % från oktober till no-
vember, men ökade med 1,6 % under den
senaste tremånadersperioden jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden sjönk
med 2,8 % från oktober till november, men
ökade med 1,6 % under den senaste tremå-
nadersperioden jämfört med närmast före-
gående tremånadersperiod.

Hittills under 2005 (januari–november)
har industrins totala leveranser ökat med
2,9 % jämfört med motsvarande period
2004. Leveranserna till exportmarknaden
har hittills i år ökat med 4,4 % medan
leveranserna till hemmamarknaden har ökat
med 0,9 %.

De totala leveranserna steg med 1,5 %
under november 2005 jämfört med no-
vember 2004. Motsvarande jämförelse för
exportmarknaden ger en ökning med 3,0 %
och för hemmamarknaden en minskning
med 0,3 %.

Utrikeshandel
Handelsnetto
Senaste uppgift: december 2005

Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

(Martin Fors)

Importen ökade 19 %
Den svenska varuexporten uppgick under
december 2005 till 83,6 miljarder kronor
medan varuimporten uppgick till 76,6 mil-
jarder kronor. Detta ger ett handelsnetto på
7,0 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett över-
skott på 7,0 miljarder kronor under decem-
ber 2005. För december 2004 var överskot-
tet 12,5 miljarder kronor.

Varuexportens värde under december
2005 uppgick till 83,6 miljarder kronor
och varuimportens till 76,6 miljarder kro-
nor. Exporten har därmed ökat i värde med
9 % medan importen värdemässigt ökat
med 19 % jämfört med december 2004.
Antalet vardagar under december 2005 var
en mindre jämfört med december 2004.

Handeln med länder utanför EU gav
under december 2005 ett överskott på 13,7
miljarder kronor, medan EU-handeln gav
ett underskott på 6,7 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar han-
delsnettot ett överskott på 9,8 miljarder
kronor för december 2005 jämfört med
10,4 miljarder för november 2005. För
oktober 2005 var motsvarande värde 10,9
miljarder.

Handelsnettot för 2005 gav ett
överskott på 141 miljarder kronor
Under året 2005 har värdet av varuexpor-
ten ökat med 7 % medan varuimporten
värdemässigt har ökat med 12 % jämfört
med motsvarande period ett år tidigare.
Exportvärdet under denna period uppgick
till 971 miljarder kronor och importvärdet
till 830 miljarder kronor. Handelsnettot för
januari–december 2005 gav därmed ett
överskott på 141 miljarder kronor. För
motsvarande månader 2004 noterades ett
överskott på 166 miljarder kronor.

Varuhandel, sam-
färdsel och tjänster
Försäljningsvolymen för handeln ökade
betydligt under fjärde kvartalet förra året
enligt konjunkturbarometern. Tillväxten
har varit starkast inom partihandel och
handel med sällanköpsvaror, men även i
livsmedelshandel och handel med motor-

Varuimport, landområden
Andel Förändr

Område 2004 2005 % 05/ 04
jan–okt jan–okt %

Europa 513 241 571 129 84,7 11
EU-länder 440 224 481 587 71,4 9
Övr. Europa 73 017 89 542 13,3 23

Afrika 2 169 3 468 0,5 60

Amerika 32 110 33 596 5,0 5
Nordamerika 23 398 25 001 3,7 7
Central- och
Sydamerika 8 712 8 595 1,3 –1

Asien 55 240 63 649 9,4 15
Mellanöstern 3 873 4 181 0,6 8
Övr. länder
i Asien 51 367 59 468 8,8 16

Oceanien och
övr. områden 1 912 2 393 0,4 25

Totalt 604 672 674 235 100,0 12

Sveriges största exportmarknader

Värde mkr Andel Förändr
2004 2005 % 05/04

jan–okt jan–okt %

USA 80 885 85 483 10,7 6
Tyskland 75 980 82 827 10,4 9
Norge 64 519 69 592 8,7 8
Storbritannien 58 618 60 775 7,6 4
Danmark 49 604 54 749 6,9 10
Finland 42 397 48 605 6,1 15
Frankrike 35 972 39 011 4,9 8
Nederländerna 35 349 36 096 4,5 2
Belgien 33 552 34 516 4,3 3
Italien 26 750 26 965 3,4 1
Spanien 21 665 23 188 2,9 7
Kina 16 263 15 130 1,9 –7
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Försäljningsvolymen inom total detaljhandel
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Dagligvaruhandel

BranschuppdelatTotalt

fordon har försäljningsvolymen ökat. För-
säljningssituationen är genomgående stark
och totalt sett är närmare nio av tio företag
nöjda med läget.

Handeln är mycket optimistisk inför det
första kvartalet och räknar med en fortsatt
stark försäljningstillväxt. Även när det gäller
förväntningarna bedöms utvecklingen bli
starkast inom partihandel och handel med
sällanköpsvaror, men också livsmedelshan-
del och handel med motorfordon räknar
med en god tillväxt.

Efterfrågan till de privata tjänstenäringa-
rna steg påtagligt under fjärde kvartalet och
närmare hälften av företagen rapporterar en
ökning. Samtliga undersökta branscher re-
dovisar ökad efterfrågan. Totalt sett bedöms
uppdragsvolymen fortfarande vara för liten
och bedömningen har inte blivit mer posi-
tiv de senaste kvartalen. Mest positiva är
företagen inom uppdragsverksamhet, ut-
hyrning och bland fastighetsmäklare. Det
är framförallt i uppdragsverksamhet, fastig-

hetsbranscherna och bland datakonsulter
som nyrekryteringar har genomförts.

Tjänsteföretagen räknar med fortsatt sti-
gande efterfrågan under första kvartalet i år.
Optimismen är dock något dämpad och
indikerar en något lägre tillväxt jämfört
med de senaste kvartalen. Utvecklingen
väntas bli starkast i fastighetsbranscherna,
uppdragsverksamhet och bland datakon-
sulter och resebyråer. Totalt sett väntas sys-
selsättningen i tjänstesektorn öka ganska
måttligt.

Total detaljhandel
Senaste uppgift: december 2005

Källa: SCB:s o HUI:s detaljhandelsindex

(Johan Norberg SCB, Carl Eckerdal HUI)

Kraftig uppgång för detaljhandeln
Konjunkturen för detaljhandeln är för när-
varande mycket stark och branschen slår nu

nya försäljningsrekord på löpande band.
Efter den kraftiga uppgången i november
då försäljningsvolymen ökade med 2 %
skedde en ny ökning i december med 0,3 %,
säsongrensat och jämfört med närmast fö-
regående månad. Det största bidraget till
uppgången kom från handeln med mest
kapitalvaror, som under årets två sista må-
nader steg med 2,7 respektive 0,6 %.

