
Nationalräkenskaper 2011

Bruttonationalprodukten ökade med 2,7 procent i fjol,
ökningen av hushållens inkomster avstannade
Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av
bruttonationalprodukten med 2,7 procent år 2011. Enligt de första preliminära uppgifterna som
publicerades i mars var ökningen 2,9 procent. Bruttonationalprodukten uppgick i fjol till 189
miljarder euro. Nationalprodukten var i fjol reellt fortfarande 3 procent lägre än år 2008.
Nationalinkomsten, som beskriver samhällsekonomins inkomster, ökade reellt med en procent
i fjol.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Förädlingsvärdets volym ökade fortfarande år 2011 inom de flesta näringsgrenar efter den rekordartade
nedgången år 2009. Av industribranscherna ökade tillväxten mest inom den kemiska industrin och inom
vissa branscher inom metallindustrin. Däremot minskade förädlingsvärdet inom elektronikindustrin
betydligt. Av servicenäringarna ökade tillväxten mest inom företagstjänster, vård och omsorg; sociala
tjänster samt inom fastighetsverksamhet.

Produktionen steg i och med ökningen av alla efterfrågeposter. Snabbast ökade investeringarna, med 6,8
procent. Exportvolymen ökade med 2,6 procent och importvolymen med 5,7 procent. Volymen av privata
konsumtionsutgifter ökade med 2,5 procent och volymen av offentliga konsumtionsutgifter med 0,4
procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 12.7.2012
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Driftsöverskottet, som beskriver vinster från företagens huvudsakliga verksamhet, ökade nominellt med
9 procent, men var fortfarande klart mindre än under toppåret 2007. Företagen betalade 12 procent mer i
direkta skatter än föregående år och uppskattningsvis 23 procent mer i dividender. Företagens finansiella
ställning visade ett överskott på 2,5 miljarder euro, dvs. klart mindre än året innan, eftersom investeringarna
och lagren ökade.

Den offentliga sektorns finansiella ställning visade däremot ett underskott för tredje året i följd, 1,8 miljarder
euro. Året innan var underskottet 5 miljarder euro.

Ökningen av hushållens realinkomster stannade av i fjol. Hushållens justerade realinkomst, som beskriver
den ekonomiska välfärden, ökade bara med 0,2 procent. I den ingår förutom nettoinkomsterna också
individuella tjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga
sektorn och olika organisationer producerar för hushållen. Löneinkomsterna ökade nominellt med 4,4
procent, de sociala förmånerna med 3,7 procent och kapital- och företagarinkomsterna med 4,1 procent.
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1. Bruttonationalprodukten ökade med 2,7 procent i fjol,
hushållens inkomster med 0,2 procent
Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av Finlands bruttonationalprodukt
med 2,7 procent i fjol. Enligt de första preliminära uppgifterna som publicerades i mars var ökningen 2,9
procent. Ökningen reviderades nedåt, eftersom nya uppgifter erhölls främst om industrins insatsförbrukning.

Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 189 miljarder
euro. Den var drygt 2 miljarder euro mindre än i de första preliminära uppgifterna som publicerades i
mars. Nationalprodukten var i fjol reellt fortfarande 3 procent lägre än år 2008.

Hushållens justerade disponibla inkomst, som beskriver den ekonomiska välfärden, ökade i fjol reellt med
0,2 procent och den långvariga ökningen avstannade i praktiken. Enligt de första preliminära uppgifterna
som publicerades i mars var ökningen 1,3 procent. Ökningen reviderades nedåt, eftersom nya uppgifter
erhölls främst om företagarinkomster. Utöver nettoinkomster omfattar hushållens justerade inkomst också
individuella tjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga
sektorn och organisationer producerar för hushållen.

Statistikcentralen har förutom fjolårets nationalräkenskaper också reviderat nationalräkenskaperna för
åren 2009 och 2010. Volymen av bruttonationalprodukten minskade med 8,5 procent år 2009 och ökade
med 3,3 procent år 2010. Räkenskaperna för år 2009 baserar sig nu på balansering av tillgång och
användning per produkt.

När det gäller sektorkontona gjordes små justeringar även för åren 1975–2008. Närmast justerades de
skatter som arbetspensionsanstalterna, bankerna och företagen betalat samt fördelningen av hushållens
företagarinkomster mellan olika inkomstkällor. Korrigeringarna förbättrade den offentliga sektorns
finansiella ställning något.

1.1. Den kemiska industrin ökade, elektronikindustrin minskade
Förädlingsvärdets volym ökade fortfarande år 2011 inom de flesta näringsgrenar efter den rekordartade
nedgången år 2009.

