
Tilastokeskus ¿Hb. s VT
Statistikcentralen Kansantalous 1993:2

__ _____ ____________ ___________ ________ Nationalräkenskaper

Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoja
Förhandsuppgifter om nationalräkenskaper 
1992

5.2.1993

BRUTTOKANSANTUOTTEEN VOLYYMIN MUUTOKSET

6 

4 
2 

0 

-2 

-4 
-6 

-8
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

VUOSI

t i i--------------1------------- 1------------- 1------------- 1--------------1--------------1------------- 1--------------1--------------r

Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.



Bruttokansantuote supistui 3,5 prosenttia
Markkinahintaisen bruttokansantuotteen volyymi supistui 
edelleen viime vuonna selvästi, 3,5 prosenttia. Vuonna 
1991 bruttokansantuote väheni vielä enemmän, 6,4 prosent
tia. Tuotanto on siten laskenut kahdessa vuodessa yhteensä 
lähes 10 prosenttia.

Tuotanto kasvoi viime vuonna vientiteollisuudessa ja met
sätaloudessa. Tuotanto aleni eniten maataloudessa, raken
nustoiminnassa, kaupassa, ravitsemis- ja majoitustoimin
nassa sekä rahoitustoiminnassa. Myös julkinen toiminta su
pistui hieman ensimmäistä kertaa vuoden 1948 jälkeen.

Kotimainen kysyntä laski viime vuonna lähes kuusi pro
senttia. Investoinnit supistuivat 15 prosenttia ja kulutus
menot lähes neljä prosenttia. Myös varastot pienenivät.

Tavaroiden ja  palvelusten viennin määrä lisääntyi yhdeksän 
prosenttia. Eniten kasvoi metalliteollisuuden vienti. Myös 
puu- ja paperiteollisuuden sekä kemianteollisuuden ja elin
tarviketeollisuuden vienti kasvoivat selvästi.

Tavaroiden ja palvelusten tuonnin määrä kasvoi vain puoli 
prosenttia. Raaka-aineiden ja tuotantotarvikkeiden tuonti li
sääntyi, mutta investointi- ja kulutustavaroiden tuonti vähe
ni.
Kansantulo supistui viime vuonna nimellisesti neljä ja puo
li prosenttia. Kansantulo asukasta kohti oli viime vuonna 
75 700 markkaa. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo 
aleni reaalisesti 3,7 prosenttia.

Nämä tiedot perustuvat Tilastokeskuksessa laadittuun vii
me vuoden kansantalouden tilinpidon ennakkotilastoon. Ti
lasto perustuu 29.1. mennessä saatuihin tietoihin.

Tuotannon volyymit toimialoittain

Alkutuotanto supistui viime vuonna 3,6 prosenttia. Maata
louden tuotanto aleni lähes 17 prosenttia lähinnä heikon 
viljasadon takia. Sen sijaan metsien hakkuut lisääntyivät 13 
prosenttia. Kaivannaistoimintaä lisäsi turpeennosto.

Jalöstustoimialojen tuotanto väheni 0,6 prosenttia. Tehdas
teollisuuden tuotanto kasvoi lähes neljä prosenttia. Eniten 
tuotantoaan lisäsivät metalliteollisuus sekä puu- ja paperite
ollisuus.
Tuotanto aleni selvästi vaatetus- ja kenkäteollisuudessa, 
graafisessa teollisuudessa sekä rakennusaineteollisuudessa. 
Myös sähkön tuotanto väheni hieman.
Talonrakentaminen jäi edellisvuotta 18 prosenttia matalam
maksi. Eniten väheni teollisuus- ja varastorakennusten sekä 
hoitoalan rakennusten rakentaminen. Myös asuntojen ra
kentaminen väheni selvästi. Maa- ja vesirakentaminen al
koi supistua viime vuonna.

Palvelujen tuotanto väheni viime vuonna 4,9 prosenttia. 
Kauppa sekä ravitsemis- ja majoitustoiminta supistuivat 
tuntuvasti toista vuotta peräkkäin. Myös rahoitustoiminta 
sekä liike-elämän palvelut vähenivät selvästi.

