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KONJUNKTURLÄGET
Hushållskonsumtion och lager höjde BNP
De ordinarie nationalräkenskaperna för andra kvartalet
bekräftade i stora drag bilden från den preliminära beräkningen som publicerades i juli. Sveriges BNP steg med 0,8
procent andra kvartalet, säsongsrensat och jämfört med
kvartalet innan. Det var visserligen en nedrevidering från
snabbestimatet som publicerades i juli, vilket låg på 1,0
procent, men tillväxten är fortfarande relativt hög nivå
sett i ett historiskt såväl som europeiskt perspektiv. De
senast tio åren har den genomsnittliga kvartalstillväxten
varit 0,4 procent i Sverige och BNP-tillväxten för samtliga
EU-länderna tillsammans var 0,4 procent kvartal två.
Ökad hushållskonsumtion och lagerinvesteringar
var det som främst bidrog till tillväxten andra kvartalet.
Hushållskonsumtionen steg med 0,9 procent, säsongsrensat och jämfört med första kvartalet och bidrog med
0,4 procent till BNP-uppgången. Detta är den största
konsumtionsökningen på drygt två år och kan jämföras
med genomsnittet de senaste tio åren som ligger på 0,5
procent. Det var framför allt på transportområdet som
uppgångar noterades, och specifikt hushållens inköp av
såväl nya som begagnade bilar. De nya fordonskattereglerna innebar att många passade på att tidigarelägga sina
inköp. Det gällde även företagsbilar vilket innebar att även
begagnatmarknaden späddes på. Transporter totalt ökade
med 7,9 procent och bidrog därmed med 1,0 procenten-
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heter till hushållskonsumtionen. Lagerinvesteringarna
bidrog med 0,6 procentenheter till BNP-utvecklingen, och
där stod industrin för den största delen av lagerbidraget.
Den offentliga konsumtionen steg med 0,3 procent och
bidrog med 0,1 procentenheter till BNP-tillväxten. Både
kommuner och landsting ökade sina konsumtionsutgifter
medan statens konsumtionsutgifter minskade.
Bidrag till kvartalsvis BNP-tillväxt
Tillväxt i procent och bidrag i procentenheter
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Ännu ett försvagat exportnetto
Det som höll tillbaks BNP-tillväxten var återigen exportnettot som liksom fasta bruttoinvesteringar bidrog nedåt
med 0,1 procentenheter. Till skillnad från den blygsamma
exportutvecklingen första kvartalet steg exporten med 0,4
procent andra kvartalet och bidrog med 0,2 procentenheter
till BNP-tillväxten. Utvecklingen gynnades av den ökade
varuexporten som steg med 1,0 procent. Tjänsteexporten
gick däremot ned med 0,9 procent det senaste kvartalet.
Liknande utveckling ses inom importen. Den starka utvecklingen har hållit i sig och har ökat för åttonde kvartalet
i rad. Ökningen för senaste kvartalet låg på 0,8 procent
vilket drog ned BNP-tillväxten med 0,3 procentenheter.
Varuimporten ökade med 1,6 procent medan tjänsteimporten minskade med 1,1 procent.
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Svag start i tredje kvartalet
Produktionen inom näringslivet minskade med 0,9 procent
i juli jämfört med juni räknat i säsongsrensade tal, men
ökade med 1,8 procent jämfört med juli föregående år i kalenderkorrigerade tal. Industrin ökade sin produktion med
2,2 procent i juli jämfört med samma månad föregående år.
Det var även en ökning i tjänstesektorns produktion med
2,6 procent i juli jämfört med samma period året innan.
Detta innebär att dessa branscher sammantaget har haft
en positiv årsutveckling i kalenderkorrigerade tal sedan
juni 2015. Tjänstesektorn är den sektor som bidrar mest
till näringslivets produktion då den står för 65,6 procent
av den totala produktionen. Produktionen ökade även i
byggsektorn med 1,5 procent i kalenderkorrigerade tal i
juli jämfört med motsvarande månad föregående år.
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i augusti med
0,8 procent, säsongsrensat och jämfört med månaden innan.
De tre senaste månaderna har däremot visat en nedgång
i utvecklingen på 0,9 procent jämfört med perioden mars
till maj. Det är framför allt sällanköpsvaruhandlen som
bidrar till ökningen i augusti medan dagligköpsvaruhandeln minskat.
Fortsatt starkt stämningsläge
Konjunkturinstitutets månadsvisa konjunkturbarometer
visade en marginell positiv förändring i barometerindikatorn med en ökning på 0,1 enheter i september jämfört
med föregående månad. Stämningsläget är fortsatt starkare
än normalt i den svenska ekonomin. Indikatorerna för
detaljhandeln och tjänstesektorn visar upp den största
positiva förändringen och ligger över det normala läget.
Bygg- och anläggningsverksamhetens konfidensindikator
ändrades inte nämnvärt i september och ligger fortfarande
stabilt över genomsnittet. Tillverkningsindustrins är den
enda sektor som hade en större negativ förändring i september, främst till följd av synen på färdigvarulagren, men
även denna indikator ligger fortfarande över normalt läge.
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Oförändrad penningpolitik
Riksbanken beslutade den 6:e september att behålla reporäntan på –0,50 procent. De snabbt stigande energipriserna
har hjälpt till att höja inflationen som nu ligger vid målet
på 2 procent. Bortsett från energipriserna är inflationstrycket ännu måttligt och Riksbanken håller ett vaksamt
öga på hur inflationstrycket i ekonomin utvecklas. Den
svenska konjunkturen är stark och eftersom det är viktigt
att den också sätter avtryck i prisökningar fortsätter Riksbanken att bedriva en expansiv penningpolitik. Tanken
är att långsamt minska stödet från penningpolitiken om
ekonomin utvecklas som förväntat. Prognosen förutspår
att reporäntan bör vidhållas även i oktober för att därefter
höjas med 0,25 procentenheter i antingen december eller
februari. ECB behåller också styrräntan på samma nivå
som tidigare och förväntas bibehålla denna åtminstone
till och med sommaren 2019.
En mer försiktig optimism i exporten
Business Swedens Exportchefsindex för tredje kvartalet
2018 föll förhållandevis mycket efter att ha ökat de tre
senaste kvartalen. Det vart det största fallet sedan 2012,
men trots det är stämningsläget fortfarande positivt hos de
svenska exportbolagen då index fortfarande ligger väl över
50-strecket på 59,9. Såväl nulägesindex som prognosindex
föll i kvartal tre, men nedgången var störst när det gäller
bedömningarna på tre månaders sikt. Den förväntade
exportefterfrågan sjönk för samtliga regioner utom Central- och Östeuropa som ökade. Samtliga regioner förutom
Mellanöstern, Turkiet och Afrika ligger ändå på en nivå
över 50-strecket. Företagens syn på utvecklingen och
lönsamheten av exportförsäljning är mer dämpad i tredje
kvartalet men fortfarande optimistisk, vilket sannolikt har
att göra med att kronan är svag.
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Produktion i näringslivet

Exportchefsindex
Diffusionsindex där 50 är neutralläge

Senaste uppgift: juli 2018
Källa: SCB:s produktionsvärdeindex
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Minskad produktion inom näringslivet i juli
Efter att ha ökat i maj och juni minskade produktionen
inom industri- och tjänstesektorn på månadsbasis i juli.
Byggsektorn visade för fjärde månaden i rad en positiv månadsutveckling. I säsongsrensade tal var nedgången inom
det totala näringslivet 0,9 procent i juli jämfört med juni.
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Har den globala tillväxten nått toppen?
OECD har i sin Interim Economic Outlook den 20 september skruvat ned prognosen för den globala tillväxten och
bedömer att den ekonomiska expansionen har nått toppen.
Den globala tillväxten förväntas landa på 3,7 procent 2018
och 2019, vilket är marginellt högre än 2017. Tillväxten i
euroområdet väntas minska med 0,5 procentenheter till
2,0 procent 2018 för att sedan landa på 2,9 procent 2019.
Tendensen är likartad i valutaunionens tre största länder,
liksom i Storbritannien och i Japan. Tillväxten i Storbritannien, Italien och Japan förväntas precis som 2017 ligga en
bit under den i Tyskland och Frankrike. Den Kinesiska
ekonomin förväntas växla ned från 6,9 procent 2017 via
6,7 procent 2018 till 6,4 procent 2019. Att världsekonomi
trots allt förväntas växa marginellt mer 2018 än 2017 och
sedan behålla tillväxtnivån 2019 beror främst på USA där
BNP tillväxten väntas öka från 2,2 procent 2017 till 2,9
procent 2018, för att sedan landa på 2,7 procent nästa år.
Andra större ekonomier där OECD väntar en ökad tillväxt
är Australien, Brasilien, Indien, Indonesien, Saudiarabien
samt 2018 även Ryssland.

