
Nationalräkenskaper 2019

Bruttonationalprodukten ökade med 1,1 procent år 2019
Enligt Statistikcentralens uppdaterade preliminära uppgifter ökade volymen av
bruttonationalprodukten med 1,1 procent år 2019. Enligt de preliminära uppgifterna som
publicerades i mars var ökningen 1,0 procent. Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet
vid produktionen av varor och tjänster, var 241 miljarder euro.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

År 2018 ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,5 procent (1,6 procent under föregående
beräkningsomgång). Också i uppgifterna för åren 2016 och 2017 har små uppdateringar gjorts och
uppgifterna gällande år 2016 är nu slutliga då tillgångs- och användningstabellerna blivit färdiga.

När det gäller företagsmaterialet för år 2019 är sommarens preliminära uppgifter nu förknippade med
större osäkerhet än vanligt. Årsmaterialet var inte lika täckande som normalt då en del av företagen hade
fått tilläggstid för att leverera uppgifter på grund av coronakrisen. Osäkerheten gäller särskilt företagens
kostnadsstruktur. Uppgifterna revideras i början av nästa år, då företagens slutliga årsmaterial är tillgängligt.
Också normalt baserar sig omkring en tredjedel av företagens siffror i sommarens preliminära uppgifter
fortfarande på kvartalskällor. På grund av dessa omständigheter är exaktheten i publiceringen i
databastabellerna grövre för år 2019 än för de slutliga uppgifterna.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 18.6.2020
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Utbud
Förädlingsvärdet i löpande priser ökade med 3,2 procent

Förädlingsvärdet beräknas som differensen mellan produktion och insatsförbrukning. Av dessa poster
ökade produktionen i löpande priser med 3,7 procent till 453 miljarder euro år 2019. Volymen av
produktionen steg med 2,3 procent och priset på produktionen med 1,4 procent. Insatsförbrukningens
värde i löpande priser ökade med 4,2 procent till 245 miljarder euro. Volymen av insatsförbrukningen
steg med 3,1 procent.

Värdet av bruttonationalprodukten som beräknas utgående från förädlingsvärdet, produktskatter och
produktsubventioner var 241 miljarder euro. Förädlingsvärdet ökade med 3,2 procent till 208 miljarder
euro. Värdet av produktskatterna i löpande priser ökade med 1,4 procent och var 33 miljarder euro. Den
relativt ringa ökningen av inflödet av produktskatter förklaras av att inflödet av skatter i klassen ”Övriga
produktskatter exkl. moms och importskatter” minskade. De mest betydande faktorerna vid minskningen
av inflödet av de här övriga produktskatterna var energiskatterna, bil- och motorcykelskatten och
vinstmedlen från penningspelsverksamheten. Intäkterna av mervärdesskatten, exkl. kommunernas
momsåterbäringar, ökade med 2,4 procent.

Importen i löpande priser ökade med 2,8 procent, vilket ökade det totala utbudet. Värdet av varuimporten
sjönk med 0,7 procent, men importen av tjänster visade en ökning på 10,2 procent. Importpriserna steg
med 0,4 procent och volymen av importen med 2,4 procent.

Förädlingsvärdet inom företagssektorn ökade med 3,8 procent år 2019

Värdet av företagens produktion ökade med 4,0 procent år 2019. Insatsförbrukningen visade en ökning
på 4,1 procent. Ökningen av förädlingsvärdet var ungefär lika snabb som år 2018, även om ökningen av
produktionen stannade på föregående års nivå. Till detta bidrog att företagens kostnader ökade snabbare
än intäkterna år 2018.

Volymen av finansierings- och försäkringsverksamhet minskade i och med att kostnaderna ökade
snabbare än intäkterna

Inom finansierings- och försäkringssektorn sjönk förädlingsvärdet i löpande priser med 5,5 procent år
2019. Volymen av förädlingsvärdet minskade med 8,6 procent, eftersom insatsförbrukningen ökade klart
snabbare än produktionen inom både finans- och försäkringssektorn. Inom näringsgrenen för finansiering
inverkade internationella företagsarrangemang för sin del på nedgången av förädlingsvärdet.

Efterfrågan
Ökningen av exporten av tjänster ökade totalexporten

Värdet av exporten var 96 miljarder euro och ökade med 7,2 procent år 2019. Priserna på exportprodukter
sjönk med 0,3 procent medan exportvolymen ökade med 7,5 procent. Den totala exporten ökade på grund
av att volymen av exporten av tjänster ökade med 15,8 procent.