Inom primärproduktionen ökade förädlingsvärdets volym med 3,3 procent. Förädlingsvärdet ökade både
inom lant- och skogsbruket.

Volymen av näringsgrenarna inom förädlingen, dvs. tillverkning och byggande, ökade med 1,8 procent.
Tillväxten ökade mest inom den kemiska industrin, vissa branscher inom metallindustrin samt inom
husbyggandet. Däremot minskade förädlingsvärdet inom elektronikindustrin betydligt.

Inom servicenäringarna ökade förädlingsvärdets volym med 2,3 procent. Tillväxten ökade mest inom
företagstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster, handel samt inom fastighetsverksamhet. Förädlingsvärdets
volym minskade betydligt bara inom finansierings- och försäkringsverksamhet.

1.2. Importen översteg exporten
Produktionen steg i och med ökningen av alla efterfrågeposter. Snabbast ökade investeringarna.

Exportvolymen ökade med 2,6 procent och importvolymen med 5,7 procent. Import- och exportsiffrorna
för tjänster reviderades betydligt uppåt jämfört med de preliminära uppgifterna som publicerades i mars,
med drygt 2 miljarder euro. Handelsbalansen med varor och tjänster visade i fjol ett underskott för första
gången sedan år 1991.

Volymen av de privata konsumtionsutgifterna ökade i fjol med 2,5 procent och volymen av de offentliga
med 0,4 procent. Konsumtionsutgifterna ökade mest på grund av utgifter med anknytning till boende, köp
av bilar, datakommunikation samt restaurang- och livsmedelsutgifter.

Investeringsvolymen ökade i fjol med 6,8 procent. Investeringskvoten vände uppåt och var 19,6 procent.
Investeringarna i maskiner och utrustning ökade med en femtedel och investeringarna i byggnader med
omkring 6 procent.
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1.3. Sysselsättningen förbättrades något
Enligt nationalräkenskaperna ökade antalet sysselsatta i fjol med 1,1 procent (29 000 personer) och antalet
arbetade timmar med 1,3 procent. Arbetsplatserna ökade mest inom företagstjänster. Antalet arbetsdagar
var lika många som året innan.

Arbetsproduktiviteten inom hela samhällsekonomin, dvs. bruttoförädlingsvärdet till fasta priser dividerat
med arbetade timmar, förbättrades i fjol med 0,8 procent.

1.4. Prisstegringen tilltog
Prisnivån inom hela samhällsekonomin steg med 3,1 procent i fjol, mätt med prisindexet för
bruttonationalprodukten.

Konsumentprisindexet steg med 3,4 procent, likaså prisindexet för hushållens konsumtionsutgifter inom
nationalräkenskaperna. I nationalräkenskaperna mäts priset på alla boendetjänster med hyresförändringar,
medan man i konsumentprisindexet också beaktar utgifterna för ägarboende. Prisutvecklingen inom
försäkrings- och finansieringstjänster mäts också på ett annat sätt i nationalräkenskaperna än i
konsumentprisindexet.

Bytesförhållandet försämrades ytterligare, numed 1,9 procent, då importpriserna stegmer än exportpriserna.

1.5. Nationalinkomsten ökade reellt med en procent
I fjol ökade nettonationalinkomsten nominellt med 5,2 procent och var 29 800 euro per capita.
Bruttonationalinkomsten i Finland uppgick i fjol till 190 miljarder euro. Den var drygt 3 miljarder euro
mindre än i de första preliminära uppgifterna som publicerades i mars, eftersom bruttonationalprodukten
minskade och mer dividender än vad som tidigare uppskattades betalades till utlandet. Brutto- och
nettonationalinkomsten ökade reellt med 1,0 procent.

Hushållens löneinkomster ökade med 4,4 procent och arbetsgivarnas kollektiva avgifter med 5,3 procent.
Sammanlagt sjönk lönernas och de kollektiva avgifternas andel av nationalinkomsten något, till 60,2
procent. Föregående år var andelen 60,6 procent. Kapital- och företagarinkomsterna inom samhällsekonomin
ökade med 2,3 procent och deras andel av nationalinkomsten var 24,8 procent. Föregående år var andelen
25,5 procent.

Arbetsgivarnas (frivilliga) socialförsäkringsavgifter år 2010 reviderades nedåt med drygt 600 miljoner
euro på grund av ett upptäckt fel.

1.6. Företagen ökade sina investeringar
De icke-finansiella företagens driftsöverskott, dvs. rörelsevinst, ökade nominellt med 9 procent från
föregående år. Däremot ökade företagens företagarinkomst bara med 2 procent. I företagarinkomsten
beaktas också kapitalinkomster och betalda räntor och den motsvarar grovt vinsten före skatter och
dividender.