Detaljhandelns försäljningsvolym har nu
ökat fyra månader i följd, och från tredje till
fjärde kvartalet i fjol steg försäljningsvoly-
men med 2,3 %, säsongrensat, vilket mot-
svarar en uppgång med 9,5 % omräknat till
årstakt. Under perioden steg försäljnings-
volymen för handeln med mest kapitalva-
ror med 3,5 %, 14,8 % omräknat till års-
takt, och för handeln med mest livsmedel
med 1 %, dvs. med 4 % omräknat till
årstakt.
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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

dec jan–dec
2005 2005

Dagligvaruhandel 6,3 3,4
därav:
Detaljhandel, mest livsmedel 7,1 3,8
Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak 2,5 1,5

Sällanköpsvaruhandel 13,7 10,2
därav:
Klädhandel 4,8 5,1
Skohandel 23,0 18,1
Möbelhandel 11,8 12,0
Elektronikhandel 28,8 19,3
Järn- och bygghandel 15,9 13,6
Färghandel –2,9 –1,3
Bokhandel 3,3 –3,0
Guldsmedshandel –10,6 0,1
Sport- o fritidshandel 10,3 0,7
Postorderhandel 16,5 14,2

Total detaljhandel 10,7 7,2
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Toppnoteringar för sko- och elektro-
nikhandeln i december
I december 2005 ökade detaljhandelns för-
säljning – mätt i löpande priser – med
6,7 % jämfört med motsvarande månad ett
år tidigare. Under den senaste tolvmåna-
dersperioden sjönk prisnivån inom detalj-
handeln med 3,1 %, vilket tillsammans
med en justering för kalendariska skillnader
för perioden gav en uppgång i försäljnings-
volymen med hela 10,7 %. Under de senas-
te femton åren har försäljningstillväxten för
december månad varit större endast ett år,
1999, i samband med toppen på IT-boo-
men och den rekordsnabba uppgången på
Stockholmsbörsen det året.

Som vanlig var det handeln med de s.k.
sällanköpsvaror som steg kraftigast i decem-
ber, med hela 13,7 % mätt i volym, och
jämfört med december 2004. För denna
varugrupp sjönk försäljningspriserna, en-
ligt branschprisindex, med 4,5 % under
perioden. För dagligvaruhandeln med mest
livsmedel ökade försäljningsvolymen un-
der julmånaden ovanligt starkt, med 6,3 %.
Även på detta område sjönk priserna under
den senaste tolvmånadersperioden, med
0,6 %.

Det var dagligvaruhandeln med brett
sortiment som drog upp försäljningen här i
december. Den specialiserade detaljhandeln
med livsmedel, exklusive Systembolaget,
minskade i stället sin försäljningsvolym med
2,2 % under den senaste tolvmånadersperi-
oden.

Julhandeln med leksaker livlig
Bland sällanköpsvarorna fortsatte sko- och
elektronikhandeln att i december redovisa
den snabbaste tillväxten, med en ökning av
försäljningsvolymen med hela 23 respekti-
ve 29 %. För elektronikvarorna var det
dock ett fortsatt kraftigt fall i priserna med
ca 16 % som låg bakom uppgången. Mätt
i löpande priser steg omsättningen för sko-
och elektronikhandeln i december med 21
respektive 8 % (ej kalenderkorrigerat).

Även julhandeln med leksaker var livlig
i fjol. Här ökade försäljningsvolymen med
ca 16 % i december. En lika stark uppgång
redovisade järn- och bygghandeln. Möbel-
handeln fortsatte också sin expansion och
ökade nu med 11,8 %. Ett omslag notera-
des även för sport- och fritidshandeln, som
det gått trögt för tidigare under året, med en
ökning av försäljningsvolymen på 10,3 %.
Konsumenterna var inte bara aktiva ute i
affärerna under julhandeln, även postor-
derhandeln fick stora beställningar under
månaden. Försäljningsvolymen ökade un-
der julmånaden för denna bransch med
hela 16,5 %. I motsatt riktning gick utveck-
lingen för guldsmedshandeln, som även

tidigare under året haft en trög försäljnings-
utveckling. I december sjönk försäljnings-
volymen med 10,6 %. Bakom detta låg en
kraftig prisökning på ca 10 %, vilket inne-
bar att omsättningen i löpande priser för
guldsmedsvaror steg något, med 0,6 % (ej
kalenderkorrigerat).

Detaljhandeln ökade 7,2 % i fjol
Den svenska detaljhandeln hade i fjol ett av
sina bästa försäljningsår på länge. Försälj-
ningsvolymen steg då från året innan med
starka 7,2 %. Både dagligvaruhandeln, med
en ökning på 3,4 %, och sällanköpsvaru-
handeln, med en uppgång på 10,2 %, möt-
te en stark efterfrågan från konsumenterna.

De allra flesta varuområdena inom han-
deln redovisade en positiv försäljningsut-
veckling förra året. Allra bäst gick det för
elektronik- och skohandeln som lyckades
öka försäljningsvolymen med 18 respektive
19 %.

Stark skohandel
Modemedvetna konsumenter drev upp för-
säljningen för skohandeln medan kraftigt
sjunkande priser på elektronikvaror bidrog
till den kraftiga volymökningen för elektro-
nikhandeln.  På det senare området var
omsättningsökningen i löpande priser be-
tydligt beskedligare.

Övriga branscher som redovisade en kraf-
tig uppgång i försäljningsvolymen i fjol var
– i den heta bygg- och bostadsmarknaden –
järn- och bygghandeln samt möbelhandeln
som båda steg med 13,6 respektive 12 %
jämfört med helåret 2004. Ett annat varu-
område som prioriterades i fjol var leksaks-
handeln. Här ökade försäljningsvolymen
med 11,6 %. Det var egentligen endast
bok- och pappershandeln som minskade
sin försäljning i fjol, med 3 %.

Forts. sid 9

Postorderhandeln steg under året med
14,2 %.

Personbilar och lastbilar
Senaste uppgift: december 2005

Källa: SIKA:s register för fordonsstatistik

(Inge Karlsson SCB, Niklas Kristiansson SIKA)

Stagnation för personbilarna
Den svenska personbilsmarknaden hade en
svag avslutning på 2005. Visserligen ökade
antalet nyregistrerade personbilar i decem-
ber, med 0,6 % säsongrensat och jämfört
med närmast föregående månad. Det var
dock inte tillräckligt för att nyregistrering-
arna skulle vara ens på en oförändrad nivå
under fjärde kvartalet i fjol. Under fjärde
kvartalet skedde sålunda en minskning av
nyregistreringarna med 1,7 %, säsongren-
sat och jämfört med tredje kvartalet i fjol.

