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Bruttonationalprodukten ökade med 1,7 procent år 2018
Enligt Statistikcentralens uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,7 procent
år 2018. Ökningen var 1,7 procent också vid föregående beräkningsomgång i juni.
Nationalräkenskapernas hela tidsserie har uppdaterats fr.o.m. år 1975. Detta har ingen större
inverkan på bruttonationalproduktens volymförändringar på årsnivå, men förändringarna höjer
förädlingsvärdets nivå särskilt under 2010-talet.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 234 miljarder
euro år 2018. Värdet av bruttonationalprodukten ökade år 2018 med 2,4 miljarder euro år i förhållande
till de uppgifter som publicerades i juni och med omkring 1–2miljarder euro på årsnivå under hela perioden
2010–2018. Höjningen av nivån berodde på de korrigeringar av täckningen som gjorts gällande
produktionen. I nationalräkenskaperna görs korrigeringar av tidsserier regelbundet med fem års mellanrum,
liksom i övriga EU-länder. Genom detta upprätthåller man nationalräkenskapernas tidsenlighet samt
internationella jämförbarhet.

Förädlingsvärde

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.9.2019
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I förhållande till de uppgifter som publicerades i juni ökade förädlingsvärdet i löpande priser med 2,4
miljarder euro till 202 miljarder euro år 2018. År 2017 var ökningen 1,9 miljarder euro. Ökningen av
förädlingsvärdet berodde i huvudsak på korrigeringarna av täckningen gällande tjänsterna. Motsvarande
ändringar har gjorts för hela 2010-talet och när det gäller vissa poster för en längre period.

Till den tidsseriekorrigerade serien har bl.a. lagts poster med anknytning till finansierings- och
försäkringsverksamhet samt till grå och olaglig ekonomi.

Till ökningen av förädlingsvärdet inom finanssektorn bidrog ökningen av övriga intäkter av
affärsverksamheten inom produktionen samt revideringen av uppgifter om produktionen och
insatsförbrukningen inom verksamhet som stöder finansiering.

Korrigeringar av tidsserier har också gjorts i boende- och byggverksamhetsnivåerna.

Produktion och insatsförbrukning
I korrigeringen av tidsserier har det också gjorts ändringar med stor inverkan på produktionen och
insatsförbrukningen, men inte på förädlingsvärdet. Dessa ändringar som hänför sig till boende och
lokalförvaltning minskar produktionen och insatsförbrukningen lika mycket och medför sålunda inte
ändringar i förädlingsvärdet i löpande priser. Förädlingsvärdet beräknas som differensenmellan produktion
och insatsförbrukning.

Den energiförbrukning som ingår i insatsförbrukningen och produktionen för boende har i korrigeringen
av tidsserier överförts till hushållens konsumtionsutgifter. Ändringen påverkar den inbördes fördelningen
av hushållens konsumtionsutgifter (mellan hyror och energi), men inte nivån. I fortsättningen ingår inte
uppvärmning i hyrorna, vilket är i linje med praxis i övriga EU-länder. Det är också i linje med nuvarande
bokföringssätt för miljöräkenskaperna.

De interna posterna i sektorn Lokalförvaltning har eliminerats gällande åren 2004–2014. Posterna består
av samkommunernas interna köp och försäljningar inom hälsovården, som efter elimineringen minskar
lokalförvaltningens marknadsproduktion och insatsförbrukning. Dessa poster har också ingått i den
offentliga förvaltningens totalinkomster och -utgifter, varvid elimineringen har en minskande effekt också
på dessa. Elimineringarna som hänförde sig till dessa poster var lika stora, vilket innebär att de inte har
någon inverkan på den offentliga förvaltningens underskott.

Investeringar
Nivån på investeringarna steg med 2,9 miljarder euro för år 2018, dvs. med omkring 5 procent.
Nivåjusteringen har inte haft någon större inverkan på årsförändringarna av investeringarna. Under år
2018 ökade investeringsvolymen med 3,3 procent från året innan.