NÄRINGSLIV
Konjunkturläget är fortsatt mycket starkt enligt Konjunkturinstitutets månadsvisa barometerindikator, efter en
marginell uppgång i september. Tillverkningsindustrin
var den enda sektor som hade en negativ utveckling men
trots nedgången är det den sektorn som har den högsta
konfidensindikatorn.
Den senaste månadsstatistiken visar att produktionen
i näringslivet sjönk i juli jämfört med månaden innan i
säsongsrensade tal. Det var framför allt inom industrin
som produktionen minskade. Samtidigt ökade industrins
orderingång från både export- och hemmamarknaden. För
tjänstebranscherna noterades en liten produktionsnedgång
i juli medan byggbranschen steg. På årsbasis noteras uppgångar för samtliga tre delsektorer.
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På årsbasis ökade produktionen inom näringslivet med
1,8 procent jämfört med juli föregående år i kalenderkorrigerade siffror. Det är den lägsta årstakt som registrerats
sedan augusti 2016. Alla tre delsektorerna visade positiva, om än relativt låga utvecklingstal. Industrisektorn
redovisade en uppgång på 2,2 procent, tjänstesektorn en
uppgång 2,6 procent och byggsektorn hade en uppgång
på 1,5 procent.
Produktion i näringslivet
Förändring i procent

Industri
Bygg
Tjänster
Näringslivet totalt

jul 18/
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–3,0
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–0,6
–0,9

1,1
2,6
0,5
1,1

2,2
1,5
2,6
1,8

4,3
0,3
3,4
3,1

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Under perioden januari–juli 2018 var produktionen
inom näringslivet totalt 3,1 procent högre än motsvarande
period i fjol räknat i kalenderkorrigerade tal.
Lägre produktion inom industrin jämfört med juni
Industrisektorn minskade produktionen under juli med 3,0
procent i säsongrensade tal jämfört med månaden innan.
Bland delbranscherna med störst vikt stod kemisk industri
och läkemedel för den största produktionsminskningen
med en nedgång på 26,8 procent. Utvecklingen inom kemisk industri och läkemedel har en historia av att variera
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stort på månadsbasis. Starkast månadsutveckling noterades
inom grafisk industri med en uppgång på 13,0 procent.
Grafisk industri är en delbransch med en relativt sett lågt
förädlingsvärde i förhållande till andra delbranscher och
påverkar således totalen i mindre grad.
Produktion inom industrin (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
140
130

Kemisk
industri

(se vidare i avsnittet Personbilar och lastbilar). Även i
kalenderkorrigerad årsutveckling var motorhandel den
delbransch som backade mest. Ackumulerat under året
har dock motorhandel ökat med 8,2 procent i kalenderkorrigerade tal jämfört med motsvarande period föregående
år. Branschen uppvisade en mycket stark utveckling till
och med juni i år, troligen pådriven av de förestående
nya fordonskattereglerna. Månadsutvecklingen från juni i
övriga delbranscher inom tjänstesektorn var blandad med
måttliga upp- och nedgångar.
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På årsbasis ökade den totala produktionen inom industrisektorn med 2,2 procent. Den delbransch som redovisade starkast utveckling i kalenderkorrigerade tal
jämfört med juli föregående år var grafisk industri, följt av
maskinindustrin och motorfordonsindustrin. Motorfordonsindustrin och maskinindustrin är de två delbranscher
som noterat starkast ackumulerad uppgång för januari–juli
2018 jämfört med motsvarande period föregående år,
räknat i kalenderkorrigerade tal. Tillsammans utgör dessa
branscher en betydande del av industrisektorn, omkring
en fjärdedel av det totala förädlingsvärdet. Den ackumulerade årsutvecklingen för industrin totalt föll något från
föregående månad och landade på 4,3 procent.
Produktion inom industrin
maj–jul 18/
feb–apr 181)

Trävaruindustri, ej möbler –7,1
Massa och papper
–3,1
Grafisk industri
13,0
Kemisk industri o läkem. –26,8
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3,3
Metallvaruindustri
0,1
Elektronikindustri
–5,9
Maskinindustri
3,2
Industri för motorfordon
–1,4
Industrin totalt
–3,0

–3,2
–0,9
19,9
12,5
1,6
0,3
–2,5
0,2
–3,3
1,1

jul 18/
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8,7
13,6
4,3

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Svag månadsutveckling även för tjänstesektorn
Produktionen inom tjänstesektorn minskade något under
juli med en nedgång på 0,6 procent jämfört med juni, i
säsongrensade tal. Bland branscher med störst vikt återfinns den största minskningen i delbranschen motorhandel med en nedgång på 22,0 procent från föregående
månad. Nedgången var väntad med anledning av de nya
fordonskatteregler som började gälla från och med 1 juli
Statistiska centralbyrån
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Störst uppgång på årsbasis redovisade partihandel följt
av företagstjänster och information och kommunikation,
i kalenderkorrigerade tal. Samma delbranscher har också
sett till ackumulerad årsutveckling januari–juli 2018 visat
hög uppgång efter kalenderkorrigering jämfört med motsvarande period föregående år. Ackumulerad årsutveckling
för tjänstesektorn var i juli 3,4 procent.
Produktion inom tjänstesektorn
Förändring i procent
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2) Kalenderkorrigerat

Uppgång för byggproduktionen i juli
Produktionen inom byggsektorn ökade under juli med 2,2
procent i säsongrensade tal jämfört med juni. Byggsektorn
har redovisat positiva utvecklingstal på månadsbasis de fyra
senaste månaderna. Jämfört med juli föregående år visade
byggsektorns produktionsvolym en uppgång i juli på 1,5
procent i kalenderkorrigerade tal. Ackumulerat under 2018
har byggindustrin ökat med 0,3 procent i kalenderkorrigerade tal jämfört med motsvarande period föregående år.
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Industrins orderingång

uppgång på 56,2 procent i kalenderkorrigerade tal. Även
maskin- samt motorfordonsindustrin uppvisade större
uppgångar på 35,1 respektive 38,9 procent. Den svagaste
årsutvecklingen noterades inom industrin för metallmalmsutvinning med en nedgång på totalt 17,5 procent.

Senaste uppgift: juli 2018
Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik
Jonas Rutberg

Industrins orderingång ökade i juli
Industrins totala orderingång ökade med 9,8 procent i juli
2018 jämfört med juni, i säsongrensade tal. Både hemmaoch exportmarknaden utvecklades positivt, med uppgångar
på 6,7 respektive 11,5 procent i säsongrensade tal. Detta
innebar en vändning av utvecklingen i juni, då industrins
orderingång uppvisade en negativ månadsutveckling på
både hemma- och exportmarknaden.
På årsbasis ökade industrins totala orderingång med
9,4 procent i juli 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden redovisade en uppgång på 5,4 procent
och exportmarknaden en uppgång på 12,2 procent, i kalenderkorrigerade tal. I juni minskade däremot orderingången jämfört med samma månad föregående år, både
på hemma- och exportmarknaden.
Industrins orderingång
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde. Index 2015=100, fasta priser
120
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Ackumulerad årsutveckling fortsatt positiv
Hittills i år, januari–juli 2018, har industrins totala orderingång varit 1,9 procent högre än motsvarande period
föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Hemma- och
exportmarknaden har noterat uppgångar på 1,8 respektive
2,1 procent i kalenderkorrigerade tal. Starkast har den ackumulerade årsutvecklingen varit inom övrig maskinindustri,
medan elektronikvaruindustrin har uppvisat störst nedgång.
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Stark månadsutveckling inom motorfordonsindustrin
Flertalet av industrins delbranscher uppvisade en positiv
utveckling i juli på månadsbasis. Starkast månadsutveckling
återfanns inom den tungt vägande motorfordonsindustrin,
som redovisade en uppgång på totalt 58,1 procent i säsongrensade tal. Uppgången kom efter en nedgång i juni
på 25,4 procent och förklarades av exportmarknaden som
uppvägde en oförändrad efterfrågan på hemmamarknaden.
Även industrin för elapparatur samt övrig maskinindustri
uppvisade stora uppgångar på månadsbasis. Inom industrin
för metallmalmsutvinning var dock utvecklingen negativ
på såväl hemma- som exportmarknaderna, med en total
nedgång på 5,4 procent jämfört med föregående månad.
Blandad utveckling i industrins delbranscher på
årsbasis
Jämfört med samma månad föregående år var utvecklingen
blandad i de olika delbranscherna. Den starkaste utvecklingen återfanns inom industrin för elapparatur, med en
6
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Förändring i procent

Husbyggarna driver optimismen i byggsektorn
Enligt Konjunkturbarometern rapporterar byggföretagen
om ett ökat byggande de senaste månaderna. Även orderstockarna uppges ha ökat, men i mindre omfattning
än vid föregående månads mätning.
Den samlade bedömningen av orderstockarnas storlek
är fortsatt betydligt mer positiv än normalt. Husbyggarna
blev än mer positiva i september medan anläggningsföretagens syn på orderstockarna dämpades för tredje månaden
i rad. Under lång tid har husbyggarna varit mer nöjda med
orderstockarna än anläggningsbyggarna.
Företagen redogör för en ovanligt stark sysselsättningsutveckling de senaste tre månaderna. Men trots
omfattande nyanställningar anser fortfarande en betydligt
högre andel företag än normalt att arbetskraftsbrist är det
främsta hindret för ökat byggande. Både sysselsättningsökningen och bristen på arbetskraft uppges vara störst bland
husbyggarna. Bland husbyggarna börjar även finansiella
restriktioner göra sig gällande.
Byggföretagen rapporterar sammantaget om oförändrade anbudspriser de senaste tre månaderna.
Både anställningsplanerna och förväntningarna på orderstockarnas utveckling på tre månaders sikt är oförändrat
optimistiska. Förväntningarna på byggandet är dock något
mer dämpade än normalt.
Förväntningarna på anbudspriserna pekar sammantaget
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på oförändrade priser även de kommande månaderna.
Bilden skiljer sig dock mellan husbyggarna som förväntar
sig ökade anbudspriser och anläggningsbyggarna som tror
på prissänkningar.

