
Producentprisindexen
2016, juli

Producentpriserna för industrin sjönk med 3,8 procent från
juli året innan
Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 3,8 procent från
juli 2015 till juli 2016. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden
sjönk med 3,1 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 4,8 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–7/2016

Nedgången i producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, metallframställning
samt kemikalier och kemiska produkter blev billigare jämfört med juli året innan. Nedgången av
producentpriserna dämpades särskilt av att el och pappersvarutillverkningen blev dyrare.

Exportprisindexet sjönk med 4,8 procent och importprisindexet med 5,0 procent på årsnivå. Basprisindexet
för hemmamarknadsvaror sjönk med 2,4 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive
skatter sjönk med 1,8 procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 24.8.2016

Priser och kostnader 2016



Exportpriserna sjönk i synnerhet på grund av att oljeprodukter och metallframställning blev billigare
jämfört med juli året innan. Nedgången av priserna dämpades särskilt av att pappersvarutillverkningen
blev dyrare. Nedgången i importpriserna påverkades i sin tur särskilt av att oljeprodukter samt kemikalier
och kemiska produkter blev billigare jämfört med juli i fjol. Nedgången av priserna dämpades i synnerhet
av att el blev dyrare.

Producentpriserna för industrin sjönk från juni till juli med 0,3 procent. Prisnedgången berodde främst på
att oljeprodukter blev billigare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100, juli 2016

Årsförändring, %Månadsförändring, %Indextal

-3,8-0,3100,8Producentprisindex för industrin, totalt

-3,1-0,2103,4- Producentprisindex för industrin, inhemska varor

-4,8-0,597,6- Producentprisindex för industrin, exporterade varor

-4,8-0,597,7Exportprisindex

-5,0-0,396,4Importprisindex

-2,4-0,1103,2Basprisindex för hemmamarknadsvaror

-1,8-0,1106,7Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter

Producentprisindex 1949=100, juli 2016

Årsförändring, %Månadsförändring, %Indextal

-3,8-0,31858Produktionsprisindex

-4,8-0,51595Exportprisindex

-5,0-0,31439Importprisindex

-1,8-0,12147Partiprisindex
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Producentprisindexen 2010=100, indextal och årliga förändringar, juli 2016

Basprisindex för
hemmamarknadsvaror
inkl. skatter

ImportprisindexExportprisindexBasprisindex för
hemmamarknadsvaror

Producentprisindex för
industrin

År och
mänad

%/årIndex%/årIndex%/årIndex%/årIndex%/årIndex

4,3100,06,0100,04,4100,04,2100,05,2100,01-122010

7,5107,58,3108,34,9104,96,4106,45,6105,61-122011

3,3111,02,8111,40,4105,33,1109,71,4107,01-122012

1,1112,2-2,2108,9-1,6103,60,2109,9-0,4106,61-122013

-1,1111,0-2,1106,5-1,1102,5-1,3108,4-1,0105,61-122014

-2,7108,0-6,0100,1-1,3101,1-3,2104,9-1,9103,61-122015

-3,6107,6-7,199,6-2,0100,2-4,0104,6-2,7102,91

-2,5108,8-5,3101,5-1,2101,2-3,0105,7-1,8104,02

-1,8109,1-4,2101,9-0,2102,0-2,2106,0-0,8104,53

-1,4109,5-3,6103,00,6102,9-1,9106,5-0,3105,14

-1,7109,5-4,1103,30,3103,0-2,0106,6-0,6105,05

-2,5108,9-5,7102,2-0,4102,6-2,8106,0-1,2104,76

-2,7108,7-6,0101,5-0,3102,6-3,0105,8-1,1104,87

-3,6107,5-7,999,0-1,5101,2-4,0104,5-2,2103,78

-4,0107,0-8,198,5-2,8100,3-4,5104,0-3,2102,79

-3,4106,9-7,398,2-3,199,8-4,1103,7-3,2102,410

-2,9106,8-6,697,7-2,999,4-3,6103,5-3,0102,111

-2,7105,7-6,295,4-2,398,4-3,3102,4-2,6101,212

-1,9105,5-5,793,9-2,897,4-2,6101,9-2,3100,512016

-3,7104,8-8,293,1-4,596,7-4,2101,3-4,199,72

-3,3105,5-7,594,3-4,797,2-3,8101,9-4,2100,23

-3,8105,4-8,394,5-5,597,2-4,3101,9-4,7100,24

-3,0106,2-7,295,8-4,998,0-3,6102,7-4,0100,85

-1,9106,8-5,496,7-4,398,2-2,6103,3-3,4101,16

-1,8106,7-5,096,4-4,897,7-2,4103,2-3,8100,87

4



Tabellbilaga 2. Producentprisindexen 1949=100, juli 2016

Partiprisindex, indextalImportprisindex, indextalExportprisindex, indextalProduktionsprisindex,
indextal

