
Volymindex för industriproduktionen
2019, januari

Industriproduktionen ökade i januari från året innan och
föregående månad
Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i januari med 0,2 procent från
föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för
industrin med 2,6 procent i januari 2019 jämfört med januari 2018.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie,
2007/01–2019/01

I januari ökade den säsongrensade produktionen med 0,2 procent från föregående månad. I december
ökade den säsongrensade produktionen med 1,4 procent från november.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 8.3.2019

Industri 2019



Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD)
från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade industriproduktionen ökade i januari mest inom utvinning avmineral, med 12,7 procent.
Produktionen inommetallindustrin ökademed 1,8 procent. Produktionenminskademest inom den kemiska
industrin, med 3,3 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter
näringsgren, 12/2018–01/2019, %, TOL 2008

De reviderade uppgifterna för januari 2019 publiceras 10.4.2019 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna
om industriproduktionen för februari 2019. Revideringen påverkas av den estimering som används i det
senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget
initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade
uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras.
De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.
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Industriproduktionen ökade i januari med 2,6 procent från
året innan
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 2,6
procent i januari 2019 jämfört med januari 2018. Den säsongrensade produktionen ökade med 0,2 procent
jämfört med december.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkningen (C) ökade med 1,7 procent i januari jämfört
med januari 2018. Den säsongrensade produktionen var i januari på samma nivå som i december.
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Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad,
arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Säsongrensad
procentuell
förändring, 2019
Jan. / 2018 Dec.

Arbetsdag
korrigerad
procentuell
förändring, 2019
Jan. / 2018 Jan.

Icke-korrigerad
procentuell
förändring, 2019
Jan. / 2018 Jan.

Förädlingsvärdeandel

Näringsgren (Tol 2008)

12,718,418,42,4B Utvinning av mineral

0,22,62,6100,0BCD Hela industrin

-0,01,71,786,7C Tillverkning

0,11,31,36,210 Livsmedelsframställning

-0,31,21,27,210-11 Livsmedelsindustri

-7,50,20,21,111 Framställning av drycker

-2,6-9,1-8,90,613 Textilvarutillverkning

5,7-3,0-2,81,113-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri

5,510,310,30,414 Tillverkning av kläder

5,15,04,70,2
15 Tillverkning av läder, läder- och
skinnvaror m.m.

1,5-0,7-0,73,5
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork,
rotting o.d. utom möbler

0,7-0,2-0,213,316-17 Skogsindustri

0,60,20,29,717 Pappers- och pappersvarutillverkning

0,2-1,6-1,61,2
18 Grafisk produktion och reproduktion av
inspelningar

-3,3-3,5-3,515,719-22 Kemisk industri

-8,41,41,43,1
23 Tillverkning av andra icke-metalliska
mineraliska produkter

1,0-7,6-7,65,324 Stål- och metallframställning

1,84,34,343,424-30_33 Metallidustri

-5,8-1,7-1,78,2
25 Tillverkning av metallvaror utom
maskiner och apparater

4,19,39,313,126-27 El- och elektronikindustri

-2,3-1,9-1,910,428 Tillverkning av övriga maskiner

30,58,88,82,829-30 Tillverkning av transportmedel

2,47,67,61,031 Tillverkning av möbler

2,631,531,50,732 Annan tillverkning

18,136,936,93,7
33 Reparation och installation av maskiner
och apparater

-0,50,10,173,6
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri
(26-27)

0,75,75,710,9D Försörjning av el, gas, värme och kyla

3,19,29,228,8Investeringvaror

2,35,35,31,3Varaktiga konsumptionsvaror

-0,30,10,142,2Råmaterial och kapitalvaror

-8,3-7,0-7,013,1Andra konsumptionsvaror
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Figurbilaga 3. Den säsongrensade industriproduktionen Finland,
Tyskland, Sverige, Frankrike och Storbritannien (BCD) 2007-2019,
TOL 2008
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