
Nationalräkenskaper 2008

Bruttonationalprodukten ökade med en procent ännu i fjol
Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,0
procent år 2008. Enligt de första preliminära uppgifterna som publicerades i februari var ökningen 0,9 procent.
Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 185 miljarder euro.

Produktionsvolymen ökade betydligt bara inom den eltekniska industrin och handeln. Mest minskade
produktionsvolymen inom finans- och försäkringsverksamheten.

Produktionsökningen berodde till stor del på exporten. Exportvolymen ökademed 7,3 procent och importvolymen
med 7 procent. I synnerhet ökade exporten och importen av tjänster. Konsumtionsvolymen ökade med 1,9 procent
och investeringarna med 0,3 procent.

De icke-finansiella företagens driftsöverskott, dvs. rörelsevinst, minskade med 6,9 procent på grund av
lågkonjunkturen som utbröt i fjol, men investeringarna ökade ytterligare. Företagens finansiella överskott minskade
till 0,9 miljarder euro. Den offentliga sektorns överskott var ännu i fjol 8,1 miljarder euro.

Hushållens realinkomster ökade med i genomsnitt 2 procent. Löneinkomsterna ökade nominellt med 6,8 procent
och de sociala förmånerna med 4,8 procent, men företagarinkomsterna minskade med 9,6 procent. Hushållens
finansiella underskott var 4,7 miljarder euro.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 9.7.2009
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Bruttonationalprodukten ökade med en procent ännu i fjol
Enligt Statistikcentralens justerade preliminära uppgifter ökade Finlands bruttonationalprodukt med 1,0 procent
i fjol. Enligt de första preliminära uppgifterna som publicerades i februari var ökningen 0,9 procent.
Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 185 miljarder euro.

Produktionen efter näringsgren
Inom primärproduktionen ökade förädlingsvärdets volymmed 0,3 procent. Inom lantbruket sjönk förädlingsvärdet
med en och en halv procent. Vegetabilieproduktionen minskade, medan animalieproduktionen var oförändrad.
Inom skogsbruket ökade förädlingsvärdet med en procent. Avverkningarna minskade betydligt, men samtidigt
var skogarnas nettotillväxt större än under tidigare år.

Volymen av näringsgrenarna inom förädlingen, dvs. tillverkning och byggande, ökade med 0,1 procent.
Förädlingsvärdet inom hela tillverkningen var också 0,1 procent större än året innan. Förädlingsvärdet inom
trä- och pappersindustrin gick ned med fyra procent i fjol. Förädlingsvärdet inom metallindustrin ökade med
mer än fem procent tack vare elektronikindustrins tillväxt med närmare 12 procent. Förädlingsvärdet inom den
övriga fabriksindustrin minskade med 8 procent. Inom byggverksamheten ökade volymen av förädlingsvärdet
med 0,3 procent från föregående år.

Volymen inom servicenäringarna ökade med en och en halv procent. Förädlingsvärdet inom handeln ökade
med fyra procent främst på grund av att bilhandeln blev livligare och på grund av partihandeln. Förädlingsvärdet
inom samfärdseln ökade med en och en halv procent främst tack vare tillväxten inom stödtjänster till transport.
Fastighetstjänsterna hade en tillväxt med mer än tre procent och företagstjänsterna en tillväxt med något under
två procent. Volymen av förädlingsvärdet inom finansierings- och försäkringsverksamheten gick ned med 10
procent. Förvaltning och utbildningstjänster var på samma nivå som året innan, men volymen inom
hälsovårdstjänster och sociala tjänster ökade med en procent.

Importen och exporten ökade betydligt, konsumtionen och investeringarna något
mindre
Utrikeshandeln ökade ännu klart i fjol. Både export- och importvolymen ökademed omkring 7 procent. Volymen
av exporten av varor ökade med nästan tre procent och volymen av importen av varor med mer än fyra procent,
men inom utrikeshandeln med tjänster var tillväxten särskilt stor.

Volymen av exporten av tjänster ökade med 25 procent och importvolymenmed 16 procent. Siffrorna justerades
uppåt i betydande grad jämfört med de preliminära uppgifterna som publicerades i februari. På tillväxten
inverkade särskilt de internationella koncernernas ökade ekonomiska transaktioner och koncentrering av
koncernfunktioner från utlandet till Finland.

Både de privata och de offentliga konsumtionsutgifterna ökade med omkring två procent i fjol volymmässigt.
Ökningen var störst inom köpen av varaktiga konsumtionsvaror, omkring 9 procent, medan anskaffningen av
kortvariga dagligvaror var på samma nivå som året innan.