Byggkostnader
Senaste uppgift: augusti 2018
Källa: SCB:s faktorprisindex för flerbostadshus

Faktorprisindex ökade med 0,3 procent senaste
månaden
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,3 procent
mellan juli och augusti 2018. Under motsvarande period ett
år tidigare steg faktorprisindex med 0,1 procent. Entreprenörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent
av faktorprisindex, gick upp med 0,3 procent mellan juli
och augusti 2018. Byggmaterialkostnaderna ökade med 0,7
procent. Inom byggmaterialgruppen ökade kostnaderna för
trävaror mest. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper höjdes också förrutom vitvaror som sjönk.
Kostnaderna för maskiner ökade med 0,4 procent.
Kostnaderna inom gruppen transporter, drivmedel och
elkraft höjdes sammantaget med 0,3 procent, därav steg
kostnaderna för dieselolja med 1,3 procent. Entreprenörernas övriga omkostnader ökade också medan lönekostnaderna var oförändrade. Byggherrekostnaderna sjönk med
0,1 procent mellan juli och augusti 2018.
Faktorprisindex för flerbostadshus
Förändring i procent
Entreprenadkostnader
Byggmaterial
Löner
Maskiner
Transporter, drivmedel, elkraft
Omkostnader
Byggherrekostnader
Total byggkostnad

aug 18/jul 18

aug 18/aug 17

0,3
0,7
0,0
0,4
0,3
0,1
–0,1

3,8
5,4
1,6
1,9
6,5
3,3
3,5

0,3

3,8

Byggkostnaderna ökade med 3,8 procent på årsbasis i augusti
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 3,8 procent
mellan augusti 2017 och augusti 2018. Entreprenörernas
kostnader höjdes också med 3,8 procent, vilket påverkade
faktorprisindex uppåt med 3,2 procentenheter. Transporter, drivmedel och elkraft ökade mest, 6,5 procent, bland
entreprenörernas kostnader. Inom den gruppen har priserna på dieselolja höjts med 19,5 procent. Kostnaderna
steg även inom grupperna byggmaterial, omkostnader,
maskiner och löner.
Byggmaterialkostnaderna steg med 5,4 procent. De
största ökningarna i byggmaterialgruppen hade järn och
stål inklusive armeringsstål samt trävaror som höjdes med
10,3 respektive 9,0 procent. Kostnaderna inom övriga
byggmaterialgrupper ökade också. Byggherrekostnaderna
gick upp med 3,5 procent på årsbasis.
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HANDEL OCH KONSUMTION
Hushållens konsumtion ökade andra kvartalet med 0,9
procent i säsongrensade tal, visar Nationalräkenskaperna.
Den ökade hushållskonsumtionen stod för halva BNPuppgången och fortsatte därmed att vara en viktig drivkraft i svensk ekonomi. Bakom ökningen låg framför allt
ökade bilinköp, vilket sannolikt hänger ihop med den nya
fordonsskatten som infördes 1 juli.
Enligt den månatliga indikatorn över hushållens konsumtionsutgifter sjönk konsumtionen i juli, där minskad
konsumtion av transporter och motorfordon bidrog mest
till nedgången. Bilkonsumtionen steg alltså innan den nya
skatten tagits i bruk och föll efter att den införts.
Enligt detaljhandelsstatistiken steg försäljningsvolymen
i augusti efter en relativt svag utveckling tidigare under
sommaren.

Detaljhandel
Senaste uppgift: augusti 2018
Källa: SCB:s detaljhandelsindex

Sällanköpshandeln ökade i augusti
Försäljningen i detaljhandeln ökade i säsongrensade tal
med 0,8 procent i augusti jämfört med i juli. Detaljhandeln
delas upp i dagligvaruhandeln, som främst utgörs av handel
med livsmedel, och sällanköpshandeln där specialiserad
butikshandel återfinns – exempelvis klädhandel, bygg- och
järnhandel samt handel med möbler och inredning. I augusti var det sällanköpshandeln som stod för hela ökningen
medan dagligvaruhandeln redovisade minskad försäljning.
Total försäljningsvolym inom detaljhandeln
Index 2015=100
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Detaljhandeln hade en snabb tillväxt för några år sedan,
vilket förklaras av att sällanköpshandeln växte kraftigt.
Det senaste 1–2 åren har dock sällanköpshandelns tillväxt
mattats av, vilket också avspeglas i utvecklingen för hela
detaljhandeln. Dagligvaruhandeln har under 2010-talet
visserligen stigit något, men ökningen har skett i väldigt
långsam takt och delbranschen har därmed inte haft lika
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stor inverkan på detaljhandelns tillväxt som sällanköpshandeln haft.
I början av våren hade detaljhandeln en god utveckling,
men under sommarmånaderna föll försäljningen tillbaka.
Detta kan avläsas i tremånadersjämförelsen, som visar att
försäljningsvolymen under juni till augusti i säsongrensade
tal var 0,9 procent lägre än perioden innan (mars till maj).
Försäljningen av böcker och sportartiklar ökade
kraftigt i årstakt
Jämfört med i augusti förra året ökade den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen i detaljhandeln med 2,0
procent. Ökningen beror på en högre försäljning inom
sällanköpshandeln, medan dagligvaruhandeln minskade
svagt jämfört med i augusti förra året.
Försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata. Index 2015=100
120
Sällanköpsvaruhandel
110

Detaljhandel
Försäljningsvolym inom detaljhandeln. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
aug
2018

		

jan–aug
2018

Dagligvaruhandel exkl. systembolaget
–0,2
0,8
därav:		
Detaljhandel, mest livsmedel
–0,2
0,6
Specialiserad detaljhandel med livsmedel, drycker o tobak exkl. systembolaget 2,5
3,1

Sällanköpsvaruhandel
3,3
1,8
därav:		
Klädhandel
3,6
–0,7
Skohandel
–4,5
–7,8
Möbelhandel
1,0
–0,3
Elektronikhandel
14,3
9,3
Järn- och bygghandel
0,4
2,1
Bokhandel
23,1
7,6
Guldsmedshandel
–7,8
–5,7
Sport- o fritidshandel
15,5
6,1
Leksakshandel
6,4
4,9
Postorderhandel
–8,9
–5,4
Totalt detaljhandel

2,0

1,5

Hushållens konsumtion

100

Senaste uppgift: juli 2018
Källa: Hushållens konsumtionsindikator
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Inom sällanköpshandeln var det tre branscher som
kraftigt ökade sin försäljningsvolym jämfört med för ett
år sedan: bokhandeln, sport- och fritidshandeln samt
elektronikhandeln. Andra branscher som klarade sig bra i
sommarhettan var leksakshandeln och klädhandeln. Skohandeln har länge kämpat med sviktande försäljningssiffror
och kräftgången fortsatte i augusti. Även guldsmedshandeln
minskade försäljningen jämfört med förra året.
Högre försäljning hittills i år
Hittills i år, januari till augusti, har detaljhandelns försäljningsvolym ökat med 1,5 procent jämfört med motsvarande
period förra året. Både sällanköpshandeln och dagligvaruhandeln har ökat försäljningen jämfört med förra året.
De tre branscher som ökat försäljningsvolymen mest
hittills i år är elektronikhandeln, bokhandeln och sporthandeln. Det har gått tyngre för skohandeln samt ur- och
guldsmedshandeln som är de branscher som redovisar
störst försäljningstapp jämfört med i fjol.

Minskad hushållskonsumtion i juli
Hushållens konsumtion minskade med 2,1 procent mellan juni och juli i säsongrensade tal. Under den senaste
tremånadersperioden maj-juli minskade konsumtionen
med 0,4 procent i säsongrensade tal, jämfört med närmast
föregående tremånadersperiod februari-april. Jämfört med
juli föregående år minskade hushållskonsumtionen med
0,1 procent räknat i fasta priser och kalenderkorrigerade
tal. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 1,4
procent i juli jämfört med juli föregående år.
Hushållens konsumtionsindikator
Säsongrensade månadsdata
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Nedgång för transporter och detaljhandel med och
service av motorfordon
Den grupp som bidrog mest till den negativa utvecklingen, var transporter och detaljhandel med och service
av motorfordon, som minskade med 4,6 procent i fasta,
kalenderkorrigerade priser jämfört med juli föregående
år. I denna grupp återfinns bland annat lufttransport, som
bidrog mest till nedgången (–27,7 procent). Detaljhandeln
med personbilar sjönk med 14,9 procent på årsbasis, efter
att ha stigit med 55,2 procent i juni inför de nya fordonskattereglerna som började gälla den 1 juli.
Hushållskonsumtion

Personbilsregistreringarna
I säsongsrensade tal ökade personbilsregistreringarna med
drygt 70 procent från maj till juni och sjönk sedan med
drygt 70 procent från juni till juli för att sedan stiga med
närmare 60 procent i augusti. Säsongrensat och jämfört
med maj innebär det en nedgång med 20 procent under
sommaren. I faktiska tal registrerades 25 765 personbilar
i augusti vilket är en minskning med 18 procent jämfört
med augusti i fjol. Däremot har registreringarna ökat med
5,2 procent under perioden januari till augusti 2018 jämfört
med samma period föregående år. I vilken utsträckning som
den uppgången är tillfällig och en följd av tidigarelagda
registreringar bör klarna de närmaste månaderna.

