
Input-output 2012

Utvinning av mineral den mest betydande produktgruppen
inom insatsförbrukning år 2012
Enligt uppgifterna i tillgångs- och användningstabeller gällande år 2012 var utvinning av mineral
(inkl. råolja) den mest betydande produktgruppen inom insatsförbrukning i Finlands
samhällsekonomi. De följande viktigaste produktgrupperna var stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter, fastighetstjänster, byggnader och byggnadsarbeten samt kemikalier och
kemiska produkter.

De största produktgruppernas andelar av insatsförbrukning till mottagarpris

Andel (%) av hela insatsförbrukningenProduktgrupp (CPA)
5,605_09 Utvinning av mineral

4,619 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

4,568 Fastighetstjänster

4,441_43 Byggnader och byggnadsarbeten

3,920 Kemikalier och kemiska produkter

3,735 El, gas, värme och kyla

3,610_12 Livsmedel, drycker och tobaksvaror

3,549 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem

3,325 Metallvaror, utom maskiner och apparater

3,269_70 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster; tjänster som...

3,062_63 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster...

2,928 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning

2,952 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport

2,671 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys

2,624 Metaller

Insatsförbrukningen består av de varor och tjänster som används som insats i produktionsprocessen,
exklusive fasta tillgångar (investeringsvaror), vars användning bokförs som kapitalförslitning.

Statistikcentralen publicerar årligen tillgångs- och användningstabeller över produktflöden inom
samhällsekonomin samt de input-output- och analystabeller som härletts på basis av dem. De uppgifter
som publiceras nu gäller år 2012 och de följer det nya räkenskapssystemet (ENS 2010). Uppgifterna
gällande år 2010 och 2011 enligt det nya räkenskapssystemet publiceras i april 2015. Uppgifterna för åren
2000–2009 publiceras inte enligt det nya systemet. Tabellerna för år 2013 publiceras i december 2015.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 18.12.2014
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