År och månad

17011335168616661-122000

17061298166816741-122001

16931263161716441-122002

16951258156216261-122003

17111303157016311-122004

17681389159916641-122005

18721494166517451-122006

19381529170617951-122007

20271582172418621-122008

18931401156617561-122009

20001495163318431-122010

21691616171419441-122011

22341662171919731-122012

22581625169119661-122013

22341590167319471-122014

21721495165119101-122015

212214011590185312016

21081389157818382

21211407158718463

21201410158718464

21371430159918585

21481443160218646

21471439159518587
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Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2016

Årsförändring,
%

Månadsförändring,
%

TotaltExportvarorInhemska varorVarugruppen (NACE-TOL 2008)

-3,8-0,3100,897,6103,4B-E Totalt

-2,90,8106,5102,9106,8B Utvinning av mineral

-4,0-0,3100,797,9103,5C Tillverkning

-2,10,2110,0106,0110,5C10 Livsmedelsframställning

0,90,2114,8100,0117,3C11 Framställning av drycker

-0,30,0102,0103,4100,3C13 Textilvarutillverkning

2,00,6112,1110,0116,1C14 Tillverkning av kläder

0,50,1104,2104,0104,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork,
rotting o.d. utom möbler

-2,5-0,1101,4105,293,6C17 Pappers- och pappersvarutillverkning

-2,80,0100,9105,290,6C171 Massa-, pappers- och papptillverkning

1,9-0,7107,5104,5108,8C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror

-3,60,297,4
C18 Grafisk produktion och reproduktion av
inspelningar

-8,4-0,4101,698,4105,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska
produkter

-0,20,6108,7104,5111,9C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror

0,00,4111,1109,0111,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska
mineraliska produkter

-10,11,983,380,688,9C24 Stål- och metallframställning

-1,70,0112,0111,0112,2
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner
och apparater

-6,0-0,589,688,796,6
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och
optik

2,30,1103,7
C265 Tillverkning av instrument för mätning,
provning, navigering och styrning samt ur

-2,90,0104,8102,8110,7C27 Tillverkning av elapparatur

0,90,2107,1108,8103,4C28 Tillverkning av övriga maskiner

-0,4-0,2106,1107,2102,8
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och
påhängsvagnar

0,70,1111,2109,0111,6C31 Tillverkning av möbler

0,1-0,9101,9D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

1,30,0122,7E36 Vattenförsörjning

Tabellbilaga 4. Producentprisindex för industrin 2010=100 (MIG), juli 2016

Årsförändring, %Månadsförändring,
%

TotaltExportvarorInhemska varorAnvändningssyfte (MIG)

-4,00,3100,998,6103,4Insatsvaror

-0,40,0105,1101,9109,8Kapitalvaror

-0,3-0,1110,9106,1112,5Varaktiga konsumtionsvaror

-1,50,3106,498,3108,9Icke varaktiga konsumtionsvaror

94,8Energi
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Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2016

Årsförändring, %Månadsförändring, %IndextalVarugruppen (NACE-TOL 2008)

-4,8-0,597,7A-E Totalt

-8,10,1110,4A Jordbruk, skogsbruk och fiske

-5,32,6102,9B Utvinning av mineral

-4,8-0,497,9C Tillverkning

-3,5-2,5106,0C10 Livsmedelsframställning

-1,3-0,7100,0C11 Framställning av drycker

-2,10,0103,4C13 Textilvarutillverkning

2,30,8110,0C14 Tillverkning av kläder

-1,6-0,3104,0C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

-0,40,0105,2C17 Pappers- och pappersvarutillverkning

-0,50,1105,2C171 Massa-, pappers- och papptillverkning

1,7-1,6104,5C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror

-9,4-0,498,4C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

-0,30,5104,5C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror

-0,9-0,9109,0C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

-11,12,580,6C24 Stål- och metallframställning

-4,2-0,3111,0C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

-7,0-0,688,7C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

-3,50,0102,8C27 Tillverkning av elapparatur

0,90,0108,8C28 Tillverkning av övriga maskiner

0,10,0107,2C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

-1,80,0109,0C31 Tillverkning av möbler

Tabellbilaga 6. Exportprisindex 2010=100 (MIG), juli 2016

Årsförändring, %Månadsförändring, %IndextalAnvändningssyfte (MIG)