Hushållens konsumtionsutgifter. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
		
Detaljhandel, mest livsmedel
Beklädnadshandel
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
Möbler, inredning m.m.
Transporter och detaljhandel med och
service av motorfordon
Post- och telekommunikation
Rekreation och kultur
Hotell och restaurang
Övriga varor och tjänster
Hushållens konsumtionsutgifter
(exklusive utlandsposter)

jul
2018

jan–jul
2018

0,7
–2,9
3,8
–7,2

1,3
–2,1
1,4
0,0

–4,6
1,6
–4,3
0,3
–3,2

5,1
2,4
2,4
–0,2
0,8

–0,1

1,8
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Uppgång för bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
Att nedgången inte blev större, beror framförallt på gruppen bostad, elektricitet, gas och uppvärmning som ökade
med 3,8 procent i fasta, kalenderkorrigerade priser jämfört
med juli föregående år. Denna grupp viktas dessutom
störst vid konsumtionsberäkningen. Posten som sticker
ut är elanvändning som ökade med 8,7 procent jämfört
med juli föregående år.

Personbilar och lastbilar
Senaste uppgift: augusti 2018
Källa: Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik

Bilregistreringarna fortsatt låga i augusti
Till följd av införandet av de nya reglerna den första juli
för fordonskatten var antalet nyregistrerade fordon väsentligt mycket högre än normalt i juni. Skälet var att
många registreringar av bensin- och dieseldrivna bilar
tidigarelades för undvika den högre beskattningen. Följaktligen föll registreringarna kraftigt i juli och i augusti är
antalet registreringar fortfarande förhållandevis lågt även
om det skett en viss återhämtning. De nya reglerna gynnar miljöanpassade fordon och registreringarna av andra
personbilar än bensin- och dieselbilar har också ökat
jämfört med motsvarande tid förra året. En svårförklarad
omständighet är emellertid att det förhållandet var ännu
tydligare första halvåret.
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Nyregistrerade personbilar
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Lastbilar
Den nya lagen påverkade även antalet nyregistrerade
lastbilar kraftigt. I säsongsrensade tal steg lastbilsregistreringarna med 150 procent i juni jämfört med maj för att
därefter sjunka med 87 procent i juli. I augusti skedde sedan
en liten uppgång men nivån är fortfarande extremt låg. I
faktiska tal registrerades 2 535 i augusti vilket är ungefär
hälften så många som i augusti 2017. Registreringen av
lastbilar har hittills i år ökat med 21 procent jämfört med
samma period föregående år. Tillsammans med den stora
mängden registreringar i juni tyder det på att registreringen
av lastbilar har tidigarelagts i större utsträckning än för
personbilar.
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Nyregistrerade lastbilar

Varuimport, varuområden

Säsongrensade månadsdata

		Värde mkr		 Andel Förändr
Varuområde
2018		2017
% 18/17
jan–jul		jan–jul		
%

tusental per månad

Skogsvaror
Mineralvaror
- Järn och stål
Kemivaror
- Läkemedel
Energivaror
- Råolja
- Oljeprodukter
Verkstadsvaror
- Maskiner
- Elektrovaror
- Vägfordon
- Instrument, optiska varor
Övriga varor
- Livsmedel
Totalt

15

10

5

0

2013
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2018

Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

UTRIKESHANDEL
Varuhandeln resulterade i ett underskott i augusti enlig
utrikeshandelsstatistiken. De två senaste månaderna har
handelsnettot varit något mindre negativt än motsvarande
månader 2017, men totalt sett för årets åtta första månader
är 2018 betydligt svagare.
Varuexport, varuområden
		Värde mkr		 Andel Förändr
Varuområde
2018		2017
% 18/17
jan–jul		jan–jul		
%
Skogsvaror
- Trävaror
- Papper
Mineralvaror
- Järnmalm
- Järn och stål
Kemivaror
- Läkemedel
Energivaror
Verkstadsvaror
- Maskiner
- Elektrovaror
- Vägfordon
Övriga varor
- Livsmedel
Totalt

84 213
18 344
48 243
85 955
11 547
39 507
108 190
48 380
63 095
373 800
122 947
82 946
122 362
106 742
52 416
821 994

77 108 10,2
16 915
2,2
45 107
5,9
79 866 10,5
11 875
1,4
35 437
4,8
102 475 13,2
45 162
5,9
50 192
7,7
336 666 45,5
113 008 15,0
78 244 10,1
102 689 14,9
100 124 13,0
47 408
6,4
746 431 100,0

9
8
7
8
–3
11
6
7
26
11
9
6
19
7
11
10

24 128
68 729
33 044
101 316
23 751
96 358
49 960
36 903
366 753
88 634
122 140
102 157
19 766
181 589
89 918
839 128

21 157
2,9
57 893
8,2
26 289
3,9
91 074 12,1
21 964
2,8
75 504
11,5
38 071
6,0
30 298
4,4
328 678 43,7
77 831 10,6
108 245 14,6
93 344 12,2
18 363
2,4
170 944 21,6
83 272 10,7
745 250 100,0

15
19
26
11
8
28
31
22
12
14
13
9
8
6
8
13

Handelsnetto
Senaste uppgift: augusti 2018
Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

Handelsnettot –5,3 miljarder kronor i augusti
Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 5,3 miljarder kronor under augusti 2018 enligt preliminära beräkningar. För augusti 2017 var det ett underskott på 6,7
miljarder kronor.
Export och import av varor samt handelsnetto
Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
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Varuexportens värde under augusti uppgick till 113,5
miljarder kronor och varuimporten till 118,8 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 15 procent, medan
varuimporten har ökat i värde med 12 procent jämfört med
augusti 2017. Varuhandeln med länder utanför EU gav ett
överskott på 4,3 miljarder kronor medan EU-handeln gav
ett underskott på 9,6 miljarder.
Antalet vardagar i augusti 2018 var lika många som
augusti 2017.Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 1,3 miljarder kronor för augusti, och
ett underskott på 2,0 miljarder kronor för juli. För juni var
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motsvarande värde ett underskott på 2,7 miljarder kronor.
Sveriges handelsnetto
Ackumulerade månadsvärden från årets början.
Miljarder kronor. Löpande priser
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Stora relativprisförändringar i augusti
Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,2 procent från juli
till augusti 2018. Under motsvarande period 2017 sjönk
KPI också med 0,2 procent.
Till månadsförändringen bidrog lägre priser på paketresor (–20,6 procent) och utrikes flygresor (–29,0 procent)
med 0,4 respektive 0,3 procentenheter. Lägre priser på
livsmedel (–0,4 procent) bidrog ytterligare nedåt med 0,1
procentenhet i augusti.
Nedgången motverkades av högre priser på kläder (6,1
procent) som påverkade KPI uppåt med 0,2 procentenheter
i augusti. Högre priser på el (1,6 procent), drift av fordon
(1,1 procent), logi (6,3 procent) och lokaltrafik (3,7 procent)
påverkade uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.
Indexuppgången för lokaltrafik var en återgång som berodde på avslutningen av avgiftsfritt sommarlovskort för
skolungdomar.

D

Hittills under året har värdet för varuexporten ökat
med 11 procent, medan varuimporten har ökat med 13
procent jämfört med motsvarande period för ett år sedan.
Varuexportvärdet under denna period uppgick till 935,4
miljarder kronor och varuimportvärdet till 957,8 miljarder. Handelsnettot för januari–augusti 2018 gav därmed
ett underskott på 22,4 miljarder kronor. För motsvarande
period för ett år sedan noterades ett underskott på 5,6
miljarder kronor.

