
Industriproduktion 2009

Värdet av industriproduktionen 73 miljarder euro år 2009
Uppgifterna för år 2009 har i statistiken över industriproduktionen uppdaterats i statistiktjänsten
StatFin 24.11.2010. Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda
produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning. I tjänsten
finns också uppgifter från åren 1998–2008. Uppgifterna samlas in årligen från företagen och
arbetsställena (näringsgrenar: utvinning av mineral B samt tillverkning C).

Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2009

Förändring av
värdet på årsnivå
(%)

Andel av industri-
produktionen (%)

Värdet av såld
produktion (mn
euro)

Näringsgren

-27,2100,072 956Totalt
-14,81,2889B Utvinning av mineral
-27,398,772 029C Tillverkning
-2,511,18 12410-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning

-21,10,859813-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri

-23,918,113 20216-17 Skogsindustri

-24,219,214 00319-22 Kemisk industri

-34,543,932 04424-30, 33 Metallindustri

-23,25,64 05818, 23, 31, 32 Övrig fabrikstillverkning

-34,50,138Produktion tillhörande andra näringsgrenar

Värdet av såld industriproduktion
Värdet av såld produktion inom tillverkning (näringsgrenarna B och C) uppgick till ungefär 73 miljarder
euro år 2009. Av det totala värdet av den sålda produktionen var metallindustrins andel 43,9 procent, den
kemiska industrins 19,2 procent, skogsindustrins 18,1 procent och livsmedelsindustrins 11,1 procent. Det
skedde inga ändringar från året innan i storleksordningen på dessa huvudnäringsgrenar. Näringsgrenarnas
undergrupper beskrivs i tabellbilaga 1.

Under depressionsåret 2009 sjönk industriproduktionens värde med 27,2 procent från året innan. För
metallindustrin var året särskilt dåligt, då den inhemska produktionen minskade med en dryg tredjedel
(−34,5 %). Produktionen minskade rejält också inom övriga huvudnäringsgrenar med undantag av
livsmedelsindustrin, där produktionen minskade med endast 2,5 procent. Den kemiska industrins
undernäringsgren tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel var den enda
undernäringsgrenen inom industrin där produktionen ökade (+7,5 %) i Finland år 2009.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 24.11.2010
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2009

Förändring av värdet på
årsnivå (%)

Värdet av såld
produktion, mn euro

Näringsgren

-27,272 956Totalt
-14,8889B Utvinning av mineral
-2,412107 Utvinning av metallmalmer

-16,875008 Annan utvinning av mineral

-5,61709 Service till utvinning

-27,372 029C Tillverkning
-2,58 12410-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning
-2,37 05610 Livsmedelsframställning

-4,01 06811 Framställning av drycker

-21,159813-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri
-23,136613 Textilvarutillverkning

-18,29914 Tillverkning av kläder

-17,413315 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.

-23,913 20216-17 Skogsindustri
-26,63 64716 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

-22,89 55517 Pappers- och pappersvarutillverkning

-24,214 00319–22 Kemisk industri

-31,55 924
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter

-22,44 67420 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

7,51 12121 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel

-17,02 28422 Tillverkning av gummi- och plastvaror

-34,532 04424–30, 33 Metallindustri
-46,74 90024 Stål- och metallframställning

-34,24 77625 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

-42,55 66626 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

-16,63 92427 Tillverkning av elapparatur

-31,48 00328 Tillverkning av övriga maskiner

-45,41 03329 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

-12,41 76630 Tillverkning av andra transportmedel

-15,31 97533 Reparation och installation av maskiner och apparater

-23,24 05818, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri
-16,41 04018 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

-28,41 83423 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

-26,576031 Tillverkning av möbler

-4,942332 Annan tillverkning

-34,538Produktion tillhörande andra näringsgrenar
-53,3701 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

-36,4702 Skogsbruk

-33,3203 Fiske och vattenbruk

-25,01235 Försörjning av el, gas, värme och kyla

-28,61038 Avfallshantering; återvinning

0,0174 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
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