-4,60,498,6Insatsvaror

-1,1-0,2101,9Kapitalvaror

-4,5-0,9106,1Varaktiga konsumtionsvaror

-3,1-0,498,3Icke varaktiga konsumtionsvaror
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Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2016

Årsförändring, %Månadsförändring, %IndextalVarugruppen (NACE-TOL 2008)

-5,0-0,396,4A-E Totalt

-4,2-0,299,7A Jordbruk, skogsbruk och fiske

-17,2-1,774,2B Utvinning av mineral

-2,50,0102,0C Tillverkning

-2,60,9116,5C10 Livsmedelsframställning

1,6-0,2109,4C11 Framställning av drycker

-0,7-0,1105,4C13 Textilvarutillverkning

-0,1-0,4115,1C14 Tillverkning av kläder

-2,5-0,8103,2C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

0,5-0,4100,3C17 Pappers- och pappersvarutillverkning

0,7-0,698,5C171 Massa-, pappers- och papptillverkning

0,20,1104,1C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror

-15,7-2,476,0C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

-16,0-2,575,7C192 Petroleumraffinering

-6,6-0,7101,7C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

0,30,0103,5C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel

-1,7-0,3114,5C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror

-0,40,6108,4C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

-7,01,981,1C24 Stål- och metallframställning

-9,80,683,8C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar

-9,05,570,4C244 Framställning av andra metaller än järn

-3,3-0,3107,1C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

-0,10,597,8C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

-0,90,2105,5C27 Tillverkning av elapparatur

0,40,0107,4C28 Tillverkning av övriga maskiner

0,40,0104,1C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

-0,40,9123,8C30 Tillverkning av andra transportmedel

0,70,4111,4C31 Tillverkning av möbler

Tabellbilaga 8. Importprisindex 2010=100 (MIG), juli 2016

Årsförändring, %Månadsförändring, %IndextalAnvändningssyfte (MIG)

-4,80,498,8Insatsvaror

0,50,2104,7Kapitalvaror

-1,10,1100,4Varaktiga konsumtionsvaror

-0,50,3111,5Icke varaktiga konsumtionsvaror

-17,1-3,770,8Energi
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Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2016

Årsförändring,
%

Månadsförändring,
%

TotaltImportvarorInhemska varorVarugruppen (NACE-TOL 2008)

-2,4-0,1103,296,5106,6A-F Totalt

1,4-0,1105,299,7106,1A Jordbruk, skogsbruk och fiske

-14,3-1,279,874,2106,8B Utvinning av mineral

-3,0-0,1102,9102,0103,5C Tillverkning

-2,10,6112,0116,4110,5C10 Livsmedelsframställning

1,30,2115,1109,5117,3C11 Framställning av drycker

0,0-0,1103,5105,1100,3C13 Textilvarutillverkning

-0,1-0,4115,0114,9116,1C14 Tillverkning av kläder

1,10,1104,2103,5104,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork,
rotting o.d. utom möbler

-5,6-0,394,7100,393,6C17 Pappers- och pappersvarutillverkning

-7,4-0,391,798,590,6C171 Massa-, pappers- och papptillverkning

1,5-0,3107,5104,1108,8C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror

-1,40,2100,3
C18 Grafisk produktion och reproduktion av
inspelningar

-7,0-0,6103,3101,7105,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska
produkter

-0,70,2113,2114,9111,9C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror

0,10,8110,9108,5111,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska
mineraliska produkter

-7,71,384,981,188,9C24 Stål- och metallframställning

-1,50,0111,2107,3112,2
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner
och apparater

0,00,497,697,896,6
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och
optik