Under december i fjol nyregistrerades
26 456 personbilar, vilket kan jämföras med
28 039 personbilar under motsvarande
månad 2004. Det är en nedgång med 5,6 %.
Under helåret 2005 nyregistrerades 311 806
personbilar jämfört med 311 536 nyregist-
rerade personbilar under 2004, dvs. en obe-
tydlig ökning med 0,1 %.

Fortsatt stark lastbilsmarknad
Lastbilsmarknaden är fortsatt stark och an-
talet nyregistrerade lastbilar fortsätter att
öka stadigt och kraftigt. Mellan november
och december i fjol var uppgången 0,6 %
och från tredje till fjärde kvartalet ökade
nyregistreringarna med 3,1 %, säsongren-
sat. Under helåret 2005 nyregistrerades
44 637 lastbilar jämfört med 39 533 lastbi-
lar under 2004, en kraftig ökning med
12,9 %.
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Sågverksindustri
Sågverksindustrin – som traditionellt är en
tidig indikator på industrikonjunkturen –
befinner sig sedan en tid tillbaka i en tydlig
konjunkturuppgång. I Konjunkturbarome-
tern kom den första signalen om en för-
stärkning av konjunkturen under andra
kvartalet i fjol då konfidensindikatorn visa-
de en första uppgång sedan 2002. Därefter
utvecklades konfidensindikatorn positivt
både tredje och fjärde kvartalet i fjol. SCB:s
orderstatistik visade dock på en positiv vänd-
ning för sågverkens orderingång redan un-
der sommaren 2004 då hemmamarknaden
började förbättras i samband med förstärk-
ningen av byggkonjunkturen. Därefter har
orderingången från hemmamarknaden sti-
git stadigt och kraftigt och ökat med hela
30 % fram till november i fjol. Även ex-
portmarknaden har vänt uppåt med en
ökning av orderingången där sedan hösten
2004 på ca 14 %.  Det förbättrade efterfrå-
geläget har lett till att produktionen ökat
relativt kraftigt i år. I november i fjol var
produktionen av sågade trävaror drygt 10 %
högre än motsvarande månad 2004. Pro-
ducentpriserna har dock ännu inte visat
någon tendens att stiga. I den senaste Kon-
junkturbarometern visar företagen god till-
försikt inför första kvartalet i år och räknar
med bl.a. fortsatt stigande efterfrågan. Ma-

skin- och anläggningskapaciteten är dock
nu en trång sektor för mer än vartannat
sågverk.

Pappers- och pappindustri
För pappers- och pappindustrin har utveck-
lingen varit oregelbunden de senaste åren.
Något tydligt mönster i konjunkturen har
varit svårt att påvisa. Den försiktiga upp-
gång i produktionen som ägde rum under
2004, föranledd av en kraftigt ökad expor-
torderingång året innan – avbröts i början
på fjolåret, och sedan dess har produktions-
nivån fram till november i fjol varit på en
endast oförändrad nivå. Stämningsläget i
branschen har dock förbättras betydligt den
senaste tiden vilket tyder på en begynnande
förstärkning av konjunkturen. Konfidensin-
dikatorn i Konjunkturbarometern – som
avspeglar företagens syn på deras order-
stockar, färdigvarulager och produktions-
planer har förbättrats kraftigt sedan våren i
fjol och ligger nu betydligt över genomsnit-
tet för den långsiktiga trenden. Det är en
uppgång på exportmarknaden sedan i bör-
jan på året, 5–6 % som står för förbättring-
en. Från hemmamarknaden har i stället
orderingången minskat svagt, med några
procent, det senaste halvåret. Priserna på
exportmarknaden fortsätter att dra sig sakta
uppåt och är nu ca 5 % högre än i slutet på

Industrins produktion och order
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, pappers- och pappindustri, stål och
metallverk, maskinindustri samt motorfordonsindustri. Sågverken, papp-
ers- och pappindustrin samt maskinindustrin befinner sig samtliga i en
uppgångsfas medan både stål- och metallverk samt motorfordonsindustrin
passerat toppen.

2004. Branschen väntar sig fortsatt stigande
efterfrågan och priser under första kvartalet
i år.

Stål- och metallverk
Efter den starka konjunkturen stål- och
metallverken arbetade i under 2004 kom de
första tecknen på en avmattning i början på
förra året. Det blev allt svårare att få avsätt-
ning för produkterna på marknaden och
företagens orderstocks- och lageromdömen
försämrades snabbt. Orderingången har
minskat kraftigt från såväl hemma- som
exportmarknaden sedan hösten 2004. På
den tungt vägande exportmarknaden har
nedgången fram till september i fjol varit ca
12 % medan hemmamarknaden noterar
en försämring med hela 19 % under perio-
den. De senaste månaderna har dock en viss
återhämtning skett. Utvecklingen har ändå
lett till kraftigt försämrade orderstocksom-
dömen hos företagen samtidigt som lagren
av färdiga varor är alldeles för stora. Vid
årsskiftet var 42 % av företagen missnöjda
med sina orderböcker. I den vikande mark-
naden har företagen varit tvungna att suc-
cessivt dra ned produktionsnivån kraftigt,
så att den i november i fjol var ca 10 % lägre
än under toppen hösten 2004. Efter en
tidigare kraftig prisuppgång har priserna på
exportmarknaden fallit med ca 5 % de se-
naste månaderna. Trots tidigare missräk-
ningar är stål- och metallverken inställda på
stigande orderingång under första kvartalet
i år.

Maskinindustri
I den starka investeringskonjunkturen för
Sverige har det tidigare goda läget för ma-
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Konsumentprisernas utveckling
December föregående år = 100

2003

2005

2004

dec Förändring i procent sedan
nov 2005 dec 2004

KPI 0,0 0,9

NPI 0,1 0,2
HIKP 0,1 1,3
UND1X 0,1 1,2
UNDINHX 0,0 1,2
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

Byggmarknad
Optimismen är störe än på länge
Enligt konjnkturbarometern stärktes bygg-
konjunkturen ytterligare under fjärde kvar-
talet förra året. Såväl byggande som syssel-
sättning steg betydligt och orderingången
fortsatte att öka. Orderläget i branschen är
gott och tre av fyra företag är nöjda med
orderstockens storlek. Även anbudspriser-
na har stigit något. Bristen på byggarbetare
är fortfarande besvägrande, men har inte
förvärrats under perioden. Liksom kvarta-
let innan uppger ungefär vart tredje företag
att man har svårt att hitta lämplig arbets-
kraft. Problemen är störst bland företag
med huvudsaklig inriktning mot bostads-
byggande.