Värdet av exporten av varor steg med 3,0 procent och exportvolymen med 3,9 procent. Varuexporten
ökade år 2019 på grund av överlåtelse av fartyg till utlandet. När det gäller övriga efterfrågeposter syntes
överlåtelsen av fartyg till utlandet som en lagerminskning.

Nivån på övriga husbyggnadsinvesteringar höjdes för åren 2017-2019

Värdet av investeringarna i löpande priser ökade med 2 procent till 57,5 miljarder euro år 2019.
Investeringsvolymen minskade med en procent. Volymen av övriga husbyggnadsinvesteringar ökade med
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4 procent. Investeringarna i bostadsbyggnader, maskiner och produkter som skyddas av immateriell
äganderätt minskade från år 2018.

Investeringsnivåerna reviderades för åren 2016-2019. De största förändringarna hänförde sig till övriga
husbyggnadsinvesteringar. Höjningen av nivån på andra husbyggnadsinvesteringar hänför sig till
basårsrevideringen av volymindexet för nybyggnad.

Hushållens sparkvot vände och blev positiv
Hushållens justerade disponibla inkomst ökade reellt, dvs. rensat för prisförändringar, med 1,6 procent,
år 2019. Till den justerade disponibla inkomsten räknas också sociala transfereringar in natura, som kan
tolkas som välfärdstjänster som tillhandahålls hushåll. I den ingår också individuella utbildnings- och
hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som de offentliga samfunden och olika organisationer producerar
för hushållen.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 1,8 procent och hushållens sparande var drygt 0,7 miljarder
euro (-0,4 miljarder euro år 2018). Sparkvoten var 0,6 procent.

Ökningen av lönesumman och antalet sysselsatta avtog år 2019
Ökningen av lönesumman för hela ekonomin och antalet sysselsatta avtog år 2019. År 2019 ökade
lönesumman för hela ekonomin med 3,2 procent (4,6 procent år 2018). Antalet sysselsatta ökade för sin
del med 1,6 procent (2,5 procent år 2018). Antalet arbetstimmar ökade något långsammare än antalet
sysselsatta med 1,2 procent (2,3 procent år 2018).

Underskottet i lokalförvaltningen ökade
De offentliga samfundens finansiella ställning, dvs. nettoutlåningen, visade ett underskott på 2,3
miljarder euro. Året innan var underskottet 2,0 miljarder euro. Underskottet var 1,0 procent i förhållande
till bruttonationalprodukten.

Statsförvaltningens underskott var 2,8 miljarder euro, året innan var det 2,9 miljarder euro.
Lokalförvaltningens (kommunernas och samkommunernas o.d.) underskott ökade till 2,8 miljarder euro
enligt de reviderade uppgifterna. Till ökningen av lokalförvaltningens underskott bidrog ökningen av de
offentliga konsumtionsutgifterna och investeringarna.

Arbetspensionsanstalternas överskott var 2,7 miljarder euro, året innan var motsvarande siffra 2,3 miljarder
euro. Pensionerna som arbetspensionsanstalterna betalar fortsatte att öka, men också insamlade
arbetspensionsavgifter ökade. I överskottet ingår inte förändringar i investeringarnas värde. Övriga
socialskyddsfonder visade ett överskott på 0,6 miljarder euro.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Bruttonationalprodukt (BNP) 1975-2019*

