
Industriproduktionen 2020

Värdet av industriproduktionen 84 miljarder euro år 2020
Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda
produktionen inom industrin (näringsgrenarna B: Utvinning av mineral och C: Tillverkning) år
2020 till 84,1 miljarder euro. Värdet av den sålda industriproduktionen minskade med nästan en
tiondel från året innan.

Värdet av den sålda industriproduktionen per varu 20201)

Förändring på
årsnivå (%)

Andel av
industriproduktionen
(%)

Värdet av den sålda
industriproduktionen
(mn euro)

-9,7100,084 070Totalt
4,42,01 668B Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral

-10,097,682 012C Tillverkade varor
0,311,09 20610-12 Livsmedel, drycker och tobak

6,60,758913-15 Textilier, kläder, läder och lädervaror

-14,517,214 42916-17 Skogsindustriprodukter

-20,118,515 58919-22 Produkter från kemisk industri

-6,145,438 14024-30, 33 Produkter från metallindustri

-2,217,214 46024-25 Metaller och metallvaror

-5,821,918 410
26-28, 33 Maskiner och
apparater

-16,66,35 27029-30 Transportmedel

-7,24,84 05918, 23, 31, 32 Övriga tillverkade varor

0,50,5390Övriga produkter

Uppgifterna har summerats på grövre nivåer från PRODCOM-klassificeringen. Noggranna nyttighetsspecifika uppgifter finns i
statistikdatabasen StatFin.
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Av det totala värdet av den sålda produktionen var andelen metallindustriprodukter 45 procent, dvs. 38,1
miljarder euro, varav försäljningen av maskiner och apparater stod för nästan hälften, dvs. 18,4 miljarder
euro. Den kemiska industrins produkter stod för 19 procent av det totala värdet av den sålda produktionen,
skogsindustrins produkter för 17 procent och livsmedel för 11 procent.

Värdet av den sålda produktionen minskade i nästan alla produktgrupper. Kraftigast minskade värdet av
den sålda produktionen när det gäller produkter inom den kemiska industrin (-20 %) och skogsindustrin
(-15%). Nedgången av värdet av den sålda produktionen av produkter inommetallindustrin var måttligare

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 1.7.2021
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(-6 %), där värdet av den sålda produktionen av fordon minskade med 17 procent, värdet av maskiner och
apparater med sex procent, medan värdet av den sålda produktionen avmetaller ochmetallprodukter sjönk
med två procent. Värdet av den sålda produktionen av livsmedel var på samma nivå som året innan.

Värdet av den sålda produktionen ökade både när det gäller produkter inom utvinning av mineral (+4%)
och textilvaror, kläder, läder och läder- och skinnvaror (+7%). Dessa produktgrupper utgör dock en låg
andel av det totala värdet av den sålda produktionen. Produkter inom utvinning av mineral står för två
procent medan textilvaror, kläder, läder och läder- och skinnvaror står för mindre än en procent av den
totala sålda produktionen.

En mer detaljerad indelning i undergrupper finns i tabellbilaga 1. Den mest detaljerade nivån av uppgifter
om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen efter varubenämning och uppgifter om
volymen av totalproduktionen har publicerats i StatFin-statistikdatabasen.

Uppgifterna i statistiken över industriproduktionen för år 2020 har uppdaterats i StatFin-statistiktjänsten
1.7.2021. Statistikens databastabell omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda
produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning för åren 2013-2020.
Tidigare årsvisa uppgifter finns i StatFin-statistiktjänstens arkivdatabas. I tjänsten finns uppgifter fr.o.m.
år 1998. Uppgifterna har samlats in årligen från företag och arbetsställen inom utvinning av mineral
(näringsgren B) samt tillverkning (näringsgren C).
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https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__teo__tti/?tablelist=true
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin_Passiivi/StatFin_Passiivi__teo__tti/
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen per varu, 2018-20201)

Förändring på
årsnivå (%)

Värdet av den sålda industriproduktionen (mn
euro)

2019–2020202020192018

-9,784 07093 10291 890Totalt
4,41 6681 5991 689B Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral
8,675869882907 Metallmalmer

-2,2728745724
08 Andra produkter från utvinning
av mineral

16,418215613509 Stödtjänster till utvinning

-10,082 01291 11589 816C Tillverkade varor
0,39 2069 1828 96110-12 Livsmedel, drycker och tobak

0,58 2388 1997 99610 Livsmedel

-1,596898396611 Drycker

6,658955252213-15 Textilier, kläder, läder och lädervaror

12,942037235513 Textilvaror

1,739383314 Kläder

-8,6129142135
15 Läder, läder- och skinnvaror
m.m.

-14,514 42916 86917 64916-17 Skogsindustriprodukter

-3,94 6554 8454 977

16 Trä och varor av trä och kork
(utom möbler); varor av halm,
rotting o.d.

-18,79 77412 02412 67117 Papper och pappersvaror

-20,115 58919 50019 07919-22 Produkter från kemisk industri

-43,24 4277 7907 449
19 Stenkolsprodukter och
raffinerade petroleumprodukter

-5,26 8817 2587 369
20 Kemikalier och kemiska
produkter

-5,52 0092 1251 895
21 Farmaceutiska basprodukter
och läkemedel

-2,32 2732 3272 36622 Gummi- och plastvaror

-6,138 14040 63939 22524-30, 33 Produkter från metallindustri

-2,214 46014 78315 47724-25 Metaller och metallvaror

-1,09 1759 26710 19024 Metaller

-4,25 2855 5175 287
25 Metallvaror, utom maskiner
och apparater

-5,818 41019 53618 51126-28, 33 Maskiner och apparater

-9,52 1052 3262 145
26 Datorer, elektronikvaror och
optik

-6,03 8954 1434 17727 Elapparatur

-5,59 2469 7839 159
28 Maskiner som ej ingår i annan
underavdelning

-3,63 1643 2843 029

33 Tjänster avseende reparation
och installation av maskiner och
apparater

-16,65 2706 3205 23629-30 Transportmedel

-13,43 4113 9363 942
29 Motorfordon, släpfordon och
påhängsvagnar

-22,01 8592 3831 29430 Andra transportmedel

-7,24 0594 3744 38018, 23, 31, 32 Övriga tillverkade varor
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Förändring på
årsnivå (%)

Värdet av den sålda industriproduktionen (mn
euro)

2019–2020202020192018

-18,9596734740

18 Grafiska tjänster och tjänster
avseende reproduktion av
inspelningar

-5,52 1382 2632 275
23 Andra icke-metalliska
mineraliska produkter

-6,080285380031 Möbler

0,052452456632 Andra tillverkade varor

0,5390388385Övriga produkter

Uppgifterna har summerats på grövre nivåer från PRODCOM-klassificeringen. Noggranna nyttighetsspecifika uppgifter finns i
statistikdatabasen StatFin.
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