Byggindustrin är optimistisk inför första
kvartalet och räknar med fortsatt stigande
aktivitet. Såväl byggande som orderingång
och sysselsättning väntas öka ytterligare och
även anbudspriserna förutses fortsätta upp-
åt. Utsikterna på ett års sikt är mer optimis-
tiska än på länge och närmare 60 % av
företagen räknar med att aktiviteten kom-
mer att öka.

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

Källa: SCB:s konsumentprisindex

(Stefan Gunér)

Konsumentpriserna var i genomsnitt oför-
ändrade från november till december. Un-
der samma period förra året var konsu-
mentpriserna också oförändrade. Inflations-

takten, räknad som förändringen under de
senaste tolv månaderna, var i december
0,9 %. Detta innebär en ökning jämfört
med november då den var 0,8 %. I decem-
ber 2004 var inflationstakten 0,3 %. Års-
takten för den underliggande inflationen
enligt måttet UND1X var 1,2 %i decem-
ber.

Senaste månaden: priserna oföränd-
rade
Konsumentpriserna var i genomsnitt oför-
ändrade från november till december.

Höjda priser på el (1,3 %) och charter-
resor (3,7 %) bidrog uppåt med tillsam-
mans 0,1 procentenhet.

Bidrag till
                                       Förändr från förändr

Föreg. dec  sedan dec
månad 2004 20041)

Livsmedel och alko- 0,0 –0,6 –0,1
holhfria drycker

Alkoholhaltiga 0,1 1,3 0,0
drycker och tobak

Kläder och skor –1,4 –0,4 0,0

Boende 0,2 1,3 0,4

Inventarier och –0,5 –1,9 –0,1
hushållsvaror

Hälso- och sjukvård –0,1 1,6 0,1

Transport 0,4 5,3 0,8

Post och tele- –0,5 –8,0 –0,3
kommunikationer

Rekreation och kultur 0,5 –1,5 –0,2

Utbildning 0,0 3,2 0,0

Restauranger –0,1 2,1 0,1
och logi

Div varor och tjänster 0,3 4,7 0,2

KPI TOTALT 0,0 0,9 0,9

Konsumentprisernas förändring

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

Dec 2005
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Motorfordonsindustri
Expormarknad

Produktion

skinindustrin förstärkta ytterligare. Konfi-
densindikatorn i Konjunkturbarometern
har under andra halvåret i fjol tagit ett nytt
stort kliv uppåt och ligger nu på den högsta
nivån på många år. Maskinindustrin uppvi-
sar därmed i nuläget den kanske starkaste
konjunkturen av samtliga industribranscher.
Efter en viss utplaning av efterfrågan under
sommaren i fjol har orderingången åter
tagit ordentlig fart de senaste månaderna. I
november i fjol hade den samlade orderin-
gången ökat med drygt 5 % sedan i juni.
Uppgången på exportmarknaden var något
snabbare än på hemmamarknaden. Mer än
80 % av företagen är nu, enligt konjunktur-
barometern, nöjda med sina orderböcker.
Produktionen hade i november ökat med
ca 5,5 % sedan i december 2004. Bran-
schen räknar med fortsatt stigande orderin-
gång under första kvartalet i år.

Motorfordonsindustri
Konjunkturen för motorfordonsindustrin
har försvagats betydligt sedan den stod på
toppen i början på 2004, men efter det
snabba och branta fallet fram till våren i fjol
har konfidensindikatorn i Konjunkturba-
rometern återhämtat sig en del. Även order-
ingången har visat en ny uppgång de senaste
månaderna efter nedgången med hela 10 %
under perioden februari 2004–augusti
2005. De senaste månaderna har orderin-
gången stigit med ca 6 %, utjämnat. Det är
en kraftig uppgång på exportmarknaden
som står för hela förbättringen. I november
i fjol hade exportorderna ökat med hela
18 % jämfört med juni, utjämnat. Från den
svenska marknaden hade under samma
period orderingången i stället fortsatt att
minska, med ca 9 %. Efter en viss återhämt-
ning de senaste månaderna ligger produk-
tionen på samma nivå som i början på år
2005. I Konjunkturbarometern vågar före-
tagen tro på en endast oförändrad orderin-
gång, totalt sett, under första kvartalet i år.
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Prissänkningar på kläder (–1,7 %) bi-
drog nedåt med 0,1 procentenhet.

Senaste tolv månaderna: priserna upp
0,9 %
Inflationstakten, räknad som förändringen
under de senaste tolv månaderna, var i
december 0,9 %. Detta innebär en ökning
jämfört med november då den var 0,8 %.

Till den totala uppgången under tolv-
månadersperioden bidrog höjda priser inom
området transport (5,3 %) med 0,8 pro-
centenheter. Därav bidrog höjda priser på
drivmedel (13,9 %) med 0,6 procentenhe-
ter. Prishöjningar på underhåll och repara-
tioner av fordon (4,6 %) samt transport-
tjänster (2,5 %) bidrog med vardera 0,1
procentenhet.

Ökade kostnader inom området boende
(1,3 %) bidrog uppåt med 0,4 procenten-
heter. Därav bidrog höjda hyror (2,4 %)
med drygt 0,3 procentenheter. Vidare bi-
drog prishöjningar på el och bränsle (5,9 %)
med 0,3 procentenheter. Diverse kostnads-
ökningar inom egnahem (kommunala tax-
or, reparationer samt fastighetsskatt) bidrog
uppåt med ytterligare 0,2 procentenheter.
Den totala uppgången motverkades av sänk-
ta räntekostnader (–9,2 %) som bidrog
nedåt med 0,5 procentenheter.

Höjda priser på sjuk- och tandvård
(3,1 %), rekreationstjänster och kulturella
tjänster (2,3 %), restauranger (2,3 %), för-
säkringar (6,4 %) samt höjd avgift för pass
(110,5 %) bidrog vardera med 0,1 procent-
enhet till den totala uppgången.

Den totala uppgången av konsument-
priserna motverkades av prissänkningar på
teletjänster och teleutrustning (–8,6 %) som
bidrog nedåt med 0,3 procentenheter. Sänk-
ta priser på audiovisuell och fotografisk
utrustning samt datorutrustning (–13,9 %)
bidrog också nedåt med 0,3 procentenhe-
ter.

Uppgången motverkades även av sänkta

priser på livsmedel och alkoholfria drycker
(–0,6 %) samt inventarier och hushållsva-
ror (–1,9 %) som bidrog nedåt med vardera
0,1 procentenhet.

KPI för december 2005 var 281,8
(1980=100).

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

Källa: SCB:s producentprisindex

(Martin Kullendorff)

Högre importpriser i december
Från november till december ökade produ-
centpriserna med 0,2 % och exportpriserna
med 0,3 %. Importpriserna steg med 0,8 %
främst beroende på högre råoljepriser.