BNP per
capita,
volymserie,
referensår
2010, EUR

BNP per
capita, till
löpande priser,
EUR

Prisförändring,
%

Volymförändring,
%

Värdförändring,
%

Volymserie,
referensår
2010, milj. EUR

Till löpande
priser, milj.
EUR

År

16 5973 851...78 19318 1451975

16 6294 36013,00,513,678 58520 6041976

16 6374 7729,40,39,878 84122 6141977

17 1115 2717,43,110,881 32025 0511978

18 2936 0988,27,216,087 15929 0561979

19 2637 0429,75,615,892 06733 6571980

19 4337 93111,61,313,193 27938 0671981

19 9258 8689,13,112,496 17842 8031982

20 4249 8348,23,111,699 17547 7521983

20 97310 9518,43,212,0102 38653 4601984

21 62711 8815,23,59,0106 01958 2451985

22 15012 7474,82,87,6108 94062 6931986

22 87813 7304,33,68,0112 83567 7161987

24 00115 5117,75,213,3118 72276 7231988

25 13117 3016,55,111,9124 76185 8911989

25 18818 2415,20,75,9125 59890 9591990

23 57617 3321,5-5,9-4,5118 20586 8991991

22 67216 8150,9-3,3-2,4114 31184 7821992

22 41316 9171,8-0,71,1113 55485 7081993

23 20117 8351,84,05,9118 05590 7491994

24 08719 2944,24,28,6123 03398 5491995

24 88919 920-0,13,73,6127 545102 0831996

26 38721 5592,16,38,5135 624110 8071997

27 75323 3773,15,58,7143 025120 4741998

28 90124 5700,94,45,3149 289126 9161999

30 50626 3591,65,87,5157 908136 4422000

31 23127 8773,32,66,0162 029144 6282001

31 68828 5520,91,72,7164 795148 4862002

32 24629 1100,22,02,2168 097151 7492003

33 43530 3660,64,04,6174 807158 7582004

34 24831 3920,92,83,7179 666164 6872005

35 49032 8310,94,05,0186 903172 8972006

37 21335 3722,85,38,2196 807187 0722007

37 33036 5613,00,83,8198 350194 2652008

34 15234 0421,8-8,1-6,4182 334181 7472009

35 07935 0790,33,23,5188 143188 1432010

35 80636 7462,62,55,2192 936197 9982011

35 13837 1333,0-1,41,5190 240201 0372012

34 66237 5662,6-0,91,6188 524204 3212013

34 38637 8761,6-0,41,3187 836206 8972014

34 46038 5701,60,52,2188 857211 3852015
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BNP per
capita,
volymserie,
referensår
2010, EUR

BNP per
capita, till
löpande priser,
EUR

Prisförändring,
%

Volymförändring,
%

Värdförändring,
%

Volymserie,
referensår
2010, milj. EUR

Till löpande
priser, milj.
EUR

35 31639 5830,12,82,9194 070217 5182016

36 38541 0180,63,33,9200 417225 9332017*

36 88342 3591,91,53,4203 456233 6622018*

37 27043 5671,81,13,0205 789240 5572019*

Tabellbilaga 2. Revideringen av årliga volymändringarna, %

2019*2018*2017*20162015201420132012201120102009200820072006

1,02,23,11,60,4-0,1-1,4-0,22,93,1-7,80,94,45,51. publiceringBruttonationalprodukten

1,01,63,12,70,5-0,4-0,9-1,42,53,2-8,10,85,34,0
Föregående
publicering

1,11,53,32,80,5-0,4-0,9-1,42,53,2-8,10,85,34,0
Senaste
publicering

0,1-0,70,21,20,1-0,30,5-1,2-0,40,1-0,3-0,10,9-1,5

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

2,54,22,62,0-1,2-1,4-1,8-3,70,12,6-22,3-1,34,15,41. publiceringImport

2,25,54,15,82,0-0,90,11,16,26,3-17,08,07,46,6
Föregående
publicering

2,45,54,25,72,0-0,90,11,16,26,3-17,08,07,46,6
Senaste
publicering

-0,11,31,63,73,20,51,94,86,13,75,39,33,31,2

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

7,11,58,30,70,4-0,40,3-1,4-0,85,1-24,3-1,14,810,71. publiceringExport

7,51,78,63,90,4-2,00,60,22,06,2-20,16,69,09,8
Föregående
publicering

7,21,78,83,70,4-2,00,60,22,06,2-20,16,69,09,8
Senaste
publicering

0,10,20,53,00,0-1,60,31,62,81,14,27,74,2-0,9

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

0,91,51,41,40,8-0,1-0,31,42,61,9-1,31,92,82,31. publiceringKonsumtionsutgifter

0,61,90,61,91,50,40,00,41,92,0-1,51,92,83,1
Föregående
publicering

1,01,70,71,91,50,40,00,41,92,0-1,51,92,83,1
Senaste
publicering

0,10,2-0,70,50,70,50,3-1,0-0,70,1-0,20,00,00,8

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

-1,13,26,35,2-1,1-5,1-4,6-2,94,60,8-13,41,07,65,11. publiceringBruttobildning av fast
kapital

-0,83,74,08,80,5-1,8-4,6-0,33,92,3-12,00,610,31,4
Föregående
publicering

-1,03,74,89,00,5-1,8-4,6-0,33,92,3-12,00,610,31,4
Senaste
publicering

0,10,5-1,53,81,63,30,02,6-0,71,51,4-0,42,7-3,7

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)
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