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Omsättningen inom industrin ökade under januari–mars
med 16 procent jämfört med året innan
Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning 16,1 procent större under januari–mars än
under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 15,9 procent och
exportomsättningen med 16,4 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom
industrin under perioderna 1/2011–3/2011 och 1/2010–3/2010, % (TOL
2008)

Omsättningen ökade inom alla undernäringsgrenar från motsvarande period året innan. Ökningen var
kraftigast inom utvinning avmineral (34,2%), den kemiska industrin (29,1%) samt inom vattenförsörjning,
avfallshantering och sanering (25,4 %). Långsammast var ökningen inom el- och elektronikindustrin (0,2
%) samt inom försörjning av el, gas, värme och kyla (1,0 %).

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 14.6.2011
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Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av
index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material
från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt
när det gäller näringsgrenar inommetallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis.
Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om
företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

Den senaste månadens
årsförändring, %1)

Tremånaders årsförändringar, %1)

03/201101-03/201110-12/201007-09/201004-06/2010

18,916,117,812,010,2Tillverkning (C)

0,73,85,02,4-2,7Livsmedelsindustri (10-12)

16,99,824,17,311,9Textil- och kläderindustri (13-15)

29,018,316,524,832,7Skogsindustri (16-17)

39,129,131,420,914,4Kemisk industri (19-22)

5,00,213,7-2,9-3,8El- och elektronikindustri (26-27)

14,414,117,67,75,1Metallindustri (24-30)

35,034,233,827,130,5Utvinning av mineral (B)

6,31,023,913,714,6Försörjning av el, gas, värme och kyla (D)

16,725,414,616,226,3
Vattenförsörjning, avfallshantering och
sanering (E)

I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.1)
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