Investeringsvolymen ökade med bara 0,3 procent i fjol. Bostadsbyggnadsinvesteringarna,
anläggningsinvesteringarna samt programvaruinvesteringarnaminskade betydligt. Däremot ökade investeringarna
i lokaler och maskiner samt inventarier betydligt i fjol.

Sysselsättningen förbättrades
Antalet sysselsatta ökade ännu i fjol med en och en halv procent liksom antalet arbetade timmar. Ökningen var
störst inom företagstjänster, handeln och byggverksamheten. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning
var det relativa arbetslöshetstalet 6,4 procent och relativa sysselsättningstalet 70,6 procent.

Totalekonomins arbetsproduktivitet minskade med 0,3 procent.

3



Prisstegringen var moderat
Prisnivån inom hela samhällsekonomin beräknas ha stigit med 1,8 procent i fjol, mätt med
bruttonationalproduktens prisindex. Till ökningen bidrog isynnerhet priserna inom byggandet.

Konsumentprisindexet steg med 4,1 procent på årsnivå, men prisindexet för hushållens konsumtionsutgifter
inom nationalräkenskaperna med 3,3 procent. I nationalräkenskaperna mäts priset på alla boendetjänster bara
med förändringen avmarknadshyror, medanman i konsumentprisindexet också beaktar utgifterna för ägarboende.
Prisutvecklingen inom försäkrings- och finansieringstjänster mäts också på ett annat sätt i nationalräkenskaperna
än i konsumentprisindexet.

Bytesförhållandet försvagades ytterligare med 3,3 procent, eftersom importpriserna steg med nästan två procent,
men exportpriserna gick ned med en och en halv procent.

Nationalinkomsten sjönk reellt med 1,3 procent
I fjol ökade nettonationalinkomsten nominellt med två procent och var 29 300 euro per capita. Finlands
bruttonationalinkomst var i fjol något mindre än bruttonationalprodukten, 184 miljarder euro, då
kapitalinkomsterna från utlandet var mindre än kapitalutgifterna till utlandet. Brutto- och nettonationalinkomsten
sjönk reellt med 0,7 procent resp. 1,3 procent, eftersom bytesförhållandet försvagades.

Hushållens löneinkomster ökade med 6,8 procent och arbetsgivarnas kollektiva avgifter med 7 procent.
Sammanlagt steg andelen löntagarersättningar av nationalinkomsten till 58,7 procent. Föregående år var andelen
56,2 procent. Kapital- och företagarinkomsternaminskademed 6,5 procent och deras andel av nationalinkomsten
var 27,5 procent. Föregående år var andelen 30 procent.

Företagens vinster minskade
De icke-finansiella företagens driftsöverskott, dvs. rörelsevinst, minskade nominellt med 7 procent från
föregående år. Företagens företagarinkomst minskade med 12 procent. I företagarinkomsten beaktas också
kapitalinkomster och betalda räntor och den motsvarar grovt vinsten före skatter och dividender.

Företagen betalade i fjol 7 procent mindre i direkta skatter och sex procent mindre i dividender än året innan.

Den nominella ökningen av de icke-finansiella företagens fasta investeringar i Finland var i fjol 9 procent,
särskilt på grund av ökningen av byggnadsinvesteringar. De fasta investeringarna var större än någonsin tidigare.
Företagens nettoutlåning, dvs. finansiella ställning, uppvisade ett överskott på något under en miljard, då
överskottet året innan var fyra miljarder euro.

De finansiella företagens avgiftsintäkter minskade med tre procent, men de indirekt mätta finansiella tjänsterna
ökade med 10 procent från året innan. Kredit- och inlåningsstocken ökade ytterligare och årets genomsnittliga
räntenivå var högre än året innan. De finansiella företagens och försäkringsföretagens finansiella ställning
visade ett överskott på drygt en miljard euro.

Den offentliga sektorns överskott fortfarande mer än 8 miljarder euro
Statsförvaltningens finansiella ställning visade ännu i fjol ett överskott på 1,6 miljarder euro. Statens intäkter
av indirekta skatter ökade med två procent, men de direkta skatterna minskade med en och en halv procent
jämfört med året innan, då intäkterna av samfundsskatten minskade. Löpande transfereringar till kommuner
och samkommuner (inkl. momsåterbäringar) steg med 10 procent och transfereringarna till socialskyddsfonder
med 7 procent.

