
Producentprisindex för lantbruk
2018, 4:e kvartalet

Producentpriset på spannmål hoppade nästan upp till
rekordnivån under 2010-talet
Producentpriserna inom lantbruket steg med fyra procent under sista kvartalet. Exklusive
pälsdjursuppfödning steg priserna med 6,5 procent jämfört med motsvarande period året innan.
Föregående års regniga och fjolårets torra sommar gjorde att spannmålsskörden blev dålig för
andra gången i rad. Torkan prövade nästan hela Europa. Detta bidrog till att skörden blev svag
och spannmålslagren minskade, vilket i sin tur höjde världsmarknadspriset på spannmål rejält.
I Finland var ökningen i genomsnitt 47 procent. Priset på havre var rentav 60 procent bättre än
året innan. Priset på hö och ensilage steg med en femtedel. De tidigare dåliga skördeåren i
början av 2010-talet gjorde att priset på mjölk steg kraftigt samtidigt som också producentpriserna
på spannmål steg. Nu finns ingen motsvarande utveckling i sikte utan till gårdar med mjölkboskap
betalades drygt 4 procent mindre för mjölk än för ett år sedan. Ökningen av producentpriset på
kött har tilltagit något. Gårdar med fjäderfä får nästan fem procent mer för sin produktion än året
innan, gårdar med nötkreatur och svingårdar omkring tre procent. Den fortsatt svåra
marknadssituationen för pälsdjursuppfödning sänkte priset på skinn med en fjärdedel. Uppgifterna
framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket
priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100,
1/2010–12/2018

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.2.2019
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Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 4:e kvartalet 2018

Årsförändring, % 1)Kvartalsförändring, %1)Indextal IV/20181)Index (2015=100)

4,04,1106,6Totalindex
6,54,8110,9Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning

17,69,6127,1Vegetabilieproduktion

-3,50,796,2Animalieproduktion

2018 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå1)

2



Innehåll

Tabeller
Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, IV/2018 (preliminär).....................................................4

Figurer
Figurbilagor

Figurbilaga 1. Utveckling av jordbrukets prisindex och konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–12/2018..............5

Figurbilaga 2. Producentprisindex för jordbruk 2015=100, 1/2010–12/2018.............................................................5

Revideringar i denna statistik......................................................................................................................................6

3



Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, IV/2018 (preliminär)

Årsförändring, %Kvartalsförändring,
%

IndextalIndex

46,722,4149,1SPANNMÅL (inkl. utsäde)010000

-1,41,795,9INDUSTRIPRODUKTER020000

20,43,9116,2FODERVÄXTER030000

7,05,1119,6GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER040000

1,61,9105,0POTATIS (inkl. utsäde)050000

5,7-1,3132,3FRUKT060000

17,69,6127,1
VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000)
och grönsaker (040000)

100000

32,216,5133,6
VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000)
och grönsaker (040000)

101000

3,32,0105,8DJUR110000

2,80,6108,1Nötkreatur111000

3,12,8107,2Svin112000

4,63,0100,0Fjäderfä115000

-7,5-0,290,8ANIMALISKA PRODUKTER120000

-4,20,897,4Mjölk121000

6,93,5103,3Ägg122000

-3,50,796,2ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000)130000

-0,51,5101,3ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn13000x

4,04,1106,6
PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker
(040000)

140000

6,54,8110,9
PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker
(040000), exkl. skinn

14000x

3,34,1103,3
PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker
(040000)

141000
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Utveckling av jordbrukets prisindex och
konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–12/2018

Figurbilaga 2. Producentprisindex för jordbruk 2015=100,
1/2010–12/2018
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Revideringar i denna statistik
Mera information om revideringen finns i punkt 4 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).
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