Producentpriser
Producentpriserna steg med 0,2 % från
november till december. Högre priser på
andra metaller än järn bidrog med 0,1
procentenhet och högre priser på maskiner
och på transportfordon bidrog tillsammans
0,1 procentenhet.

På hemmamarknaden steg producent-
priserna med 0,3 % från november till de-
cember. Höjda priser på produkter från
växtodling bidrog med 0,1 procentenhet
till uppgången medan metallmalmer och
andra mineraler, massa, papper och papp
samt andra metaller än järn bidrog tillsam-
mans med 0,2 procentenheter. Uppgången
motverkades med 0,1 procentenhet av lägre
priser på petroleumprodukter.

Priserna på exportmarknaden steg med
0,3 % från november till december. Höjda
priser på petroleumprodukter, koppar, ma-
skiner exklusive datorer samt transportme-
del bidrog med knappt 0,1 procentenhet

vardera. Uppgången motverkades något av
lägre priser på järn, stål och ferrolegeringar.

Under den senaste 12-månadersperio-
den har producentpriserna stigit med 6,4 %
vilket är en ökning jämfört med förra måna-
den då motsvarande tal var 5,0 %. På hem-
mamarknaden och på exportmarknaden
har priserna det senaste året ökat med 4,4
(3,6) respektive 8,4 % (6,3).

Importpriser
Importpriserna steg med 0,8 % från no-
vember till december. Högre priser på råolja
bidrog med 0,6 procentenheter till upp-
gången. Produkter från växtodling bidrog
med 0,1 procentenhet. Högre priser note-
rades även för metallmalmer och andra
mineraler, slakterivaror, petroleumproduk-
ter, andra metaller än järn samt transport-
medel. Uppgången motverkades med 0,1
procentenhet beroende på lägre priser för
järn, stål och ferrolegeringar.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder to-
talt, det vill säga producentpriser på hem-
mamarknaden och importpriser samman-
taget, steg med 0,6 % från november till
december.

Prisökningar på råolja bidrog med 0,3
procentenheter. Prisökningar noterades även
för köks- och prydnadsväxter, metallmal-
mer och andra mineraler, livsmedel samt
andra metaller än järn. Uppgången motver-
kades något av lägre priser på järn, stål och
ferrolegeringar.

Priser för inhemsk tillgång har under
den senaste tolvmånadersperioden stigit med
8,0 %. Priserna för konsumtionsvaror öka-
de under samma period med 2,6 %. Priser-
na på insatsvaror och på investeringsvaror
steg med 8,3 respektive 2,9 % från decem-
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ber 2004 till december 2005. Energirelate-
rade varor steg med 55 % under motsva-
rande period.

Byggpriser
Senaste uppgift: december 2005

Källa: SCB:s byggprisindex

(Marcus Otterström)

Byggpriserna steg 3,5 % under 2005
Faktorprisindex för flerbostadshus gick upp
med 0,2 % mellan november och decem-
ber. På årsbasis ökade faktorpriserna med
3,5 %.

November – december 2005 +0,2 %
Faktorprisindex steg med 0,2 % mellan
november och december. Entreprenörens
kostnader ökade med 0,2 %. Ökningen
berodde på att kostnaden för byggmaterial
steg med 0,4 %. Den motverkades något av
att entreprenörens kostnader för transpor-
ter, drivmedel och elkraft samt entreprenör-
ens omkostnader sjönk med 0,4 respektive
0,1 %. Kostnaderna för löner och maskiner
förändrades inte mellan november och de-
cember. Byggherrekostnaderna ökade med
0,5 % till följd av höjda räntekostnader.

Störst påverkan på byggmaterialkostna-
derna i november hade elmateriel som steg
med 1,8 %. Övriga kostnadsslag hade liten
eller ingen inverkan.

December 2004 – december 2005
+3,5 %
Faktorprisindex steg med 3,5 % mellan
december 2004 och december 2005. Mot-
svarande förändring i årstakt var +3,2 % i
september och +3,5 % i oktober och no-
vember. Förändringen i årstakt har varierat
mellan 3,1 och 4,9 % under året. Mellan
helåret 2004 och helåret 2005 har föränd-
ringen i årstakt varit 3,8 %. Entreprenörens
kostnader ökade med 3,7 % på årsbasis.
Byggmaterial har haft den största påverkan
på entreprenörens kostnader. Priset på bygg-
material steg med 4,5 %, vilket drog upp
faktorprisindex totalt med 2,1 procenten-
heter. Kostnaderna för transporter, drivme-
del och elkraft steg med 7,8 %. Ökningen
beror främst på prishöjningar på dieselolja
och lastbilstransporter. Entreprenörens öv-
riga omkostnader gick upp med 2,6 %.
Kostnaderna för maskiner och löner ökade
med 3,3 respektive 1,6 %. Byggherrekost-
naderna steg med 1,5 %.

Arbetsmarknad
En jämförelse mellan november och de-
cember 2005, på ej säsongrensade data,
visar inte någon statistiskt säkerställd för-

ändring varken av antalet sysselsatta eller av
antalet arbetslösa. Antalet sysselsatta i de-
cember var dock högre jämfört med decem-
ber 2004. Säsongrensade data från SCB:s
arbetskraftsundersökningar (AKU) är ännu
inte tillgängliga på grund av tidsseriebrott i
samband med införandet av ny EU-harmoni-
serad undersökning.

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att
öka kraftigt enligt statistik från
arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Ökning-
en i december omfattade alla näringsgrenar
men var, jämfört med samma månad 2004,
störst inom byggnadsverksamheten. Vars-
len minskade totalt sett i december, men
ökade inom parti- och detaljhandeln. Anta-
let deltagare i konjunkturberoende arbets-
marknadspolitiska program var lägre än i
december 2004.

Sysselsättningen ökar
För andra månaden i följd ökar antalet
sysselsatta jämfört med för ett år tidigare.
Det framgår av statistiken för december.
Antalet arbetslösa liksom antalet personer
utanför arbetskraften uppvisar inga statis-
tiskt säkerställda förändringar. Samtidigt
har befolkningen i åldern 16–64 år ökat
med 38 000 jämfört med december 2004.

Antalet sysselsatta uppgick i december
till 4 264 000. Det är en ökning med 64 000
på ett år, varav det ökade antalet friårslediga
bidrar med nästan 11 000. Antalet syssel-
satta män har ökat med 44 000. Regeringen
har som mål att 80 % av befolkningen i
åldern 20–64 år skall vara sysselsatta på den
reguljära arbetsmarknaden. I december
2005 var andelen 77,1 %. Friårslediga och
personer med anställningsstöd bl.a. räknas
inte till den reguljära arbetsmarknaden.