-0,90,1107,2105,5110,7C27 Tillverkning av elapparatur

0,60,4105,7107,4103,4C28 Tillverkning av övriga maskiner

0,1-0,1103,9104,1102,8
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och
påhängsvagnar

1,00,2111,5111,4111,6C31 Tillverkning av möbler

0,50,0114,6
C33 Reparation och installation av maskiner och
apparater

0,5-1,3100,5D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

1,30,0122,7E36 Vattenförsörjning

1,90,4113,8F Byggverksamhet

Tabellbilaga 10. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (MIG), juli 2016

Årsförändring, %Månadsförändring,
%

TotaltImportvarorInhemska varorAnvändningssyfte (MIG)

-4,00,3101,698,9103,4Insatsvaror

0,60,2107,1104,8109,8Kapitalvaror

-0,20,2105,0100,3112,5Varaktiga konsumtionsvaror

-0,80,4110,0111,4108,9Icke varaktiga konsumtionsvaror

-10,4-2,784,670,894,8Energi
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Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL
2008), juli 2016

Årsförändring,
%

Månadsförändring,
%

TotaltImportvarorInhemska varorVarugruppen (NACE-TOL 2008)

-1,8-0,1106,7101,4109,4A-E Totalt

1,3-0,2106,2100,5107,2A Jordbruk, skogsbruk och fiske

-10,4-1,094,291,3108,1B Utvinning av mineral

-2,30,0105,7104,4106,7C Tillverkning

-2,10,6115,4119,8114,0C10 Livsmedelsframställning

1,40,2121,3115,7123,3C11 Framställning av drycker

0,0-0,1104,7106,4101,6C13 Textilvarutillverkning

-0,1-0,4116,4116,3117,5C14 Tillverkning av kläder

1,10,1105,5104,8105,6
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork,
rotting o.d. utom möbler

-5,6-0,395,9101,594,8C17 Pappers- och pappersvarutillverkning

-7,4-0,392,999,791,7C171 Massa-, pappers- och papptillverkning

1,5-0,2108,8105,4110,1C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror

-7,0-0,6104,6102,9106,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska
produkter

-0,70,2114,6116,3113,3C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror

0,10,8112,3109,8113,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska
mineraliska produkter

-7,71,385,982,190,0C24 Stål- och metallframställning

-1,50,0112,6108,6113,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner
och apparater

-0,10,498,899,097,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och
optik

-0,90,1108,5106,8112,1C27 Tillverkning av elapparatur

0,60,4106,9108,7104,7C28 Tillverkning av övriga maskiner

-0,5-0,1104,3104,4104,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och
påhängsvagnar

1,00,2112,9112,7113,0C31 Tillverkning av möbler

0,50,0116,0
C33 Reparation och installation av maskiner och
apparater

1,0-1,2108,1D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

1,30,0124,2E36 Vattenförsörjning

1,90,4115,2F Byggverksamhet

Tabellbilaga 12. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (MIG), juli
2016

Årsförändring, %Månadsförändring,
%

TotaltImportvarorInhemska varorAnvändningssyfte (MIG)

-4,00,3102,8100,1104,6Insatsvaror

0,40,2108,2105,7111,1Kapitalvaror

-0,20,2106,3101,7113,9Varaktiga konsumtionsvaror

-0,40,4114,5116,1113,3Icke varaktiga konsumtionsvaror

-5,6-1,998,887,9105,6Energi
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Tabellbilaga 13. Produktionsprisindex 1949=100 (SITC), juli 2016

Årsförändring, %Månadsförändring,
%

TotaltExportvarorInhemska varorVarugrupp (SITC)

-3,8-0,31858162721230-8 Totalindex

-2,10,217510 Livsmedel

-1,10,013597 Maskiner, apparater o. transportmedel

0,20,2290471 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)

-4,4-0,237372 Elektriska maskiner, apparater och materiel

Tabellbilaga 14. Produktionsprisindex 1949=100 (ISIC), juli 2016

Årsförändring, %Månadsförändring, %IndextalIndustri (ISIC)

-4,2-0,317182-3 Fabriksindustri

-3,30,3136434-38 Metallindustri

-11,11,7130934 Metallverk

-0,8-0,1221935 Metallmanufaktur

0,70,2287036 Maskinindustri

-3,8-0,246237 Elektoteknisk industri

0,2-0,1214138 Transportmedelsindustri

Tabellbilaga 15. Exportprisindex 1949=100, juli 2016

Årsförändring, %Månadsförändring, %IndextalVarugrupp (SITC)

