
Industriproduktionen 2018

Värdet av industriproduktionen 91,9 miljarder euro år 2018
Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda
produktionen inom industrin (näringsgrenarna B: Utvinning av mineral och C: Tillverkning) år
2018 till 91,9 miljarder euro. Värdet av den sålda industriproduktionen ökade med 6,5 procent
från året innan.

Värdet av den sålda industriproduktionen per varu 20181)

Förändring på
årsnivå (%)

Andel av
industri-produktionen
(%)

Värdet av den sålda
industriproduktionen (mn
euro)

6,5100,091 904Totalt
7,41,81 676B Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral
6,197,889 853C Tillverkade varor
1,09,78 94610-12 Livsmedel, drycker och tobak

-2,20,652213-15 Textilier, kläder, läder och lädervaror

7,619,217 63916-17 Skogsindustriprodukter

7,920,819 10219-22 Produkter från kemisk industri

6,242,839 29024-30, 33 Produkter från metallindustri

4,716,815 43724-25 Metaller och metallvaror

7,820,218 59726-28, 33 Maskiner och apparater

5,45,75 25629-30 Transportmedel

3,54,74 35418, 23, 31, 32 Andra tillverkade varor

906,50,4375Övriga produkter2)

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

1)

Uppgifter om avfallsbenämningar som samlas in nationellt statistikförs fr.o.m. statistikåret 2018 i huvudsak i gruppen ”Övriga
produkter”, medan de tidigare år har statistikförts enligt material i undergrupper för industriprodukter C. Uppgifter om ändringar i
benämningarna: https://stat.fi/sv/luokitukset/prodcom/.

2)

Av det totala värdet av den sålda produktionen stod metallindustrins produkter för 43 procent dvs. 39,3
miljarder euro. Försäljning av maskiner och apparater till ett värde av 18,6 miljarder euro täckte närmare
hälften av detta, metall och metallprodukternas andel var 39 procent och transportmedlens 13 procent.
Den kemiska industrins produkter stod för 21 procent av det totala värdet av den sålda produktionen,
skogsindustrins produkter för 19 procent och livsmedel för 10 procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 5.7.2019
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Kraftigast ökade värdet av den sålda produktionen för den kemiska industrins och skogsindustrins produkter
och i fråga om metallindustrins produkter för maskiner och apparater. I alla dessa produktgrupper steg
värdet av den sålda produktionen med nästan åtta procent från året innan.

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 om volymen av
totalproduktionen har publicerats i StatFin-databasen.

Uppgifterna i statistiken över industriproduktionen för år 2018 har uppdaterats i statistiktjänsten StatFin
5.7.2019. Statistikens databastabell omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda
produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning för åren 2015–2018.
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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Tabellbilagor

Värdet av den sålda industriproduktionen per varu, 2016-20181)

Förändring
(%)

Värdet av den sålda industriproduktionen (mn
euro)

2017-2018201820172016

6,591 90486 27578 189Totalt
7,41 6761 5601 261B Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral

11,680271846407 Metallmalmer

5,073970368208 Andra produkter från utvinning av mineral

-2,313513811509 Stödtjänster till utvinning

6,189 85384 67776 895C Tillverkade varor
1,08 9468 8558 39110-12 Livsmedel, drycker och tobak

0,37 9727 9527 50510 Livsmedel

7,897490388611 Drycker

-2,252253351013-15 Textilier, kläder, läder och lädervaror

-3,235436634913 Textilvaror

2,533323814 Kläder

-0,713513512415 Läder, läder- och skinnvaror m.m.

7,617 63916 39715 79416-17 Skogsindustriprodukter

-3,54 9785 1604 812
16 Trä och varor av trä och kork (utom
möbler); varor av halm, rotting o.d.

12,712 66111 23710 98217 Papper och pappersvaror

7,919 10217 70316 12519-22 Produkter från kemisk industri

5,77 4497 0495 784
19 Stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter

15,67 4186 4166 22720 Kemikalier och kemiska produkter

-1,91 8411 8771 773
21 Farmaceutiska basprodukter och
läkemedel

1,42 3932 3612 34122 Gummi- och plastvaror

6,239 29036 98032 13124-30, 33 Produkter från metallindustri

4,715 43714 74012 81924-25 Metaller och metallvaror

8,410 2299 4378 08324 Metaller

-1,85 2095 3034 73625 Metallvaror, utom maskiner och apparater

7,818 59717 25216 07726-28, 33 Maskiner och apparater

2,02 1282 0861 94126 Datorer, elektronikvaror och optik

8,04 2173 9063 55927 Elapparatur

8,49 2398 5218 040
28 Maskiner som ej ingår i annan
underavdelning

10,03 0132 7392 537
33 Tjänster avseende reparation och
installation av maskiner och apparater

5,45 2564 9883 23529-30 Transportmedel

20,63 9623 2851 898
29 Motorfordon, släpfordon och
påhängsvagnar

-24,01 2941 7041 33730 Andra transportmedel

3,54 3544 2093 94318, 23, 31, 32 Övriga tillverkade varor

-2,8722743787
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende
reproduktion av inspelningar

3,72 2782 1961 998
23 Andra icke-metalliska mineraliska
produkter

4,279876673131 Möbler
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Förändring
(%)

Värdet av den sålda industriproduktionen (mn
euro)

2017-2018201820172016

10,355650442732 Andra tillverkade varor

906,53753733Övriga produkter2)

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

1)

Uppgifter om avfallsbenämningar som samlas in nationellt statistikförs fr.o.m. statistikåret 2018 i huvudsak i gruppen ”Övriga
produkter”, medan de tidigare år har statistikförts enligt material i undergrupper för industriprodukter C. Uppgifter om ändringar i
benämningarna: https://stat.fi/sv/luokitukset/prodcom/.

2)
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