Företagen betalade i fjol 12 procent mer i direkta skatter och 23 procent mer i dividender jämfört med året
innan.

Företagens fasta investeringar inom landet ökade nominellt med 12 procent i fjol. Företagen ökade också
sina lager. På grund av ökade investeringar och lager visade företagens nettoutlåning, dvs. finansiella
ställning, ett överskott på bara 2,5 miljarder euro. Året innan var överskottet nästan 9 miljarder euro.

De finansiella företagens avgiftsintäkter och ränteintäkter netto (indirekt mätta finansiella tjänster) var på
samma nivå som året innan. Den genomsnittliga räntenivån var högre än året innan. De finansiella företagens
och försäkringsföretagens finansiella ställning visade ett överskott på 1,5 miljarder euro.
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1.7. Den offentliga sektorns underskott 0,9 procent av
bruttonationalprodukten
Statsförvaltningens finansiella ställning visade ett underskott på 6,2 miljarder euro, medan underskottet
året innan var 10 miljarder euro. En ökning av skatteinkomsterna med 13 procent bidrog till minskningen
av underskottet. De löpande transfereringarna till kommuner och samkommuner (inkl. momsåterbäringar)
steg med 4 procent, men transfereringarna till socialskyddsfonder, bl.a. Folkpensionsanstalten, var
oförändrade. Statens konsumtionsutgifter ökade nominellt med 2 procent, men investeringarna minskade
med 11 procent.

Kommunerna och samkommunerna hade ett underskott på 0,9 miljarder euro, året innan var underskottet
0,4 miljarder euro. Kommunernas skatteinkomster ökade med 3 procent. Konsumtionsutgifterna och
investeringarna ökade nominellt med 5 procent.

Arbetspensionsanstalternas finansiella överskott var 5,3 miljarder euro, dvs. på samma nivå som under
de två föregående åren. Pensionsavgiftsinkomsterna ökade med 6 procent och de betalda pensionerna med
8 procent. Kapitalinkomsterna ökade med 13 procent. Övriga socialskyddsfonders ekonomi var i balans.

Sammantaget visade den offentliga sektorns finansiella ställning, dvs. nettoutlåning, ett underskott på 1,8
miljarder euro (0,9 procent av bruttonationalprodukten), medan underskottet året innan var 5 miljarder
euro. De offentliga utgifternas förhållande till bruttonationalprodukten sjönk något till 54,8 procent.
Föregående år var det 55,8 procent.

Skattekvoten, dvs. skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till
bruttonationalprodukten, var i fjol 43,4 procent, året innan var den 42,5 procent.

1.8. Hushållens realinkomster ökade med 0,2 procent
Hushållens disponibla inkomst ökade nominellt med 3,4 procent, men reellt låg den på samma nivå som
året innan. Den långvariga ökningen av inkomsterna stannade av. Hushållens justerade disponibla inkomst
ökade nominellt med 3,7 procent och reellt med 0,2 procent. Den justerade inkomsten beaktar också
individuella tjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga
sektorn och ideella organisationer producerar för hushållen.

Hushållens löneinkomster ökade med 4,4 procent och sociala förmåner med 3,7 procent. Kapital- och
företagarinkomsterna steg med 4,1 procent. Hushållen betalade 7 procent mer i direkta skatter än året
innan, eftersom beskattningen blev stramare.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade nominellt med 6 procent. Konsumtionsutgifterna var mindre än
den disponibla inkomsten, vilket innebär att sparkvoten, dvs. sparandet i förhållande till den disponibla
inkomsten, var positiv och uppgick till 1,0 procent. Hushållens fasta investeringar ökade med 9 procent
på grund av återhämtningen av bostadsinvesteringarna. Hushållens finansiella ställning försvagades
ytterligare och visade ett underskott på 4,5 miljarder euro.

Hushållens skuldsättningsgrad fortsatte att stiga och var 115,6 procent, dvs. högre än någonsin tidigare.
Skuldsättningsgraden är förhållandet mellan lånen enligt finansräkenskaperna och den disponibla inkomsten
under året. Till skulderna räknas också hushållens andel av bostadsaktiebolagens skulder.

1.9. Bytesbalansen vände till underskott
Finlands bytesbalans vände till underskott i fjol för första gången sedan år 1993. Underskottet låg på 2,2
miljarder euro. Det uppstod närmast av underskottet i varuhandeln.

Import- och exportuppgifterna för tjänster reviderades uppåt med 2 miljarder euro, eftersom
Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med tjänster nu baserade sig på en årsenkät, medan den i
mars baserade sig enbart på kvartalsuppgifter som erhållits från de största företagen. Också kapitalutgifterna
till utlandet reviderades uppåt med över en miljard euro, eftersom mer dividender betalades till utlandet
enligt Finlands Banks preliminära uppgifter.