Antalet arbetade timmar i genomsnitt
per vecka uppgick i december till 127,8
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miljoner jämfört med 122,4 miljoner i de-
cember 2004. Ökningen kan till stor del
förklaras av olikheter i helgdagars placering
och därmed sammanhängande ledighets-
uttag.

De utomlands sysselsatta men boende
(folkbokförda) i Sverige svarade för 1,1
miljoner av det totala antalet arbetade tim-
mar i genomsnitt per vecka. Av de sysselsat-
ta i december 2005 var totalt 36 000 syssel-
satta utomlands.

Arbetslösa
I december 2005 var 244 000 personer
arbetslösa vilket motsvarar 5,4 % av arbets-
kraften. Bland män var arbetslösheten 5,9 %
och bland kvinnor 4,9 %. Av de arbetslösa
var 51 000 ungdomar i åldern 16–24 år.
Förändringarna jämfört med december
2004 ligger inom de statistiska felmargi-
nalerna.

Antalet deltagare i konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska program har en-
ligt AMS på ett år ökat med 2 000 och
uppgick i slutet av december till 126 000
personer.

Lediga platser och varsel om uppsäg-
ning
Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka
kraftigt enligt statistik från AMS. Under
december anmäldes totalt 29 000 nya ledi-
ga platser (med mer än 10 dagars varaktig-
het) till landets arbetsförmedlingar. Det är
9 000 fler jämfört med samma period 2004.
Efterfrågeökningen omfattade alla närings-
grenar men var störst inom byggnads-
verksamheten.

Antalet varsel om uppsägning uppgick i
december till 2 800, en nedgång med 900
på ett år. Nedgången har skett inom ett
flertal områden, men märks särskilt i verk-
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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
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

nov 04 (länkat) 237 220 160 617 ..
dec 04 (länkat) 254 206 139 599 ..

2005
5)

1 kv 245 213 150 608 268
2 kv 279 206 .. .. ..
3 kv 288 196 .. .. ..
4 kv 242 (216) 189 (647) ..

nov 05 227 221 178 626 ..
dec 05 244 (210) 200 (654) ..
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., (arbetslöshets-
ersättning), 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
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

nov 04 (länkat) 4 087 115 83 4 202 577
dec 04 (länkat) 4 150 114 83 4 264 566

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
4 kv (4 154) (114) (83) 4 268 583

nov 05 4 176 128 85 4 304 602
dec 05 (4 073) (127) (85) 4 200 575
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: december 2005

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar och AMS statistik

Serie Am  (Margareta Henkel)

stadsindustrin och byggnadsverksamheten.
Inom parti- och detaljhandeln ökade däre-
mot antalet varsel i december.

Arbetskraftskostnader
och löner inom industrin
Senaste uppgift: november 2005

Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

(Louise Stener, Mikael Molén)

Den preliminära genomsnittliga timlönen
för en arbetare var under november 2005
121,90 kronor exklusive övertidstillägg och
124,10 kronor inklusive övertidstillägg, vil-
ket är en ökning med 2,8 respektive 3,0 %
jämfört med november 2004. Under no-
vember 2005 var den preliminära genom-
snittliga månadslönen för tjänstemän ex-
klusive rörliga tillägg 28 100 kronor och
inklusive rörliga tillägg 28 710 kronor, vil-
ket är en ökning med 3,3 % respektive
3,6 % jämfört med november 2004.

Arbetskostnaden för en arbetare inom
utvinning av mineral och tillverkningsin-

dustrin har för november 2005 beräknats
till 220,30 kronor per timme, vilket ger ett
arbetskostnadsindex på 152,5 en ökning
med 2,6 % jämfört med november 2004.
Arbetskostnaden för en arbetare inom den
privata sektorn totalt har för november
2005 beräknats till 209,70 kronor per tim-
me och för tjänstemän inom den privata
sektorn till 44 490 kr per månad. Detta ger
ett arbetskostnadsindex för arbetare på 151,7
en ökning med 2,3 % jämfört med novem-
ber 2004. Motsvarande index för tjänste-
män blir 169,4 en ökning med 3,2 % jäm-
fört med november 2004.

Finansmarknad
Uppgång på Stockholmsbörsen
under januari
Efter en turbulent månad på Stockholms-
börsen slutade Affärsvärldens Generalin-
dex den 27 januari med en uppgång på
1,02 %, jämfört med sista december. Samt-
liga branschindex med undantag för Hälso-

vård gick upp under månaden. De bran-
scher som uppvisade den starkaste utveck-
lingen var Media och underhållning samt
Råvaror som steg med 9,82 % respektive
8,11 %. De branscher som uppvisade den
svagaste utvecklingen var Hälsovård som
minskade med 2,07 % och Telekommuni-
kation som ökade med 0,13 %.

I övriga delar av världen uppvisade aktie-
börserna en positivare utveckling än i Stock-
holm. Morgan Stanleys världsindex steg
med 4,29 % och teknologibörsen Nasdaq
steg med 4,49 %.

Både den korta och den långa räntan
steg i Sverige
Riksbankens direktion beslutade vid sitt
sammanträde den 19 januari att höja repo-
räntan med 25 punkter till 1,75 % med
tillämpning fr.o.m. 25 januari. Beslutet
grundades dels på Riksbankens inflations-
rapport i december, dels på ytterligare infor-
mation inkommen under januari som tyder
på att utvecklingen i Sverige och omvärlden
blir något starkare än väntat.

Både den korta och den långa räntan
slutade med en uppgång under januari
månad. Den svenska sexmånadersräntan
slutade den 27 januari på 1,94 %, vilket är
en ökning med 29 punkter under måna-
den. Femårsräntan steg under månaden
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Datum Avser period

Aktivitetsindex 09 dec
Industrins lev o order 09 dec
Industriproduktionsindex 09 dec
Industrins kapacitetsutnyttjande 14 kv 4 –05
Industrins lager 14 kv 4 –05
Arbetskraftsundersökningen 16 jan
Konsumentprisindex 16 jan
Export, import o handelsnetto 24 jan
Detaljhandelns försäljning 28 jan
Producentprisindex 28 jan
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med 5 punkter och slutade den 27 januari
på 3,18 %. Differensen mellan den korta
och långa marknadsräntan, den så kallade
spreaden, uppgick under januari till 124
punkter, vilket är en minskning jämfört
med december förra året då spreaden i slutet
av månaden var 148 punkter. Räntekurvan
har därmed blivit flackare.