Statens konsumtionsutgifter ökade nominellt med närmare 8 procent och investeringarna med omkring 11
procent.

Kommunernas och samkommunernas finansiella ställning var nästan i balans, underskottet var 0,4 miljarder
euro. Kommunernas skatteinkomster steg med mer än sex procent. Konsumtionsutgifterna ökade nominellt
med 7 procent och investeringarna med nästan 12 procent.
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Arbetspensionsanstalternas finansiella överskott steg i fjol till en rekordnivå till närmare 7 miljarder euro på
grund av insamlade arbetspensionsavgifter.

Sammanlagt var den offentliga sektorns finansiella ställning, dvs. det finansiella sparandet, 8,1 miljarder euro.
EMU-överskottet avviker en aning från den offentliga sektorns finansiella sparande enligt nationalräkenskaperna
och var 8,2 miljarder euro, dvs. 4,5 procent av bruttonationalprodukten. Överskottet var något mindre än året
innan, då det var 5,2 procent av bruttonationalprodukten. Den offentliga sektorns s.k. EMU-skuld minskade
till 34,2 procent av bruttonationalprodukten.

De offentliga utgifternas förhållande till bruttonationalprodukten (exkl. interna överföringar) steg till 49 procent.
Föregående år var andelen 47,3 procent.

Skattekvoten, dvs. skatternas och de obligatoriska socialskyddsavgifternas andel av bruttonationalprodukten,
steg i fjol till 43,1 procent. Föregående år var skattekvoten 43 procent.

Hushållens realinkomster ökade med två procent
Hushållens disponibla inkomst ökade ytterligare i fjol, nominellt med 5,4 procent och reellt med två procent.

Bruttoinkomsterna ökade mest till följd av ökningen av lönesumman med nästan 7 procent, som framför allt
berodde på en högre inkomstnivå, men också på att sysselsättningen förbättrades jämfört med året innan.
Hushållens sociala förmåner ökade med något under fem procent. Inom jord- och skogsbruket minskade
företagarinkomsten med 14 procent och den kalkylerade bostadsinkomsten av ägarbostäder med 20 procent,
vilket berodde på ökningen av ränteutgifter. Övriga företagarinkomster minskade med en och en halv procent.
Sammanlagt minskade företagarinkomsten med närmare 10 procent. Hushållens direkta skatter ökade med
drygt fem procent.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade nominellt med 5,3 procent. Konsumtionsutgifterna var större än den
disponibla inkomsten, vilket innebär att sparkvoten, dvs. sparandet i förhållande till den disponibla inkomsten,
var -1,4 procent. Hushållens löpande inkomster räckte med andra ord inte helt till för att täcka
konsumtionsutgifterna. Hushållens fasta investeringar minskade nominellt med fyra procent på grund av
minskningen av bostadsinvesteringar. Hushållens finansiella ställning hade ett underskott på nästan femmiljarder
euro.

Hushållens skuldsättningsgrad var 104 procent, dvs. större än någonsin tidigare. Skuldsättningsgraden utgörs
av förhållandet mellan kreditbeståndet och den disponibla inkomsten under året.

Följande revidering i januari 2010
Nationalräkenskaperna för år 2008 revideras nästa gång i januari 2010 då också tidsserien fr.o.m. år 1975
revideras.

De reviderade preliminära uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var
tillgängliga 3.7.2009.

. Mer detaljerade uppgifter om metoderna inom nationalräkenskaperna finns på Statistikcentralens webbsidor:
http://tilastokeskus.fi/til/vtp/men_sv.html.
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Tabelbilaga

Bruttonationalprodukt (BNP) till marknadspris 1975-2008*1)

BNP per capita, EURPrisförändring,
%

Volymförändring,
%

Värdförändring,
%

Till referensårs 2000
priser, milj. EUR

Till löpande priser,
milj. EUR

År
3 830...69 43118 0451975
4 33213,20,313,569 61620 4741976
4 7549,70,310,069 84722 5271977
5 2357,72,610,571 66424 8821978
6 0588,47,016,076 66728 8641979
6 9719,85,115,480 59033 3221980
7 84711,61,313,081 61337 6651981
8 7779,23,012,584 08142 3681982
9 7238,32,911,486 55947 2161983