PRISER

Konsumentprisernas utveckling
December föregående år=100
102

2017
101
2016
100

99

Konsumentpriser

2018

Senaste uppgift: augusti 2018
Källa: SCB:s konsumentprisindex

98

Stabil inflation
Inflationstakten enligt KPIF var 2,2 procent i augusti 2018,
vilket är oförändrat från juli. KPIF sjönk med 0,2 procent
från juli till augusti. Inflationstakten enligt måttet KPI var
2,0 procent i augusti (2,1 procent i juli).
Inflationstakten
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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El och drivmedel väsentligt dyrare än för ett år sedan
Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI
under de senaste 12 månaderna, var 2,0 procent i augusti
2018. Det är en nedgång från i juli då den var 2,1 procent.
Högre boendekostnader (4,3 procent) bidrog med 1,0
procentenhet till inflationstakten i augusti, varav högre
priser på el (15,5 procent) bidrog med 0,7 procentenheter.
Högre priser för drivmedel (16,4 procent) och livsmedel
(2,4 procent) bidrog med 0,4 respektive 0,3 procentenheter. Prishöjningar inom restauranger (2,8 procent) bidrog
ytterligare uppåt med 0,2 procentenheter.
Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade
märkbart inflationstakten nedåt i augusti.
KPI-XE exkluderar energipriserna
KPIF (KPI med fast ränta) beräknads på samma sätt som
KPI, utom när det gäller räntor som hålls konstant i beräkningen av KPIF. Inflationen enligt KPIF är Riksbankens
målvariabel för penningpolitiken och uppgick till 2,2 procent i augusti.
KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som
beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE
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Arbetslösheten minskar
Under andra kvartalet 2018 minskade andelen arbetslösa i
åldern 15–74 år med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och uppgick till 6,8 procent
av arbetskraften. Antalet arbetslösa var 376 000 personer,
varav 203 000 män och 173 000 kvinnor. Säsongrensade och
utjämnade data visar på en minskning av såväl antal som
andel arbetslösa bland både män och kvinnor.
Arbetslösheten minskar bland inrikes födda
Andelen arbetslösa är fortsatt större bland utrikes födda än
bland inrikes födda. Enligt säsongrensade och utjämnade
data uppgick arbetslösheten till 15,4 procent bland utrikes
födda medan motsvarande siffra för inrikes födda var 3,6
procent. Detta kvartal ökade denna skillnad jämfört med
motsvarande kvartal 2017. De inrikes föddas relativa arbetslöshet minskade signifikant medan utrikes födda inte
visade någon statistiskt säkerställd förändring.
Under 2016–2017 såg vi en minskning av arbetslösheten bland utrikes födda, framför allt bland män, enligt
säsongrensade och utjämnade data. Under de två första
kvartalen 2018 har denna trend vänt, och nu ser vi istället en ökande arbetslöshet bland både utrikesfödda män
och kvinnor.
Fortsatt positiv utveckling bland ungdomar
Bland unga är arbetskraftstalet, dvs andelen av befolkningen
som är i arbetskraften, betydligt lägre än i äldre åldersgrupper, bland annat på grund av studier. Arbetslösheten
bland ungdomar var som högst i spåren av finanskrisen
2009 och 2010 då den låg på närmare 26 procent enligt
säsongrensade och utjämnade data. Sedan dess har ungdomsarbetslösheten med några få undantag visat på en
kontinuerlig minskning. Under det andra kvartalet minskade antalet arbetslösa i åldersgruppen med 10 000 till
137 000. Den relativa arbetslösheten visade däremot inte
på någon signifikant minskning.
Enligt säsongrensade och utjämna data fortsatte dock
både antalet och andelen arbetslösa bland ungdomar att
minska, och arbetslöshetstalet uppgick till 15,9 procent.
Skillnaderna i arbetslöshet mellan män och kvinnor minskar
Sedan finanskrisens början 2008 har män i regel haft
högre arbetslöshet än kvinnor. Även under detta kvartal
så var männens arbetslöshet något högre än kvinnornas,
men visade en positiv utveckling i form av en minskning i
den relativa arbetslösheten, medan kvinnorna inte visade
någon statistiskt säkerställd minskning. Andelen arbetslösa
kvinnor var 6,6 procent och bland männen uppgick den
till 7,0 procent.
Säsongrensat och utjämnat fortsatte andelen och antalet
arbetslösa att minska både bland män och bland kvinnor.
Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 6,2 procent
andra kvartalet 2018.
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Arbetslöshet män och kvinnor
Procent av arbetskraften, 15–74 år. Säsongrensat
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Sysselsättningen fortsatte att öka
Det andra kvartalet 2018 fortsatte antalet och andelen
sysselsatta att öka. Enligt säsongrensade och utjämnade
data uppgick antalet sysselsatta till 5 100 000 personer
vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,4 procent.
Jämfört med andra kvartalet 2017 ökade antalet sysselsatta med 86 000 medan befolkningen i åldrarna 15–74
år ökade med 59 000. Det innebär att sysselsättningsgraden
under denna period ökade med 0,6 procentenheter och att
sysselsättningen fortsatt ökar snabbare än befolkningen
i åldrarna 15–74 år.
Antalet och andelen sysselsatta är fortsatt högre bland
män än bland kvinnor. Sett över en längre period har
skillnaden i sysselsättningsgrad minskat mellan könen.
Enligt säsongrensade och utjämnade data så har även
ökningen under första halvåret 2018 varit starkare bland
kvinnor än bland män. Sysselsättningsgraden bland kvinnor uppgick under andra kvartalet 2018 till 66,3 procent
enligt säsongrensade och utjämnade data. Bland män var
motsvarande siffra 70,5 procent.
Sysselsättningsgrad män och kvinnor
Procent av befolkningen, 15–74 år. Säsongrensat
och utjämnat
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Sysselsättningsgraden ökade bland inrikes födda
Under det andra kvartalet 2018 ökade sysselsättningsgraden för inrikes födda med 1,0 procentenheter jämfört
med motsvarande kvartal föregående år, och uppgick till
70,7 procent av befolkningen. Andelen sysselsatta bland
utrikes födda var 61,7 procent, vilket däremot inte var
någon signifikant förändring från andra kvartalet 2017.
Säsongrensade och utjämnade data visar en ökning av
sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor under
det första halvåret 2018 medan det bland utrikes födda
män istället skett en minskning.
Sysselsättningsgrad inrikes och utrikes födda
Procent av befolkningen, 15–74 år. Säsongrensat
och utjämnat
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Antalet fast anställda fortsätter att öka
Sysselsatta kan delas in i anställda, företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar. Jämfört med andra kvartalet
2017 ökade antalet anställda med 97 000 till 4 633 000. Ökningen beror främst på att antalet fast anställda ökade med
101 000, medan antalet tidsbegränsat anställda inte visade
på någon signifikant förändring. Även säsongrensade och
utjämnade data visar att antalet fast anställda fortsatte att
öka under andra kvartalet 2018 medan antalet tidsbegränsat anställda minskade jämfört med närliggande kvartal.
Antalet anställda i privat sektor har ökat varje kvartal
sedan det fjärde kvartalet 2015. Under andra kvartalet
2018 ökade antalet med 64 000 jämfört med motsvarande
kvartal föregående år, och uppgick till 3 086 000 personer.
Även inom den kommunala sektorn har antalet anställda
ökat och uppgick till 1 201 000 personer vilket motsvarar
en ökning med 25 000 jämfört med andra kvartalet 2017.

Faktaruta

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) beskriver
utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat
antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per
månad, kvartal och år. Det är den enda källan med
kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten
och står för det officiella arbetslöshetstalet.
Sysselsatta omfattar följande grupper:
– personer som arbetade (minst en timme) under
referensveckan som avlönade arbetstagare, egna
företagare eller oavlönade medhjälpare i företag
tillhörande en medlem av samma hushåll. Alternativt
hade arbete enligt ovan men var frånvarande från
det arbetet.
Säkerställd förändring
För icke säsongrensad data görs jämförelser mot
föregående år då arbetsmarknaden har stora säsongsvariationer. AKU är en urvalsundersökning
vilket innebär att alla skattningar är behäftade med
osäkerhet. I de tabeller som AKU publicerar finns
uppgifter om osäkerhetstal. Antalet sysselsatta under
andra kvartalet 2018 var i genomsnitt 5 120 000 och
under andra kvartalet året innan var det 5 034 000.
Osäkerhetstalet för förändringen jämfört med motsvarande kvartal föregående år var 27 000, vilket
innebär att förändringen mellan de två tidpunkterna
skall vara minst 27 000 för att förändringen skall vara
statistiskt säkerställd, dvs en signifikant förändring.
Eftersom förändringen mellan andra kvartalet 2018
och andra kvartalet 2017 av antalet sysselsatta är
större (86 000) än osäkerhetstalet är förändringen
statistiskt säkerställd.
Säsongrensade och utjämnade data
De flesta tidsserier i AKU innehåller kraftig säsongsvariation. För att kunna bedöma utvecklingen
behöver sådana serier säsongrensas. Vid säsongrensningen beräknas seriens säsongrensade värden
som beskriver enskilda tidpunkter i detalj, samt
säsongrensade och utjämnade värden som beskriver
konjunkturmönstret. Säsongrensade och utjämnade
data tillåter även jämförelser mellan två godtyckliga
tidpunkter.
15–74 år – varför mäter SCB så?
Från och med oktober 2007 övergick AKU, från att
redovisa åldersgruppen 16–64 år, till att redovisa
åldersgruppen 15–74 år enligt EU:s förordningar.
Syftet är att få internationell jämförbarhet då AKU
i andra länder mäter 15–74 år.
Li Stoorhöök, AKU
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exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade
till produkterna i KPIF. Inflationstakten enligt dessa båda
mått var 1,2 respektive 2,2 procent i juli, vilket är en tiondel
lägre respektive oförändrat jämfört med månaden innan.

Priserna i producent-, exportoch importleden
Senaste uppgift: augusti 2018
Källa: SCB:s producentprisindex
Ellen Ellfolk Kenttä

Konsumentprisernas förändring
Augusti 2018			Bidrag till
		
Förändring från
förändring
		
Föregående
aug sedan aug
		
månad 2017
20171)
Livsmedel och alkoholfria drycker
Alkoholhaltiga drycker och tobak
Kläder och skor
Boende
Inventarier och hushållsvaror
Hälso- och sjukvård
Transport
Post och telekommunikationer
Rekreation och kultur
Utbildning
Restauranger och logi
Div varor och tjänster

–0,4
0,0
5,1
0,4
0,9
0,0
–1,7
0,3
–3,4
0,0
1,2
0,3

2,2
1,4
–2,5
4,3
0,8
–0,2
3,8
–2,6
0,0
4,0
3,1
0,9

0,3
0,1
–0,1
1,0
0,0
0,0
0,5
–0,1
0,0
0,0
0,2
0,1

KPI totalt

–0,2

2,0

2,0

Producent- och importpriserna oförändrade
Producentprisindex var oförändrat mellan juli och augusti.
Under samma period föregående år sjönk priserna med
0,8 procent. Årstakten för producentpriserna steg därför
från 8,4 procent i juli till 9,3 procent i augusti 2018. Bakom
uppgången låg framför allt höjda priser på raffinerade
petroleumprodukter som bidrog med 2,3 procentenheter
samt prishöjningar på el, papper och pappersvaror och
metaller som bidrog 1,4, 1,2 respektive 0,8 procentenheter,
Vidare bidrog höjda priser på trä och varor av trä och kork,
kemikalier och kemiska produkter samt övriga maskiner
med 0,5 procentenheter vardera.
Export-, import- och producentprisindex
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år

1) Procentenheter
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Inflationen i EU skiljer sig inter från den svenska
SCB beräknar även HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser), vilket görs av samtliga EU-länder. Måttet
har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF,
främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader
utelämnas. Sveriges inflationstakt enligt HIKP var 2,1 procent i augusti, vilket var en nedgång från 2,2 procent i juli.