Även i USA steg både den korta och den
långa räntan. Den korta marknadsräntan
(sexmånadersräntan) slutade på 4,38 % den
26 januari vilket innebar en ökning med 16
punkter jämfört med december. Den långa
marknadsräntan (femårsräntan) steg med 9
punkter jämfört med månaden innan och
slutade den 26 januari på 4,44 %. Spreaden
uppgick till 6 punkter per den 26 januari,
vilket innebar en flackare räntekurva jäm-
fört med månaden innan.

Kronan fortsätter att stärkas kraftigt
mot dollarn och euron
En dollar kostade den 27 januari 7,58 jäm-
fört med 7,95 kronor sista december. Det
innebar en markant stärkning av kronan
gentemot dollarn med 37 öre. Den svenska
kronan stärktes även kraftigt mot euron,
med 18 öre under januari jämfört med
nivån den sista december och slutade den
27 januari på 9,25 kronor.

Åsa Andersson, Finansmarknadsstatistik,
asa.andersson@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:

Tillväxten i Tyskland har förbättrats något under de senaste kvartalen, men det
finns mycket att ta igen efter den mycket svaga utvecklingen under en följd av
år. Tredje kvartalet i fjol ökade BNP i Tyskland 0,6 % jämfört med föregående
kvartal. Från år 2000 har BNP-uppgången i EU15 varit mer än dubbelt så hög
som i Tyskland. Sverige håller ställningarna väl och har under 2000-talet
presterat i stort sett lika bra som Storbritannien och klart bättre än EU-länderna
i genomsnitt. Beträffande industriproduktionen är det slående hur svagt den
brittiska industrin har utvecklats under åtskilliga år, medan däremot BNP-
tillväxten ligger nära toppen. Den ledande indikatorn visar för alla länder,
Storbritannien undantaget, en positiv utveckling under det senaste året. Mest
markerat är detta för Sverige.

Aktiekurser
Världens aktiemarknader har under
2005 genomgående gått upp kraftigt.
Från årsskiftet har dock i många fall
inträtt en stagnation eller till och med
viss nedgång. Av de stora aktiebör-
serna gick Tokyobörsen bäst förra året,
med en uppgång på närmare 40 %.
Sedan bottenläget i april 2003 har kur-
serna fram till slutet av januari i år
fördubblats. Stockholmsbörsen gick
också jämförelsevis mycket bra i fjol,
medan utvecklingen var klart sämre i
New York och inte minst i Shanghai där
kurserna under 2005 sjönk med 6 %.
Stora uppgångar har det varit för
energisektorn medan t.ex. telekom-
sektorn gick ned något på New York-
börsen under fjolåret.
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EU:s konjunkturbarometer för januari visar att kon-
junkturen fortsatte att förstärkas inom regionen
efter den inbromsning av uppgången som skedde
under de två sista månaderna i fjol. Därmed har den
sammansatta konjunkturindikatorn visat en uppåt-
gående trend för både EU och eurozonen sedan
sommaren 2005. För EU som helhet utvecklades
delindikatorerna positivt för såväl byggsektorn som
detaljhandeln och den övriga tjänstesektorn medan
den ekonomiska tillförsikten hos tillverknings-
industrin och hushållen var oförändrad. Vare sig för
EU som helhet eller för eurozonen registrerades en
nedgång i någon av delindikatorerna. Detta talar för
att den uppåtgående trenden för konjunkturen kom-
mer att fortsätta de närmaste månaderna.

På ländernivå är bilden blandad. Bland de stora
medlemsländerna visade Tyskland, Italien och Po-
len förbättringar i konjunkturindikatorn medan Spa-
nien och Storbritannien noterades för nedgångar.
För Storbritannien skedde nu en nedgång för fjärde
månaden i följd. En särskilt stor förbättring redovi-
sades för Sverige, sedan uppgången här tagit en
paus i november och december. Här nådde indikatorn
den högsta nivån på länge. En uppgång skedde
också för samtliga delindikatorer. Särskilt kraftig var
förbättringen för byggsektorn och detaljhandeln.

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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Aktiekurser
Index jan 2000=100 Stockholm

Nikkei 225
Nasdaq
SP 500

Index jan Förändr.  Förändr.
2000=100 från föreg.      fr. motsv.

månad  mån.
föreg. år

New York
Nasdaq Composite 57,1 2,0 10,6
New York
SP 500 89,8 1,4 8,3
London
FTSE All-share 96,2 0,5 17,3
Stockholm AFGX 88,9 –2,1 28,8
Shanghai
A Stock Index 80,5 7,5 3,0
Helsingfors
OMXH 55,1 1,1 30,8
Paris CAC 40 83,9 0,7 21,3
Frankfurt
DAGS 30 78,0 –1,4 25,4
Tokyo
Nikkei 225 80,1 –2,9 37,4
Hong Kong
Hang Seng 100,0 4,4 13,2

Aktiekurser

Källa: Ecowin
Not. Värdena avser den sista i månaden, för SP 500 och Nasdaq
dock månadsgenomsnitt
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Internationell utblick

★ ★
 ★

 ★
 ★

 ★  ★  ★

 ★
 ★

 ★

 ★ Internationella ekonomiska indikatorer

Danmark Finland Storbr. Sverige Tyskland USA EU15 OECD

BNP  1) Index 2000=100 108,6 112,2 112,3 112,2 103,8 114,1 108,5 111,6
Förändr. föreg. kv. % 1,4 2,9 0,4 1,0 0,6 1,0 0,6 0,8
Förändr. 4 kv. % 4,7 1,9 1,7 3,4 1,4 3,6 1,7 2,8

Industriproduktion 2) Index 2000=100  104,1 104,3 93,7 107,2 108,5 105,2 101,3 106,0
Förändr. föreg. mån. % –1,3 –1,6 –1,0 0,2 1,2 0,7 –0,7 0,5
Förändr. 12 mån. % 4,6 –3,1 –1,7 1,2 4,3 2,8 0,4 2,4

KPI 3) Index 2000=100 110,8 106,5 113,7 108,0 108,6 114,8 112,5 115,6
Förändr. föreg. mån. % –0,3 –0,3 0,2 0,2 –0,5 –0,8 –0,1 –0,4
Förändr. 12 mån. % 2,0 0,9 2,4 0,8 2,3 3,5 2,3 2,6

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

Kort ränta 5) % 2,44 .. 4,40 1,69 .. 4,31 2,47 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,13 .. –0,02 0,18 .. 0,18 0,11 ..
Förändr. 12 månader procentenheter 0,29 .. –0,24 –0,31 .. 2,05 0,30 ..

Lång ränta 6) % 3,35 3,30 4,31 3,37 3,45 4,58 3,53 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,11 –0,10 –0,06 –0,01 0,21 –0,18 0,21 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,50 –0,38 –0,38 –0,53 –0,33 –0,13 –0,34 ..