-4,8-0,515950-8 Totalindex

-3,2-2,210410 Livsmedel

-6,60,117642 Råvaror (icke ätbara)

-3,80,714996 Bearbetade varor

-1,9-0,114657 Maskiner, apparater o. transportmedel

Tabellbilaga 16. Importprisindex 1949=100, juli 2016

Årsförändring, %Månadsförändring, %IndextalVarugrupp (SITC)

-5,0-0,314390-8 Totalindex

-2,80,613340 Livsmedel

-6,62,011552 Råvaror (icke ätbara)

-17,1-3,726193 Mineraliska bränslen, gas, el och värme

0,00,220227 Maskiner, apparater o. transportmedel
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Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juli 2016

Årsförändring, %Månadsförändring,
%

TotaltImportvarorInhemska
varor

Varugrupp (SITC)

-1,8-0,12147174723050-8 Totalindex

-0,80,616080 Livsmedel

-5,5-1,937153 Mineraliska bränslen, gas, el och värme

-10,6-3,045033A Mineraliska bränslen och smörjmedel

0,3-0,828193B Gas, el och vatten

-5,0-0,615285 Produkter från den kemiska industrin

-12,04,4189768 Oädla metaller

0,10,218497 Maskiner, apparater o. transportmedel

0,60,3413271 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)

-0,10,147672 Elektriska maskiner, apparater och materiel

-0,50,1230173 Transportmedel

Tabellbilaga 18. Producentprisindex för industrin 2005=100, juli 2016

IndextalVarugrupp (NACE-TOL 2008)

109,2Totalt

121,6B Utvinning av mineral

107,1C Tillverkning

123,1C10 Livsmedelsframställning

106,7C171 Massa-, pappers- och papptillverkning

114,3C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror

127,2C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

100,7C24 Stål- och metallframställning

121,7C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

53,9C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

121,8C27 Tillverkning av elapparatur

116,8C28 Tillverkning av övriga maskiner

147,3D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

Tabellbilaga 19. Exportprisindex 2005=100, juli 2016

IndextalVarugrupp (NACE-TOL 2008)

96,0Totalt

137,9A Jordbruk, skogsbruk och fiske

95,4C Tillverkning

118,8C10 Livsmedelsframställning

105,4C171 Massa-, pappers- och papptillverkning

104,3C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror

117,0C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

96,1C24 Stål- och metallframställning

112,3C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

122,0C27 Tillverkning av elapparatur

115,5C28 Tillverkning av övriga maskiner
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Tabellbilaga 20. Importprisindex 2005=100, juli 2016

IndextalVarugrupp (NACE-TOL 2008)

105,3Totalt

120,1A Jordbruk, skogsbruk och fiske

98,3B Utvinning av mineral

106,5C Tillverkning

131,9C10 Livsmedelsframställning

107,3C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

115,8C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

111,7C24 Stål- och metallframställning

119,2C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

66,1C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

113,0C27 Tillverkning av elapparatur

118,2C28 Tillverkning av övriga maskiner

Tabellbilaga 21. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2005=100, juli 2016

IndextalVarugrupp (NACE-TOL 2008)

117,9Totalt

116,1A Jordbruk, skogsbruk och fiske

103,9B Utvinning av mineral

114,1C Tillverkning

125,5C10 Livsmedelsframställning

110,4C171 Massa-, pappers- och papptillverkning

114,7C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror

125,2C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

110,0C24 Stål- och metallframställning

123,5C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

70,7C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

115,6C27 Tillverkning av elapparatur

118,7C28 Tillverkning av övriga maskiner

145,9D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

Tabellbilaga 22. Partiprisindex 2005=100, juli 2016

IndextalVarugrupp (NACE-TOL 2008)

121,4Totalt

115,3A Jordbruk, skogsbruk och fiske

123,7B Utvinning av mineral

116,8C Tillverkning

124,4C10 Livsmedelsframställning

112,2C171 Massa-, pappers- och papptillverkning

116,6C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror

127,3C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

111,8C24 Stål- och metallframställning

125,5C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

71,8C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

117,4C27 Tillverkning av elapparatur

120,7C28 Tillverkning av övriga maskiner

155,9D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla
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Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 2:a kvartalet 2016