10 8208,63,011,989 19452 8241984
11 7305,43,38,992 12057 4991985
12 5794,82,67,694 53961 8641986
13 5474,33,68,097 90366 8141987
15 3087,85,113,3102 89775 7121988
17 0796,25,412,0108 46984 7801989
18 0005,80,15,9108 55889 7471990
17 0921,8-6,2-4,5101 78085 6981991
16 4700,7-3,7-3,197 97883 0411992
16 5662,0-0,91,197 07683 9241993
17 3121,43,65,0100 54588 1031994
18 7774,83,98,9104 49095 9121995
19 368-0,23,73,5108 35699 2591996
20 9292,16,28,4115 074107 5761997
22 7163,45,28,8121 087117 0581998
23 7530,93,94,8125 835122 6851999
25 5412,65,17,8132 198132 1982000
26 9453,02,75,7135 774139 7892001
27 6501,31,62,9137 910143 8082002
27 968-0,41,81,4140 407145 7952003
29 1070,63,74,4145 597152 1512004
29 9460,52,83,2149 627157 0702005
31 7131,34,96,3156 993167 0092006*
33 9703,24,27,6163 591179 6592007*
34 7691,81,02,8165 294184 7282008*

1) *Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.
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National balance of supply and demand 2007*-2008*1)

Volymförändring,
%

Prisförändring,
%

Värdförändring,
%

Till referensårs 2000
priser, milj. EUR

Till löpande priser, milj.
EUR

2008*2007*2008*2007*2008*2007*2008*2007*2008*2007*
Transaktion

1,04,21,83,22,87,6165 294163 591184 728179 659Bruttonationalprodukt,
till marknadspris

7,06,51,82,18,98,771 70967 04379 58273 056Import av varor och
tjänster

2,84,91,82,94,67,9236 377230 046264 310252 715Totalt utbud
7,38,1-1,60,75,68,889 44483 34086 76182 127Export av varor och

tjänster
1,92,54,02,96,05,5114 181112 017136 847129 123Konsumtionsutgifter
1,93,33,42,35,45,683 87682 30495 57490 685Privata

konsumtionsutgifter
2,00,85,34,37,45,130 53529 94241 27338 438Offentliga

konsumtionsutgifter
0,38,73,84,54,213,632 96532 85738 09836 566Bruttobildning av fast

kapital
0,49,03,64,44,013,829 22629 10533 32732 047Privat bruttobildning

av fast kapital
-0,36,85,95,45,612,63 7993 8094 7714 519Offentlig

bruttobildning av fast
kapital

........1 9643 465Förändringar i lager,
anskaffning av
värdeföremål

2,95,52,02,44,98,1236 945230 310263 670251 281Total efterfrågan
........6401 434Statistik differens

1) *Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.

Nationalinkomst 2007*-2008*1)

Förändring, %Andel, %Milj. EUR
2008*2007*2008*2007*2008*2007*

Transaktion
6,85,947,145,173 38168 729Löner och arvoden
7,05,211,611,118 09616 919Arbetsgivares socialskyddsavgifter

-6,58,127,530,042 77245 749Kapitalinkomst och ägaruttag
-22,63,29,512,614 82819 154Icke-finansiella företag
21,4102,1-0,3-0,3-466-384Bostadssamfund
13,2-16,00,90,81 4291 262Finansiella företag och försäkringsföretag
24,533,34,13,46 4435 175Offentlig sektor
-0,610,912,613,019 68519 806Hushåll

-23,910,60,50,77831 029Ägaruttag från jordbruk
-7,951,11,11,21 6611 803Ägaruttag från skogsbruk

-19,8-26,71,31,61 9492 429Kalkylmässig bostadsinkomst
-0,64,42,62,74 0504 074Andra ägaruttag
15,96,70,50,5853736Hushållens icke-vinstsyftande organisationer

1,73,413,813,821 46021 110Offentliga samfund netto skatt
2,16,1100,0100,0155 709152 507Nettonationalinkomst
5,78,5..28 60227 066Kapitalförslitning
2,66,5..184 311179 573Bruttonationalinkomst

1) *Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.
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Nettokreditgivning 2007*-2008*1)

Milj. EUR
2008*2007*

Sektor
     4 980     7 396Hela ekonomin

9204 061Icke-finansiella företag
-296-298Bostadssamfund

1 094744Finansiella institut och försä
8 1459 406Offentliga samfund
1 6353 803Statsförvaltning
-351-269Lokalförvaltning

6 8615 872Socialskyddsfonder
6 7575 355Arbetspensionsanstalter

104517Övriga socialskyddsfonde
-4 716-5 471Hushåll

473388Icke-vinstsyftande samfund som
-640-1 434Sektorvis ofördelad

-4 980-7 396Utlandet
1) *Preliminär uppgift. Tidsserierna revideras år 2010. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.
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