10

Exportprisindex

Producentprisindex

5

0

Inflationstakten i olika länder
EU-länder och Norge enligt HIKP

-5
Importprisindex

procent

Danmark

-10

jul 18/jul 17
aug 18/aug 17

Finland
Tyskland
Euroområdet
Nederländerna
Sverige
EU
Frankrike
Norge
Storbritannien ingen uppgift
0

1

2

3

4

Inom EU som helhet sjönk inflationstakten enligt sammanvägda HIKP till 2,1 procent från 2,2 i juli. Dvs. samma
tal som för Sverige. Inom euroområdet landade inflationen
på 2,0 procent – en nedgång med 0,1 procentenheter jämfört med månaden innan. Bland de större ekonomierna
var det framför allt i Tyskland och Italien som inflationen
minskade.
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För import- och exportmarknaderna var årstakten 12,3
respektive 12,0 procent i augusti. Under det senaste året
har råoljepriserna ökat med 51,1 procent och i augusti
bidrog det med 3,3 procentenheter till den totala ökningen
i importprisindex.
På exportmarknaden bidrog höjda priser på papper
och pappersvaror och på metaller med 2,0 respektive 1,3
procentenheter till uppgången samtidigt som fortsatt stigande elpriser bidrog med 0,8 procent. På exportmarknaden
har elpriserna ökat med 77,7 procent sedan augusti 2017.
Prisökningar på övriga maskiner och på motorfordon,
släpfordon och påhängsvagnar bidrog med ytterligare 0,9
procentenheter vardera.
På hemmamarknaden steg priserna i årstakt med 6,9
procent. Uppgången berodde framförallt på stigande elpriser, som bidrog med 2,0 procentenheter till uppgången.
Elpriserna på hemmamarknaden har stigit med 45 procent
jämfört med samma period föregående år. Höjda priser
på trä och varor av trä och kork samt metallvaror, utom
maskiner och apparater bidrog med 0,6 respektive 0,5
procentenheter.
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Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga priserna
på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna,
har stigit med 9,6 procent under det senaste året. Höjda
priser på råolja och raffinerade råoljeprodukter bidrog med
1,7 respektive 1,8 procentenheter till uppgången, medan
prisuppgångar på kemikalier och kemiska produkter samt
metaller bidrog med 0,8 respektive 0,6 procentenheter.

ARBETSMARKNAD

Utvecklingen den senaste månaden
Producentpriserna var i genomsnitt oförändrade mellan
juli och augusti 2018. Under samma period sjönk priserna
på importmarknaden med 0,4 procent medan priserna på
exportmarknaden steg med 0,1 procent. På hemmamarknaden var priserna i genomsnitt oförändrade. Priserna för
inhemsk tillgång sjönk med 0,2 procent från juli till augusti.
På exportmarknaden var det främst fortsatt stigande
elpriser som bidrog till ökningen med 0,1 procentenheter.
Denna dämpades dock av något lägre priser på andra
metaller än järn som bidrog nedåt med 0,1 procentenheter.
Sänkta priser på råolja samt på datorer och kringutrustning bidrog till nedgången i importprisindex på månadsbasis, med 0,3 respektive 0,1 procentenheter. Nedgången
i importprisindex motverkades något av högre priser på
kemikalier och kemiska produkter som bidrog uppåt med
0,1 procentenheter.

Daniel Samuelsson

Prisindex i producent- och importled
Index 2015=100
115

110

Producentprisindex
Exportprisindex
Importprisindex
Hemmamarknadsprisindex

Sysselsättning och
arbetslöshet
Senaste uppgift: augusti 2018
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar

Antalet personer i arbetskraften ökade
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick
till 5 502 000 i augusti 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 67 000 jämfört med augusti 2017. Antalet kvinnor
i arbetskraften ökade med 43 000 till 2 620 000 och antalet
män uppgick till 2 882 000. Det relativa arbetskraftstalet
uppgick till 73,7 procent. För kvinnor uppgick det till 71,4
procent och för män till 76,0 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar också på en
fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften som
uppgick till 5 460 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal
på 73,1 procent, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.
Fler sysselsatta
Icke säsongrensat var antalet sysselsatta i åldern 15–74
år 5 165 000 i augusti 2018. Det är en ökning med 56 000
jämfört med augusti 2017. Antalet sysselsatta kvinnor
var 2 458 000 och antalet sysselsatta män var 2 707 000.
Sysselsättningsgraden uppgick till 69,2 procent. Bland
kvinnorna uppgick den till 67,0 procent och bland männen till 71,3 procent.
Sysselsättningsgrad
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Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
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Växelkursförändringar från juli till augusti
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att
sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska
kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor
förstärktes den svenska kronan mot det brittiska pundet
med 1,0 procent, mot den amerikanska dollarn och den
norska kronan med 0,5 procent samt mot den danska
kronan och euron med 0,1 procent.
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Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt
ökning av antalet sysselsatta och en liten förändring av
andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader.
Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2018 till 5 111 000
vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,5 procent.
Antalet anställda ökade
I augusti 2018 uppgick antalet anställda till 4 693 000, en
ökning med 73 000 jämfört med augusti 2017, enligt icke
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säsongrensade data. Bland kvinnor uppgick antalet anställda till 2 324 000 och bland män till 2 370 000. Antalet
fast anställda ökade under samma period med 67 000 till
3 864 000. Bland kvinnor var antalet fast anställda 1 889 000,
en ökning med 43 000, och bland män 1 975 000. Antalet
tidsbegränsat anställda personer uppgick till 829 000.
Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade
och utjämnade data på en ökning av antalet anställda.
Antalet fast anställda ökade också medan det skedde en
minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Relativ arbetslöshet
Ålder 15–74 år. Inkl. heltidsstuderande som sökt arbete.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
9

8

7

Liten förändring av antalet arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2018
till i genomsnitt 134,8 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.
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Uppgifterna baserar sig på åldersindelningen i AKU, dvs. 15–74 år, och antal
arbetslösa inkluderar heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten
förändring av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 155,3 miljoner
timmar per vecka.
Arbetslösheten minskar inte längre enligt AKU
I augusti 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74
år till 337 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,1 procent. Antalet arbetslösa kvinnor
uppgick till 161 000 och antalet arbetslösa män var 176 000.
Arbetslöshetstalet uppgick till 6,2 procent bland kvinnor
och 6,1 procent bland män. Bland ungdomar i åldern 15–24
år var antalet arbetslösa 91 000 och arbetslöshetstalet var
13,9 procent.
För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och
utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen
arbetslösa jämfört med närliggande månader. I augusti 2018
uppgick antalet arbetslösa till 349 000, vilket motsvarar ett
arbetslöshetstal på 6,4 procent. Även för ungdomar i åldern
15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en
ökning av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet
arbetslösa ungdomar uppgick till 106 000 och arbetslöshetstalet var 17,1 procent.
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Färre var långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen
Antalet inskrivna arbetslösa, som utgörs av de öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, i åldern
16–64 år, uppgick i augusti 2018 till 342 000. Jämfört med
samma månad föregående år är det en minskning med
16 000 personer. Detta motsvarar en arbetslöshet på 6,9
procent, 0,5 procentenheter lägre än i augusti 2017. För
första gången sedan april 2015 minskar även antalet långtidsarbetslösa, som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i
ett år eller mer. I augusti 2018 var 147 000 långtidsarbetslösa,
2 000 färre än samma månad i fjol
I augusti 2018 var antalet nya lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar 99 000, vilket är en
ökning med 6 000 jämfört med samma månad föregående
år. Antalet personer som fick ett arbete var 34 000, en
minskning med 2 000 personer. Antalet varslade uppgick
till 2 000 i augusti 2018, vilket är en minskning med 1 000
jämfört med augusti 2017.

