
Producentprisindex för lantbruk
2009, 2:a kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 7,5 procent under det andra
kvartalet
Korrigering till offentliggörandet 17.8.2009, de siffror som är markerade med rött har korrigerats 21.8.2009.

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 7,5 procent under det andra kvartalet år 2009 jämfört med året
innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 7,7 procent.

Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 12,7 procent på årsnivå, vilket främst berodde på att
spannmålspriserna sjönk med 40,6 procent. Prisindexet för animalieproduktionen sjönk med 4,3 procent. På
stegringen av totalindexet inverkade isynnerhet att spannmål och mjölk blev dyrare.

Förändringar av producentprisindexet för lantbruk på månads- och årsnivå under den andra kvartalet
2009

Förändrings-% II/2008-II/20091Förändrings-% I/2009-II/20091Indextal
II/20091

Index (2005=100)

-7,5-7,1109,1Totalindex
-7,7-7,3111,6Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning
-12,7-4,5114,9Vegetabilieproduktion
-4,3-8,5106,0Animalieproduktion

1) År 2009 preliminärt tills dess uppgifter om de slutliga efterskottslikviderna för mjölk finns att tillgå

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 21.08.2009
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Tabeller

Producentprisindex för lantbruk 2005=100, II/2009
Årsförändring
%1

Månads-/kvartalsförändring
%1

Indextal1Index titel

-40,6-10,4108,1010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde)
-15,11,688,7020000 INDUSTRIPRODUKTER
14,80,0148,2030000 FODERVÄXTER
7,1-6,3115,5040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDS
12,18,2130,2050000 POTATIS (inkl. utsäde)
7,60,0135,6060000 FRUKT

-12,7-4,5114,9100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000–090000), inkl. frukt
(060000) och grönsaker (040000)

-24,8-3,6112,7101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000–090000), exkl. frukt
(060000) och grönsaker (040000)

0,8-1,5113,8110000 DJUR
-7,0-12,2101,9120000 ANIMALISKA PRODUKTER
-7,4-14,6105,3121000 Mjölk
-4,3-8,5106,0130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT
-4,1-8,9109,613000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl.

skinn
-7,5-7,1109,1140000 PPI (100000 + 130000),
-7,7-7,3111,614000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT

(100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl.
skinn
1) År 2009 preliminärt tills dess uppgifter om de slutliga efterskottslikviderna för mjölk finns att tillgå
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Figurer
Utvecklingen av jordbrukets prisindex 2005=100 åren 2000-2009
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