Årsförändring, %Kvartalsförändring, %IndextalNäringsgren

0,20,0107,2TOTALINDEX (TOL 2008)

-1,80,0103,8H Transport och magasinering

6,00,3117,8I Hotell- och restaurangverksamhet

0,8-0,4106,4J Informations- och kommunikationsverksamhet

-0,90,1109,4L Fastighetsverksamhet

0,60,0104,8M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

1,30,2115,5N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

2,90,0113,5P Utbildning

2,10,1116,2Q Vård och omsorg; sociala tjänster

0,80,0115,3R Kultur, nöje och fritid

0,70,3113,0S Annan serviceverksamhet

-3,0-0,2104,149 Landtransport; transport i rörsystem

0,00,0112,24932 Taxitrafik

-3,2-0,2103,44941 Vägtransport, godstrafik

-8,7-0,299,85020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik

0,6-0,5103,052 Magasinering och stödtjänster till transport

3,40,0108,35210 Magasinering och varulagring

-1,4-0,999,35224 Godshantering

4,72,4132,253 Post- och kurirverksamhet

5,82,8136,95310 Postbefordran via nationella posten

-1,70,0108,65320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet

14,91,3116,55510 Hotellverksamhet

0,8-0,4118,656 Restaurang-, catering och barverksamhet

1,10,1111,058 Förlagsverksamhet

2,3-0,985,661 Telekommunikation

0,5-0,4111,462 IT-tjänster

0,40,1106,163 Informationstjänster

-1,00,0110,06820 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter

0,70,2109,56820A Hyror för kontorslokaler

-2,1-0,1110,46820B Hyror för affärslokaler

1,00,7112,469 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

1,20,5110,26910 Juridisk verksamhet

0,80,9113,96920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning

2,50,1104,2702 Konsulttjänster till företag

-0,8-0,4104,9711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.

-0,7-0,6101,1712 Teknisk provning och analys

0,40,5101,373 Reklam och marknadsundersökning

0,40,5100,9731 Reklamverksamhet

0,30,0107,3732 Marknads- och opinionsundersökning

1,50,6118,47732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner

1,7-0,1110,27820 Personaluthyrning

0,50,2119,38010 Säkerhetsverksamhet

1,00,1115,981 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor

1,50,1118,2811 Fastighetsrelaterade stödtjänster

0,60,1113,6812 Rengöring och lokalvård

2,90,0113,585 Utbildning

2,10,1116,286 Hälso- och sjukvård

2,90,0119,890 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet
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Årsförändring, %Kvartalsförändring, %IndextalNäringsgren

-0,80,0112,093 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet

1,40,0116,995 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar

-0,30,8107,696011 Tvätteriverksamhet för företag

Tabellbilaga 24. Producentprisindex för industrin, internationell jämförelse

6/2015–6/2016, %5/2015–5/2016, %2014–2015, %2013–2014, %

-3,4-4,0-1,9-1,0Finland

-2,0-4,60,01,4Sverige

-1,7-2,1-0,5-0,6Tyskland

-3,11)-3,31)-1,7-1,3Frankrike

0,9-0,8-6,6-7,4Förenade kungariket

-2,52)-3,3-2,3-1,9EU-15

-2,52)-3,3-2,3-1,8EU-28

-3,02)-3,6-1,9-1,3Euroområdet

-2,91)-3,51)-5,10,8Förenta Staterna

-5,7-5,1-2,41,2Japan

Källor: Statistikcentralen, Eurostat, U.S. Department of Labour, Bank of Japan
Grunderna för indexberäknigar kan variera mellan länder.

preliminär1)

Eurostats estimat2)

Tabellbilaga 25. Trädpellet, konsumentpris

Årsförändring, %Index 2010=100Pris, c/kWhPris, e/tPeriod

0,2104,75,73272,45/2016

Energipriser publiceras på Statistikcentralens webbplats
http://tilastokeskus.fi/til/ehi/index_sv.html
Kedjningskoefficienten för Trädpellet indexet 2005=100: 1,65310.

Tabellbilaga 26. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2000=100 (NACE-TOL 2002), juli 2016

IndextalVarugrupp (NACE-TOL)

213,2E40 El-, gas- och värmeförsörjning
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