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

Industriproduktionen utvecklas starkt i Central- och Östeuropa

Tillverkningsindustri (säsongrensat)
Eurostat publicerar månatliga beräkningar
över industriproduktionens utveckling i EU-
länderna, exklusive byggande, i volym (vär-
de i fasta priser) Den senaste rapporten
avseende utvecklingen t.o.m. november
2005 publicerades i mitten av januari.

Länderna i Central- och Östeuropa
har ökat mest sedan år 2000
En studie av den säsongrensade serien med
basår år 2000 visar på stora skillnader i de
olika EU-ländernas utveckling sedan år 2000
(månadsgenomsnitt).  Av de tio länder som
ökat snabbast sedan dess, fram till novem-
ber år 2005, är samtliga länder belägna i
Central- och Östeuropa med två undantag
– Irland och Luxemburg. Den allra snab-
baste ökningen kan noteras för Litauen där
industriproduktionen i november 2005 låg
hela 79 % över månadsgenomsnittet år
2000. Tvåa i ökningstakt är grannlandet
Estland med en ökning på 60 %, trea är
Tjeckien (+49), fyra Lettland (42) och fem-
ma Irland.

Lugnare utveckling i de ”gamla” EU-
länderna
Av de ”gamla” EU-länderna (EU 15) har
alltså Irland högsta ökningstalet i november
2005 – en ökning med 38 % jämfört med
månadsgenomsnittet år 2000. De ekono-
miskt tunga länderna Tyskland och Frank-

rike låg i november endast 8 respektive 3 %
över månadsgenomsnittet för år 2000. För
Storbritannien och Italien ligger industri-
produktionen i november t.o.m. på en
lägre nivå än månadsgenomsnittet år 2000.

För EU 25 – liksom för euroländerna –
låg industriproduktionen under november
2005 på en nivå som låg 4 % över årsge-
nomsnittet år 2000.

Litauen och Irland i topp under
senaste året
Eurostat har också beräknat utvecklingen
för industriproduktionen för november
2005, jämfört med motsvarande månad
2004. De tre länderna med snabbaste ök-
ningstakt är Litauen och Irland (+15 %)
samt Estland (11). Tre länder – Finland,
Storbritannien och Belgien – hade samti-
digt en nedgång i produktionen. För hela
EU 25 var uppgången 2 %.

Volymindex för industriproduktionen, exkl byggande
Basår 2000, månadsgenomsnitt, säsongrensade data

2005
mars juni september oktober november

Euroländerna 102,1 103,1 103,9 103,1 104,4
EU25 102,3 103,5 104,1 103,4 104,4

Länder med högsta indextalen i november 2005 jämfört med basåret
Litauen 164,8 162,1 174,7 163,9 179,4
Estland 152,7 155,0 163,8 159,7 159,5
Tjeckien 139,4 143,3 146,5 147,8 149,0
Lettland 136,0 14,05 141,9 140,9 142,5
Irland 121,8 126,5 121,3 124,9 138,1
Polen 123,7 129,4 131,6 134,1 135,9
Ungern 125,4 129,5 132,4 134,8 133,8
Slovakien 125,7 128,1 131,2 130,6 131,8
Luxemburg 124,7 123,5 130,0 127,2 126,4
Slovenien 112,9 116,9 116,6 118,2 120,5

Källa: Eurostat, news release 18 januari 2006
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Svenska ekonomiska indikatorer

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

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

uppgift period period föreg. år

Ekonomin totalt
BNP volym 2000=100 3 kv 111,9 1) 1,0  1) 3,4

Fast bruttoinvestering volym 2000=100 3 kv 114,2 1) 2,3 1) 10,0
Hushållens konsumtion volym 2000=100 3 kv 108,8 1) 0,7 1) 3,3
Aktivitetsindex volym 2000=100 nov 112,7  1) 0,3 1) 2,6 1)

Industri
Produktion volym 2000=100 nov 114,0 –1 1) 1

jan–nov 107,4 1) 1
Leveranser volym 2000=100 nov 115,7 –3 1) 2

jan–nov 107,1 3
Orderingång volym 2000=100 nov 107,1 –9 1) 0

jan–nov 106,2 3
Kapacitetsutnyttjande % 3 kv 90,3 1) 0,4 1) 2) –0,7 1) 2)

Investeringar mdr 3 kv 18,8 2

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

Utrikeshandel
Varuexport mdr kr dec 83,6 1 1) 9

jan–dec 970,6 7
Varuimport mdr kr dec 76,6 2 1) 19

jan–dec 829,7 12
Handelsnetto mdr kr dec 7,0

jan–dec 140,9
Bytesbalans mdr kr 3 kv 48,8

1–3 kv 136,6
Konsumtion
Detaljhandelns försäljning volym 2000=100 dec 131,8 1) 0,3  1) 6,7

jan–dec 7,2
Personbilsregistreringar, nya st dec 26 456 1 1) –6

jan–dec 311 806 0
Consumer Confidence Indicator3) nettotal jan 21 6) 14 6) 12 6)

Priser, löner
Konsumentprisindex 1980=100 dec 281,8 0,0 0,9
Nettoprisindex 1980=100 dec 238,9 0,1 0,2
Producentprisindex 1990=100 dec 131,0 0,2 6,4
Exportprisindex 1990=100 dec 129,6 0,3 8,4
Importprisindex 1990=100 dec 157,5 0,8 11,9
Prisindex för inhemsk tillgång 1990=100 dec 144,4 0,6 8,0
Hemmamarknadsprisindex 1990=100 dec 133,6 0,3 4,4
Arbetskostnadsindex, industriarbetare 1994 feb=100 nov 152,5 2,6
Timlön, industriarbetare kr nov 124,1 3,0

Arbetsmarknaden
Sysselsatta 1000-tal dec 4 264 .. 1) 1,5
Arbetslösa 1000-tal dec 244 .. 1) –4,0
Arbetsmarknadspolitiska program 1000-tal dec      210 4) –4,9 4)  2,0 4)

Lediga platser, nyanmälda 1000-tal dec 29 42,7
Lediga platser, kvarstående 1000-tal dec 17 43,2

Finansmarknaden
Bankernas inlåning5) mdr kr dec 1 546,3 1,1 11,8
Bankernas utlåning mdr kr dec 1 701,5 1,4 19,3
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer % dec 3,37 –0,02 2) –0,53 2)

Kort ränta, 3-mån statsskuldsväxlar % dec 1,69 0,18 2) –0,31 2)

Statsskuldens förändring mdr kr jan 05–dec 05 –3,9
Valutakurs (TCW)-index 18 nov 1992=100 27 jan 127,8 –3,0 2,7