Arbetskraftskostnader & löner
Senaste uppgift: juli 2018
Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare
var under juli 2018 167,60 kronor exklusive övertidstillägg och 170,40 kronor inklusive övertidstillägg, vilket
är en ökning med 2,0 repektive 2,2 procent, jämfört med
juli 2017. Under juli 2018 var den preliminära genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 39 740 kronor exklusive
rörliga tillägg och 40 530 kronor inklusive rörliga tillägg,
vilket är en ökning med 2,7 respekive 2,5 procent jämfört
med juli 2017.
Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning av mineral och tillverkningsindustrin har för juli 2018 beräknats
till 307,84 kronor per timme, vilket ger ett arbetskostnadsindex på 130,3 en förändring med 3,4 procent jämfört med
juli 2017. Arbetskostnaden för en arbetare inom den privata
sektorn totalt har för juli 2018 beräknats till 281,55 kronor
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per timme och för tjänstemän inom den privata sektorn till
62 135 kr per månad. Detta ger ett arbetskostnadsindex för
arbetare på 126,2 en ökning med 2,7 procent jämfört med
juli 2017. Motsvarande index för tjänstemän blir 130,8 en
ökning med 3,2 procent jämfört med juli 2017.
Löneutveckling inom den privata sektorn
Procentuell förändring från motsvarande månad föregående år
4

Arbetare
Tjänstemän

3

FED fortsätter höja
FED fortsätter att minska de penningpolitiska stimulanserna och höjde i september styrräntan till intervallet
2,00–2,25 procent. Räntehöjningen låg i linje med marknadens förväntningar och var den åttonde höjningen sedan
december 2015. FED kommunicerade att räntan förväntas
höjas löpande fram till 2020.
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FINANSMARKNAD
Nya börsrekord i USA
Under september har handelskonflikten mellan USA och
Kina trappats upp ytterligare, vilket har ökat nervositeten
på marknaden. Trots eskaleringen har flera nya handelsrekord slagits på de amerikanska börserna. Europa har dock
blivit mer påverkad av konflikten och flertalet börser har
präglats av nedgångar.
I september steg den svenska börsen svagt enligt AFGX
med 0,15 procent. I USA steg Dow Jones med 1,90 procent medan tekniktunga Nasdaq sjönk med 0,78 procent.
På den europeiska marknaden visade Frankfurtbörsens
DAX-index en nedgång på 0,95 procent. I Asien ökade
Nikkei-index med 5,50 procent medan Shanghai-index
steg med 3,53 procent.
Aktiekurserna
Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
600

index 1995-12-29=100

Amerikanska långräntor återigen över 3 procent
I september har den amerikanska räntemarknaden stigit.
Den största ökningen visas i de långa räntorna som nu
handlas över 3 procent, vilket är liknande nivåer som i
maj. För en tioårig statsobligation var genomsnittsräntan
i september 3,00 procent, vilket är en ökning med 11
punkter jämfört med augusti. Räntan på en tremånaders
statsskuldväxel var i genomsnitt 2,31 procent, vilket är en
ökning med 2 punkter jämfört med augusti.
Långa räntor
10-åriga statsobligationer
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Källa: Riksbanken
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Spretiga rörelser bland svenska räntor
I Sverige har vi haft blandade rörelser på räntemarknaden
under september där de korta räntorna har sjunkit medan
de långa räntorna har stigit.
I september handlades tremånadersräntan i genomsnitt
till –0,73 procent vilket är 5 punkter lägre än i augusti. Den
tioåriga statsobligationsräntan handlades i genomsnitt till
0,60 procent, vilket är 8 punkter högre än i augusti.
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Oförändrade styrräntor i Europa
Under september har Riksbanken och ECB lämnat räntebesked. Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad och
kommunicerade samtidigt att banken planerar att höja
räntan i december eller februari. En höjning förväntas då
göras med 0,25 procentenheter.
ECB lämnade såväl styrräntan som depositräntan oförändrad. Centralbanken upprepar att räntan sannolikt
kommer vara oförändrad under det kommande året samt
att stödköpen av statsobligationer förväntas avslutas vid
årsskiftet.
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Källa: Affärsvärlden
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jämfört med föregående månad och 224 miljarder jämfört
med motsvarande månad föregående år.
Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i augusti till 3 230 miljarder.
Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående
månad och 189 miljarder jämfört med motsvarande månad
föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på
6,3 procent i augusti, en minskning med 0,1 procentenhet
jämfört med juli.

Korta räntor
3 mån statsskuldväxlar (motsv)
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Källa: Riksbanken

Kronan stabilare
Under september har kronan förstärkts något mot både US
dollarn och Euron. Genomsnittliga priset för en amerikansk
dollar var 8,96 kronor, alltså 10 öre mindre än i augusti.
Det genomsnittliga priset för en euro var 10,44 kronor, en
minskning med 2 öre jämfört med augusti.
Svenska kronor i förhållande till dollar och euro.
Månadsgenomsnitt
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Källa: Riksbanken

Charlotte Langlet och Emelie Wernheim, finansmarknad

Utlåning till hushåll och
företag
Senaste uppgift: augusti 2018
Källa: SCB:s finansmarknadsstatistik

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i augusti.
I augusti 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 6,1 procent, vilket
innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet
jämfört med juli.
Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 943 miljarder kronor i augusti. Det är en ökning med 17 miljarder
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Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,0
procent i augusti, vilket är 0,6 procentenhet högre jämfört
med juli då den var 6,4 procent. Tillväxttakten för lån med
övriga säkerheter var 4,8 procent i augusti, vilket innebär att
den var oförändrad jämfört med juli. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter
till 218 respektive 495 miljarder i augusti.
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Ökad tillväxttakt för företagens lån
I augusti var den årliga tillväxttakten för lån till ickefinansiella företag 7,2 procent, en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med juli. Totalt uppgick MFI:s utlåning till
icke-finansiella företag till 2 296 miljarder kronor i augusti.
Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning
till icke-finansiella företag och uppgick i augusti till 752
miljarder. Företagens blancolån uppgick till 410 miljarder
och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till ickefinansiella företag, uppgick till 478 miljarder.
Minskning av bolåneränta
Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var
1,46 procent i augusti, vilket är en minskning med 0,02
procentenhet jämfört med juli. Den rörliga bolåneräntan
uppgick till 1,44 procent, vilket också är en minskning med
0,02 procentenhet
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Konjunkturindikatorer för några länder och -områden
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Polen har efter 2012 haft en stadigt växande ekonomi även
om utvecklingen under 2016 var mycket volativ. 2018 har
också inletts starkt med en tillväxttakt första kvartalet på
1,6 procent. Andra kvartalet var uppgången 1,0 procent,
vilket är mer i linje med genomsnittet de senaste åren.
Landets industriproduktion har utvecklats positivt enligt
den senaste månadsstatistiken. Från april till maj har industriproduktionen ökat med 1,7 procent och totalt detta
år har produktionen hittills ökat med 6,4 procent jämfört
med samma period föregående år. Den ledande indikatorn
har dock legat strax under 100-strecket det senaste året,
vilket den även gör i juli. Detta tyder på att det råder en
viss dämpad stämning i landet.
Den tjeckiska ekonomin har liksom den polska haft en
mycket god tillväxt de senaste åren. Svackan kring 2012
var dock lite kraftigare och mer ihållande. Under andra
kvartalet 2017 uppvisade landet en hög BNP-uppgång
på 2,3 procent, säsongrensat och jämfört med föregående
kvartal. Därefter har den kvartalsvisa tillväxttakten varierat
från 0,5 till 0,7 procent. Landets industriproduktion ökade
med 1,5 procent från maj till juni. Jämfört med Polen har
Tjeckien haft en något lägre tillväxttakt inom industrin,
med större fluktuationer de senaste åren. Totalt har industriproduktionen hittills ökat med 3,4 procent i år jämfört
med samma period 2017. Den ledande indikatorn ligger
fortfarande under 100-gränsen, vilket den gjort de senaste
två åren. Detta tyder på en viss pessimism inom landet.
Tillväxten i den Ungerska ekonomin påminner mycket
Statistiska centralbyrån

90

USA

om den i Polen. Man hade det första kvartalet 2012 en
avsevärd dipp på 2,2 procent, säsongrensat och jämfört
med kvartal innan. Därefter utvecklas de ungerska och
polska ekonomierna närmast parallellt fram till andra
kvartalet 2018 då kvartalstakten också var 1,0 procent i
båda länderna. Ungern har som Tjeckien en relativt volatil
industriproduktion och landet har från maj till juni uppvisat en minskning i produktionen på 1,2 procent. Trots det
har landet ökat sin produktion totalt sett detta år med 3,9
procent jämfört med samma period förra året. Ungern har
det senaste året legat över 100-strecket på den ledande
indikatorn och sedan årsskiftet har den varit stigande,
vilket betyder att det finns en optimism i inom landet.
Österrikes ekonomi har de senaste åren uppvisat en
betydligt mer beskedlig BNP-tillväxt, och mer i nivå med
utvecklingen inom EU totalt. Under 2017 och 2018 har
landets ekonomi dock vuxit snabbare än EU totalt. Under
fem kvartal varierade tillväxten mellan 0,8 och 1,1 procent
säsongrensat. Det sjätte kvartalet, det vill säga andra kvartalet 2018 föll tillväxten till 0,5 procent. Den österrikiska
industriproduktionen stegrade i början av 2017 och har
sedan dess haft en stabil ökning. Den senaste statistiken
visar en ökning av produktionen på 1,6 procent från april till
maj och totalt sett har produktionen ökat med 5,9 procent
2018 jämfört med föregående år. Den ledande indikatorn
har sjunkit något sedan årsskiftet men ligget fortfarande
något över 100-strecket, vilket tyder på att de optimistiska
stämningarna alltjämt dominerar.
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Producentprisindex

