
Input-output 2010

Andelen importprodukter en dryg fjärdedel av
insatsförbrukningen år 2010
Enligt uppgifterna i tillgångs- och användningstabellerna gällande år 2010 var importprodukternas
andel 26,9 procent av näringsgrenarnas insatsförbrukning till baspris år 2010. Att
insatsförbrukningen visar en högre andel import än övriga användningskategorier beror främst
på importvarornas stora andel av industrinäringsgrenarnas insatsförbrukning. Av posterna för
slutlig användning var importprodukternas andel av bruttoinvesteringen 14,9 procent av värdet
till baspris. Konsumtionsutgifternas motsvarande andel var 10,5 procent. Att en så stor andel av
konsumtionsutgifterna består av inhemska utgifter förklaras av den stora andelen inhemska
tjänster.

Användning av inhemsk produktion och import till baspris år 2010, mn euro

Andel
import (%)

TotaltImportInhemsk
produktion

Användningskategori

26,9188 22750 630137 598Näringsgrenarnas insatsförbrukning

8,6230 10719 871210 236Slutlig användning totalt

10,5129 19713 600115 597Konsumtionsutgifter

14,930 3304 53225 798Bruttoinvestering

2,570 5801 73968 841Export av varor och tjänster

16,9418 33470 501347 833Användning totalt

Värdet till baspris inkluderar inte produktskatter med anknytning till insatsförbrukning och slutlig
användning, men det inkluderar produktsubventioner som betalats ut till producenter av varor och tjänster.

Insatsförbrukningen och den slutliga användningen av varor och tjänster som producerats i Finland och
importerats från utlandet beskrivs i användningstabeller över inhemsk produktion och import till baspris.
Insatsförbrukningen består av värdet av de varor och tjänster som används som insats i
produktionsprocessen, exklusive fasta tillgångar (fast bruttoinvestering), vars användning förs som
kapitalförslitning. Den slutliga användningen består av den slutliga inhemska användningen av varor och
tjänster, dvs. konsumtionsutgifterna (hushållens konsumtionsutgifter + icke-vinstsyftande samfunds
konsumtionsutgifter + den offentliga sektorns konsumtionsutgifter) och bruttoinvesteringen (fast
bruttoinvestering + förändring av lager), samt av exporten av varor och tjänster.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 14.2.2013
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Statistikcentralen publicerar årligen tillgångs- och användningstabeller över produktflöden inom
samhällsekonomin samt de input-output- och analystabeller som härletts på basis av dem. Nu publiceras
uppgifterna för år 2010. Tabellerna för år 2011 publiceras i december 2013.
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