De mest betydande ändringarna i investeringarna gjordes i nivåerna för husbyggnadsinvesteringarna.
Ändringarna har att göra med korrigeringarna av produktionen inom husbyggande. Också nivåerna för
anläggningsinvesteringar samt maskininvesteringar höjdes i samband med korrigeringen av tidsserier.

Privata konsumtionsutgifter
Tidsserien för hushållens konsumtionsutgifter korrigerades nu på basis av resultaten från
konsumtionsundersökningen år 2016. Beaktandet av resultaten av konsumtionsundersökningen inverkade
på tidsserien för hushållens konsumtionsutgifter så att totalnivån sjönk något. Också andra korrigeringar
av tidsserier, närmast sådana med anknytning till boende och försäkringssektorn, gjordes i hushållens
konsumtionsutgifter.
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En ändring i klassificeringen av beräkningsnivån för hushållens konsumtionsutgifter har också gjorts i
samband med denna tidsseriekorrigering. Ändringen ökar antalet klasser som ska räknas.

Utlandet
Ändringen av definitionen av fabrikslös produktion utvidgades nu till att omfatta åren 1999–2005. Detta
sänkte nivån på tjänsteexporten och höjde nivån på varuexporten gällande dessa år, men påverkade inte
nivån på totalexporten. När det gäller nyare år har ändringen gjorts redan tidigare.

I och med korrigeringen av tidsserier har man gjort tidsserierna för nationalräkenskaperna och
betalningsbalansen enhetligare. I detta sammanhang har vissa ändringar gjorts i siffrorna för utrikeshandeln.
Bland annat behandlingen av projektleveranser har ändrats, vilket har en sänkande effekt på nivåerna för
tjänsteexport och -import, men inte på nettoexporten.

Mer detaljerad information än tidigare erhölls om vissa betydande företagsarrangemang. Dessa uppgifter
påverkar kapitalinkomster som betalats från och till Finland. Också tidsserien för inkomster från
placeringsfonder har ändrats utgående från nytt källmaterial. Denna korrigering ökade kapitalinkomsterna
till Finland.

Posterna med kapitalinkomster från utlandet till Finland och från Finland till utlandet påverkar inte
bruttonationalprodukten, men de beaktas i bruttonationalinkomsten.

Ändringar i denna statistik
I korrigeringen av tidsserier hösten 2019 ingår inga grundläggande ändringar, men i och med revideringen
beskriver nationalräkenskapernas uppgifter bättre än tidigare den ekonomiska strukturen och ändringarna
i den.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Bruttonationalprodukt (BNP) 1975-2018* (Korrigering 9.10.2019)

Korrigering 9.10.2019. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

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 7043 851...78 70118 1451975

16 7314 36013,00,513,679 06620 6041976

16 7314 7729,40,39,879 28822 6141977

17 2015 2717,43,110,881 74625 0511978

18 3826 0988,37,116,087 58429 0561979

19 3507 0429,75,615,892 48233 6571980

19 5127 93111,71,313,193 65838 0671981

19 9998 8689,13,112,496 53242 8031982

20 4929 8348,23,111,699 50747 7521983

21 03610 9518,53,212,0102 69553 4601984

21 68511 8815,23,59,0106 30658 2451985

22 20212 7474,82,77,6109 19562 6931986

22 92413 7304,33,58,0113 06667 7161987

24 04215 5117,75,213,3118 92576 7231988

25 16617 3016,65,111,9124 93485 8911989

25 21618 2415,20,65,9125 73790 9591990

23 59617 3321,5-5,9-4,5118 30386 8991991

22 68416 8150,9-3,3-2,4114 37484 7821992

22 41916 9171,8-0,71,1113 58685 7081993

23 20117 8351,93,95,9118 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
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Korrigering 9.10.2019. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

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

34 46638 5941,70,62,2188 889211 5162015

35 27639 5760,22,62,8193 853217 4842016*

36 26740 9910,73,13,8199 768225 7852017*

36 82042 5032,11,73,8203 107234 4532018*
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Tabellbilaga 2. Revideringen av årliga volymändringarna, % (Korrigering 2.10.2019)