Producentprisindex
Efter att ha stigit fyra månader i följd stod de genomsnittliga
producentpriserna för EU stilla i juli jämfört med juni. Jämfört med samma månad föregående år noteras däremot en
uppgång på 3,3 procent. I Sverige steg producentpriserna
med 7,5 procent under samma period och 8,8 procent i
augusti. Nationellt påverkas producentpriserna mycket av
valutans utveckling. Det gäller i synnerhet ekonomier med
stort utlandsberoende som t.ex. den svenska. Den svenska
kronan har fallit det senaste året i relation till viktiga handelsvalutor som euro och dollar, vilket tenderar att höja
producentpriserna. Andra faktorer har också stor betydelse
och inom euroområdet är skillnaderna i prisökningstakt
stora – från 10,2 procent i Grekland till –0,2 i Irland. Skillnaderna är dock betydande även mellan mer närliggande och
likartade länder som
Belgien där årstakten
PPI
115
för producentpriserna
var 7,1 procent i juli
Sverige
110
och Tyskland där den
USA
var 2,1 procent. I USA
noterades en årstakt på
105
6,0 procent i juli som
dock föll till 5,1 i auEU
100
gusti.
95
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Källa: OECD

EU-barometern
EU-kommissionens konjunkturbarometer visar i september
åter igen en nedgång för EU totalt på 0,9 enheter jämfört
med föregående månad, och ligger nu på 111,3. Euroområdet visar en nedgång på 0,7 enheter senaste månaden
och ligger med 110,9 något under EU totalt. Trenden har
varit tydligt negativ sedan årsskiftet. Det gäller i synnerhet
euroområdet där konfidensindikatorn fallit varje månad
och där fallet totalt sett varit något större än för EU totalt.
Nedgången under september resulterar dels från lägre
konfidensnivå i industrisektorn och bland konsumenter. I
Sverige har indikatorn varit mer stabil men utifrån en något
lägre nivå. Under sommaren utjämnades skillnaden mot
EU totalt nästan helt och indikatorn för Sverige landade
på 111,1 i september efter nedgång på 0,9 enheter från
augusti. Stämningsläget sjönk väsentligt inom industrin
och byggsektorn.

index 2015=100
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Fortfarande relativt hög Maastrichtskuld för Belgien
World Economic Forum, som tittar på en mängd olika faktorer rankar Belgien som det nionde mest konkurrenskraftiga
landet inom EU och som nummer 20 i världen. Till det bidrar
inte minst en högkvalitativ utbildning, men även en hög
teknologisk nivå och flera andra faktorer bidrar. Belgiens
centrala läge nära EU:s allra största ekonomier bör också
innebära goda möjligheter till handel, och det faktum att
både EU och Nato har sina högkvarter i landets huvudstad
innebär en extra exponering. Trots alla positiva faktorer
har tillväxthastigheten varit relativt låg efter finanskrisen.

en större offentlig skuld i relation till BNP. 2017 uppgick
den så kallade Maastrichskuldent till 103 procent av BNP.
Även om skuldkvoten minskat något de senaste åren var
det endast Grekland, Italien och Portugal inom EU som
uppvisade större siffror samma år. Den belgiska skulden
minskade fram till finanskrisen 2008 men var fortfarande
förhållandevis stor, även om både Grekland och Italien då
hade passerat Belgien och var de länder där den offentliga
förvaltningen hade den största konsoliderade skuldsättningen i relation till BNP.

Högt BNP/capita men låg tillväxttakt
Belgien är ett av de länder inom EU som har en relativt hög
BNP per capita. Köpkraftsjusterad BNP per capita låg förra
året 17 procent över genomsnittet för samtliga medlemsländer vilket placerar dem på åttonde plats – en placering
de haft ett antal år. Landets BNP-tillväxt har dock avtagit
och har sedan första kvartalet 2014 legat i genomsnitt 0,7
procentenheter under EU-28 räknat i årstakt, och det var
också fallet andra kvartalet 2018 då BNP i Belgien och EU28 steg med 1,5 respektive 2,2 procent jämfört med andra
kvartalet 2017. De första åren på tjugohundratalet, fram till
finanskrisen, hade Belgien en tillväxttakt på god europeisk
nivå. Landet förefaller klara sig bättre i motgång än vad
EU-länderna i allmänhet gör. Således var den ekonomiska
nedgången i samband med finanskrisen betydligt mindre.
På samma sätt var svackan 2012 blygsammare i Belgien.
Sammantaget så har den Belgiska ekonomin totalt sett
sedan år 2000 hållit ställningarna och växt relativt lika
mycket som EU i övrigt.

Perfekt läge för handel
Med sitt centrala läge har Belgien bra förutsättningar för
handel med hela Europa och 2017 uppgick landets export
till 85 procent av BNP. Landet importerade även varor och
tjänster i nästan lika stor omfattning, 84 procent av BNP.
Detta innebär att Belgien är ett av de länder inom EU som
har det största utlandsberoendet. Man har emellertid ett
stadigt överskott i handeln med utlandet. De senaste tio
åren har exportnettot varierat mellan 0,5 och 2,3 procent
av BNP för helåret. Andra kvartalet 2018 var därför förhållandevis lågt med ett exportnetto på 0,4 procent av BNP
räknat i säsongrensade tal.

Bruttonationalprodukt
Volymindex 2010=100, säsongrensat
115
EU 28

Lägsta arbetslösheten på länge
Efter finanskrisen skedde en snabb återhämtning när det
kommer till arbetslösheten, och de senaste åren har Belgisk
arbetsmarknad haft en positiv utveckling. Sysselsättningen
har ökat och arbetslösheten har haft en nedåtgående trend,
och ligger nu på 6 procent vilket är den lägsta nivån på 17
år. Sysselsättningsgraden låg i början av 2018 på 64 procent
vilket däremot är en relativt låg grad om man jämför med
övriga OECD-länder. Mellan kvinnor och män skiljer det
sig en del då kvinnors sysselsättningsgrad ligger på 60
procent och mäns på 68 procent.
Belgiens arbetslöshet
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Maastrichtskulden har sjunkit men är fortfarande
relativt hög
Belgien har historiskt sett haft en relativt stor offentlig
konsoliderad bruttoskuld och i början av tjugohundratalet
var det inget annat av de nuvarande EU-länderna som hade
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Industrins kapacitetsutnyttjande
%		
Industrins investeringar
mdr kr		
Tjänsteproduktion
volym
2015=100
			

jul
jan–jul
jul
jan–jul
jul
jan–jul
2 kv
2 kv
jul
jan–jul

94,3		
–1 1)
108,4				
87,7		
–3 1)
109,9				
93,3		
10 1)
106,6				
90,9 1)
0,6 1)2)
45,8				
96,2		
–1		
107,2				

2
3
2
4
9
2
0,2
10
3
3

Utrikeshandel
Varuexport
mdr kr		
			
Varuimport
mdr kr		
			
Handelsnetto
mdr kr		
			
Bytesbalans
mdr kr		
			

aug
jan–aug
aug
jan–aug
aug
jan–aug
2 kv
1–2 kv

113,5		
1 1)
935,4				
118,8		
0 1)
957,8				
–5,3
–22,4
10,0
27,6

15
11
12
13

Konsumtion
Detaljhandelns försäljning
volym
2015=100
			
Hushållens konsumtionsindikator
volym
2010=100
			
Personbilsregistreringar, nya
st		
			
Consumer Confidence Indicator 3)		
medelv=100

aug
107,0 1)
0,8 1)
jan–aug					
jul
116,6 1)
–2,1 1)
jan–jul					
aug
25 765				
jan–aug 271 750				
sep
103,6 4)
103,1 4)

2,0
1,5
–0,1
1,8
–18
5
102,1

Priser
Konsumentprisindex		
Konsumentprisindex, fast ränta		
Producentprisindex		
Exportprisindex		
Importprisindex		
Prisindex för inhemsk tillgång		
Hemmamarknadsprisindex		

aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug

1980=100
1987=100
2015=100
2015=100
2015=100
2015=100
2015=100

Arbetsmarknad, löner
Sysselsatta 15–74 år
1 000-tal		
Arbetslösa 15–74 år
1 000-tal		
därav heltidsstuderande
1 000-tal		
Arbetade timmar
10 000-tal		
Lediga platser, nyanmälda
1 000-tal		
Arbetskostnadsindex, industriarbetare		
2008 jan=100
Timlön, industriarbetare
kr		

aug
aug
aug
aug
aug
jul
jul

Finansmarknad
Utlåning till hushåll 5)
Utlåning till icke-finansiella företag 5)
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer
Kort ränta, 3-mån statsskuldväxlar
Statsskuldens månadsförändring
Valutakurs, TCW-index

aug
aug
sep
sep
aug
28 sep

1) Säsongrensade tal

2) Procentenheter

mdr kr		
mdr kr		
%		
%		
mdr kr		
18 nov 1992=100

–0,2		
–0,2		
0,0		
0,1		
–0,4		
–0,2		
0,0		

2,0
2,2
9,3
12,0
12,3
9,6
6,9

5 165				
337				
68				
13 480				
99				
130,3				
185,6				

1,1
3,5
–5,1
0,7
5,9
3,4
2,4

3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin
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329,6		
215,8		
112,5		
113,9		
114,0		
112,7		
111,1		

3 943				
2 296				
0,60		
0,08 2)
–0,73		
–0,05 2)
7,7
139,6		
–2,9		
4) Index för resp period

6,1
7,2
–0,02
–0,02

2)

4)

2)
2)

7,6

5) Från monetära finansinstitut

Copyright SCB. Citera gärna, men uppge källa.
ISSN 1653-9435
URN:NBN:SE:SCB-2018-A06TI1809_pdf (pdf)

Statistiska centralbyrån