6



Importen av tjänster år 2010 korrigerades nedåt med omkring 750 miljoner euro på grund av ett upptäckt
fel.

1.10. Följande revidering i januari 2013
Nationalräkenskaperna för åren 2010 och 2011 revideras nästa gång i januari 2013.

De reviderade preliminära uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som
var tillgängliga 6.7.2012. Mer detaljerade uppgifter om metoderna inom nationalräkenskaperna finns på
Statistikcentralens webbsidor: http://tilastokeskus.fi/til/vtp/men_sv.html
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Bruttonationalprodukt (BNP) till marknadspris 1975-2011*

BNP per capita,
EUR

Prisförändring,
%

Volymförändring,
%

Värdförändring,
%

Till referensårs 2000
priser, milj. EUR

Till löpande priser,
milj. EUR

År

3 824...68 23818 0181975

4 32813,10,313,568 47320 4531976

4 7349,40,29,768 63722 4331977

5 2207,52,910,670 64124 8091978

6 0418,37,116,075 67228 7831979

6 9589,65,415,579 75033 2571980

7 83111,61,313,080 77637 5901981

8 7639,23,012,583 23942 3001982

9 7018,13,011,485 75647 1071983

10 7918,53,111,888 42152 6811984

11 6915,33,38,891 34157 3111985

12 5374,82,67,693 75461 6601986

13 4974,33,58,097 02666 5711987

15 2447,65,213,3102 09375 4031988

16 9796,45,111,8107 27784 2911989

17 9125,40,56,0107 81989 3161990

16 9971,5-6,0-4,6101 35085 2171991

16 4620,9-3,5-2,697 81883 0031992

16 5631,9-0,81,197 02483 9141993

17 3741,63,75,4100 56988 4041994

18 8074,54,08,7104 55496 0641995

19 344-0,43,63,2108 28799 1311996

20 8922,06,28,3115 007107 3801997

22 6313,45,08,6120 792116 6311998

23 6800,93,94,9125 513122 3211999

25 5392,65,38,1132 195132 1952000

26 8483,02,35,4135 214139 2882001

27 6211,31,83,1137 694143 6462002

27 917-0,72,01,3140 465145 5312003

29 1240,54,14,6146 260152 2662004

30 0090,52,93,4150 524157 4292005

31 4770,84,45,3157 164165 7652006

34 0033,05,38,5165 549179 8302007

34 9442,90,33,2166 035185 6702008

32 2761,5-8,5-7,2151 858172 3182009

33 3360,43,33,8156 905178 7962010

35 1503,12,75,9161 206189 3682011
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Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

2011201020092008200720062005200420032002

2,93,1-7,80,94,45,52,13,71,91,61. publiceringBruttonationalprodukten

2,93,7-8,40,35,34,42,94,12,01,8Föregående publicering

2,73,3-8,50,35,34,42,94,12,01,8Senaste publicering

-0,20,2-0,7-0,60,9-1,10,80,40,10,2
Revision, procentenheter (senaste
minus första)

0,12,6-22,3-1,34,15,410,34,80,91,71. publiceringImport

0,17,7-16,47,57,07,911,47,43,23,2Föregående publicering

5,76,9-17,27,57,07,911,47,43,23,2Senaste publicering

5,64,35,18,82,92,51,12,62,31,5
Revision, procentenheter (senaste
minus första)

-0,85,1-24,3-1,14,810,77,03,51,35,61. publiceringExport

-0,87,8-21,55,88,212,27,08,2-1,93,3Föregående publicering

2,67,5-21,35,88,212,27,08,2-1,93,3Senaste publicering

3,42,43,06,93,41,50,04,7-3,2-2,3
Revision, procentenheter (senaste
minus första)

2,61,9-1,31,92,82,32,92,92,72,71. publiceringKonsumtionsutgifter

2,62,1-1,61,92,73,12,82,93,82,6Föregående publicering

1,82,1-1,71,92,73,12,82,93,82,6Senaste publicering

-0,80,2-0,40,0-0,10,8-0,10,01,1-0,1
Revision, procentenheter (senaste
minus första)

4,60,8-13,41,07,65,11,74,6-2,3-1,01. publiceringBruttobildning av fast
kapital 4,62,6-13,3-0,610,71,93,64,93,0-3,7Föregående publicering

6,81,9-13,2-0,610,71,93,64,93,0-3,7Senaste publicering

2,21,10,2-1,63,1-3,21,90,35,3-2,7
Revision, procentenheter (senaste
minus första)
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