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Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1976-2013
Tillväxttakten för arbetsproduktiviteten år 2013, som bygger på de preliminära uppgifterna i
nationalräkenskaperna, var 0,6 procent i hela samhällsekonomin, medan den var -2,1 procent
år 2012 och 1,2 procent år 2011. På motsvarande sätt var tillväxttakten för totalproduktiviteten
år 2013 -0,5 procent i hela samhällsekonomin, medan den var -2,6 procent år 2012 och 0,8
procent år 2011.

Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1976–2013*, %

*) 2012 och 2013 års siffror bygger på preliminära uppgifter

Den långsiktiga trendtillväxten beräknat med Hodrick-Prescott-filtret (HP) visar att tillväxttakten för
arbetsproduktiviteten för hela samhällsekonomin sedan mitten av 1990-talet sjunkit kraftigt från 3-3,5
procent till -0,2 procent år 2013 (Figur 1). Även om årstillväxten för enskilda år (2000, 2004, 2007 och
2010) varit omkring 3-4 procent, har trenden för arbetsproduktiviteten ändå varit fortsatt sjunkande sedan
mitten av 1990-talet.

På motsvarande sätt visar den långsiktiga trendtillväxten för totalproduktiviteten att totalproduktiviteten
varierade mellan 1,5 och 2 procent före år 1993. Från år 1993 till år 2000 var den årliga tillväxttakten i
genomsnitt ungefär 2 procent. Efter år 2000 har trendtillväxten klart avtagit.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 28.11.2014
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Tabell 1 visar de genomsnittliga årliga ökningarna av totala faktorproduktiviteten och arbetsproduktiviteten
under olika perioder. Dessutom visar tabellen bidragen från kapitalinsatsen, arbetade timmar och
arbetsinsatsen till ökningen av förädlingsvärdet samt bidraget från förändringen av kapitalintensiteten och
den strukturella förändringen av arbetsinsatsen till produktivitetsökningen.

Det bidrag till ökningen av förädlingsvärdet som förändringen av arbetsinsatsens struktur stått för var som
kraftigast under 1990-talet (0,7-0,8 procentenheter per år). Under andra perioder har förändringen av
arbetsinsatsens struktur ökat förädlingsvärdets volym med ungefär 0,1-0,2 procentenheter per år. Det
bidrag till ökningen av förädlingsvärdet som förändringen av kapitalinsatsen stått för har varit ganska
stabil, i genomsnitt 0,8 till 1,2 procentenheter per år. Endast under perioderna 1990-1994 och 2009-2013
har tillväxten varit lägre, ungefär 0,3 och 0,4 procentenheter per år.

Hela samhällsekonomins produktivitet, 1976-2013*, %
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*) 2012 och 2013 års siffror bygger på preliminära uppgifter

Databasen EU-KLEMS som är inriktad på internationell jämförelse har uppdaterats också för Finlands
del till att motsvara näringsgrensindelningen TOL2008. De produktivitetsmätare som presenteras i den
här statistiken baserar sig på KLEMS-metoden och samma rådata som EU-KLEMS, men metoderna
avviker till vissa delar frånmetoderna i EU-KLEMS. Databasen som lämpar sig för internationell jämförelse
av produktiviteten kan laddas ned på adressen www.euklems.net.
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