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företag
2016, preliminära uppgifter

Tillväxten inom servicenäringarna fortsatte 2016
Företagens (Tol B-S, exkl. K) sammanlagda omsättning var enligt Statistikcentralens preliminära
uppgifter 384 miljarder euro år 2016. Inom servicenäringsgrenarna ökade omsättningen med
3,7 miljarder euro från året innan. Den gynnsamma utvecklingen inom byggverksamhet och
handel också bidrog till att omsättningen inom hela företagssektorn steg med 5,5 miljarder euro
jämfört med året innan. Inom byggverksamhet ökade omsättningen med 2,4 miljarder och inom
handeln med 1,6 miljarder euro. Omsättningen för hela industrin minskade med 2,2 miljarder
euro.

Företagens omsättning 2015–2016*

Omsättningen inom tillverkning (TOL C) minskade ytterligare och uppgick till 121,7 miljarder euro år
2016. Året innan var omsättningen 124,3 miljarder euro, vilket innebär att omsättningen minskade med
2,6 miljarder euro, dvs. 2,1 procent. Omsättningen inom industriverksamhet ökade med över 700 miljoner
euro. Däremot minskade omsättningen av annan verksamhet. Inverkan av de stora bolagsarrangemangen
inom el- och elektronikindustrin syntes ännu år 2016. Den sammanlagda omsättningen för företagen inom
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näringsgrenen minskade med 3,5 miljarder euro. Inom hela metallindustrin gick omsättningen ned med
4,2 miljarder euro. Inom skogsindustrin ökade omsättningen med 1,8 miljarder euro, vilket till stor del
berodde på omorganiseringar av företagens funktioner.

Företagssektorns totala förädlingsvärde var ungefär 102,2miljarder euro år 2016. Företagens förädlingsvärde
var 5,9 miljarder euro högre än år 2015. Drygt en tredjedel av ökningen av förädlingsvärdet, dvs. 2,3
miljarder euro, härrörde från de industriella näringsgrenarna (TOL B–E). Förädlingsvärdet från
servicenäringsgrenarna ökade med 2,1 miljarder euro från året innan. Inom byggverksamhet ökade
förädlingsvärdet med 0,9 miljarder och inom handeln med 0,6 miljarder euro.

Företagens förädlingsvärde 2016*

Antalet företag minskade inom handeln 2016
Enligt de preliminära uppgifterna var antalet företag sammanlagt något under 284 000 (exkl. TOL A) och
var som helhet betraktat på samma nivå som året innan. Antalet företag ökade inom hotell- och
restaurangbranschen, fastighetsverksamhet samt kultur- och idrottsverksamhet (I, L och R). Inom
näringsgrenarna tillverkning, byggverksamhet, handel och logistik (C, F, G, H) minskade antalet företag.
Inom handeln var minskningen nästan tusen företag, inom byggverksamhet 600 och inom tillverkning
500 företag.

Antalet anställda som företagen sysselsatt var 1,4 miljoner omvandlade till heltidsanställda (exkl. TOL
A) år 2016). Det sammanlagda antalet anställda steg med nästan 9 000 årsverken jämfört med året innan.
Mest steg antalet anställda i företag inom näringsgrenarna uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och
andra stödtjänster samt inom byggverksamhet (N och F). Inom näringsgrenen uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster var ökningen 6 100 årsverken och inom byggverksamhet 5 400 årsverken.
Antalet anställda sjönk mest inom näringsgrenarna tillverkning och logistik (C och H). Inom tillverkning
var minskningen 9 800 årsverken och inom logistik 2 000 årsverken jämfört med året innan.

De preliminära uppgifterna i struktur- och bokslutsstatistik över företag omfattar utvinning av mineral
och tillverkning, byggverksamhet samt handel och servicenäringsgrenar. I den preliminära statistiken
publiceras inte sammanräknade uppgifter för alla företag eftersom enheterna inom näringsgrenen
primärproduktion saknas i de preliminära uppgifterna. Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens
näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.
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Tabeller

Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter närinsgren 2015–2016*

ÅrsförändringOmsättningNäringsren

1 000 euro

%2016*2015

-0,81 488 0431 500 666B Utvinning av mineral

-2,1121 661 945124 332 625C Tillverkning

4,012 913 13112 422 194D Försörjning av el gas värme och kyla

-2,02 442 4302 491 448E Vattenförsörjning; avloppsrening avfallshantering sanering

8,032 694 46730 269 970F Byggverksamhet

1,4115 713 396114 116 675G Handel

-0,222 482 99022 530 873H Transport och magasinering

4,06 383 3896 138 771I Hotell- och restaurangverksamhet

3,319 822 53319 193 433J Informations- och kommunikationsverksamhet

8,98 866 1838 140 792L Fastighetsverksamhet

4,114 373 75113 810 413M Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik

7,511 269 47810 483 130N Uthyrning fastighetsservice rese- och andra stödtjänster

* Preliminär uppgift

Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter närinsgren 2015–2016*

ÅrsförändringFörädlingsvärdeNäringsren

1 000 euro

%2016*2015

39,7672 514481 521B Utvinning av mineral

7,427 004 14325 154 413C Tillverkning

5,53 651 4773 461 008D Försörjning av el gas värme och kyla

2,3923 050902 053E Vattenförsörjning; avloppsrening avfallshantering sanering

9,610 511 3539 591 109F Byggverksamhet

4,015 330 09114 746 718G Handel

1,88 063 1207 920 989H Transport och magasinering

8,92 354 6812 161 626I Hotell- och restaurangverksamhet

5,29 087 1658 639 556J Informations- och kommunikationsverksamhet

5,64 442 0974 208 367L Fastighetsverksamhet

3,27 146 7606 921 941M Verksamhet inom juridik ekonomi vetenskap och teknik

8,45 885 5225 428 978N Uthyrning fastighetsservice rese- och andra stödtjänster

* Preliminär uppgift
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