Korrigering 2.10.2019. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

2018201720162015201420132012201120102009200820072006

2,23,01,60,4-0,1-1,4-0,22,93,1-7,80,94,45,51. publiceringBruttonationalprodukten

1,73,02,80,5-0,6-0,8-1,42,63,0-8,30,75,24,1
Föregående
publicering

1,73,12,60,6-0,4-0,9-1,42,53,2-8,10,85,34,0
Senaste
publicering

-0,50,11,00,2-0,30,5-1,2-0,40,1-0,3-0,10,9-1,5

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

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

4,14,05,42,7-1,30,51,66,06,5-16,97,97,46,7
Föregående
publicering

5,04,15,81,8-0,90,11,16,26,3-17,08,07,46,6
Senaste
publicering

0,81,53,83,00,51,94,86,13,75,39,33,31,3

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

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

1,17,63,50,8-2,71,11,22,06,2-20,16,69,110,1
Föregående
publicering

2,28,83,70,6-1,90,60,22,06,2-20,16,69,09,8
Senaste
publicering

0,70,53,00,2-1,50,31,62,81,14,27,74,2-0,9

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

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

1,80,72,11,10,40,00,42,02,1-1,42,02,83,2
Föregående
publicering

2,00,72,11,70,40,00,41,92,0-1,51,92,83,1
Senaste
publicering

0,5-0,70,70,90,50,3-1,0-0,70,1-0,20,00,00,8

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

3,26,35,2-1,1-5,1-4,6-2,94,60,8-13,41,07,65,11. publiceringBruttobildning av fast
kapital

3,15,28,60,7-2,6-4,9-1,94,11,1-12,50,310,01,3
Föregående
publicering

3,44,08,90,3-1,8-4,6-0,33,92,3-12,00,610,31,4
Senaste
publicering

0,2-2,33,71,43,30,02,6-0,71,51,4-0,42,7-3,7

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

7



Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, % (Korrigering 2.10.2019)

Korrigering 2.10.2019. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

2018201720162015201420132012201120102009200820072006

2,23,01,60,4-0,1-1,4-0,22,93,1-7,80,94,45,51. publiceringBruttonationalprodukten

1,73,02,80,5-0,6-0,8-1,42,63,0-8,30,75,24,1
Föregående
publicering

1,73,12,60,6-0,4-0,9-1,42,53,2-8,10,85,34,0
Senaste
publicering

-0,50,11,00,2-0,30,5-1,2-0,40,1-0,3-0,10,9-1,5

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

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

4,14,05,42,7-1,30,51,66,06,5-16,97,97,46,7
Föregående
publicering

5,04,15,81,8-0,90,11,16,26,3-17,08,07,46,6
Senaste
publicering

0,81,53,83,00,51,94,86,13,75,39,33,31,3

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

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

1,17,63,50,8-2,71,11,22,06,2-20,16,69,110,1
Föregående
publicering

2,28,83,70,6-1,90,60,22,06,2-20,16,69,09,8
Senaste
publicering

0,70,53,00,2-1,50,31,62,81,14,27,74,2-0,9

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

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

1,80,72,11,10,40,00,42,02,1-1,42,02,83,2
Föregående
publicering

2,00,72,11,70,40,00,41,92,0-1,51,92,83,1
Senaste
publicering

0,5-0,70,70,90,50,3-1,0-0,70,1-0,20,00,00,8

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

3,26,35,2-1,1-5,1-4,6-2,94,60,8-13,41,07,65,11. publiceringBruttobildning av fast
kapital

3,15,28,60,7-2,6-4,9-1,94,11,1-12,50,310,01,3
Föregående
publicering

3,44,08,90,3-1,8-4,6-0,33,92,3-12,00,610,31,4
Senaste
publicering

0,2-2,33,71,43,30,02,6-0,71,51,4-0,42,7-3,7

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)
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