Vaihtotaseen alijäämä supistui hieman

Vaihtotaseen alijäämä oli 22,8 miljardia markkaa. Kauppa
tase oli yli 12 miljardia markkaa ylijäämäinen. Myös pal
velutase parani lähinnä matkustustaseen kohentumisen an
siosta. Sen sijaan pääomakorvausten tase heikkeni noin vii
si miljardia markkaa korkomenojen kasvun takia.

Vaihtosuhde heikkeni vajaan prosentin tuontihintojen nous
tua hieman vientihintoja enemmän.

Työttömyys paheni edelleen

Työllisten lukumäärä väheni viime vuonna noin seitsemän 
prosenttia ja tehtyjen työtuntien lukumäärä noin kuusi pro
senttia. Työttömiä oli viime vuonna Tilastokeskuksen työ
voimatutkimuksen mukaan keskimäärin noin 330 000 hen
keä. Työttömyysaste oli noin 13 prosenttia eli lähes kaksi 
kertaa niin paljon kuin edellisenä vuonna.

Hintakehitys vakaa

Koko kansantalouden hintatason arvioidaan nousseen viime 
vuonna vain yhden prosentin mitattuna bruttokansantuot
teen hintaindeksillä. Kuluttajahintaindeksi nousi vuositasol
la 2,6 prosenttia.

Yksityiset kulutusmenot supistuivat

Yksityisten kulutusmenojen määrä supistui viime vuonna 
yli viisi prosenttia. Eniten väheni kestokulutustavaroiden 
hankinta sekä ulkomaanmatkailu.

Julkiset kulutusmenot pysyivat edellisen vuoden tasolla. 
Kuntien kulutusmenot supistuivat kaksi prosenttia, mutta 
valtion kulutusmenot kasvoivat yli neljä prosenttia lähinnä 
maanpuolustusmenojen kasvun takia.

Investoinnit jatkoivat rajua laskuaan

Investoinnit vähenivät viime vuonna 15 prosenttia. Eniten 
vähenivät talonrakennusinvestoinnit, viidenneksen. Kone-, 
laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit supistuivat 12 prosenttia.

Kansantulon supistuminen jatkui

Kansantulo supistui viime vuonna 4,5 prosenttia. Palk
kasumma aleni 6 prosenttia ja välilliset verot (netto) lähes 
saman verran. Omaisuus- ja yrittäjätulot sen sijaan kasvoi
vat 8 prosenttia, mihin vaikutti yritysten edellisvuotta pa
rempi tulokehitys sekä kotitalouksien korkotulojen kasvu. 
Välillisiä veroja kertyi viime vuonna 4,4 prosenttia edellis
vuotta vähemmän. Tukipalkkioita maksettiin saman verran 
kuin vuonna 1991.

Sosiaalivakuutusmaksut kasvattivat veroastetta

Veroaste oli viime vuonna 38,7 prosenttia bruttokansan
tuotteesta eli 1,2 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän. 
Verotuksen kiristyminen aiheutui sosiaalivakuutusmaksujen 
kolmanneksen kasvusta, kun vakuutetuilta kannettiin koro
tettua kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksua (ns. työlli- 
syysvero) ja kansaneläkemaksupohja laajennettiin eläkeläi
siin. Työttömyysvakuutusmaksun tuntuva korotus kasvatti 
myös sosiaalivakuutusmaksuja.

Valtion ja kuntien välittömiä sekä välillisiä veroja kertyi 
laman myötä edellisvuotta vähemmän ja verorakenteen pai
nopiste siirtyi sosiaalivakuutusmaksujen suuntaan. Näiden 
maksujen osuus kaikista veroista oli viime vuonna 4 pro
senttiyksikköä edellisvuotta suurempi.
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Valtion käytettävissä oleva tulo puolet edellisvuodesta

Kansantalouden käytettävissä oleva tulo supistui viime 
vuonna 4,5 prosenttia. Valtion käytettävissä oleva tulo tu
lonsiirtojen jälkeen väheni puoleen edellisvuodesta. Työttö
myydestä ja valtion velasta johtuneet menot kasvoivat 
edelleen eniten.

Kotitalouksille jäi käytettävissä olevaa tuloa saman verran 
kuin edellisenä vuonna. Sektorin työ- ja yrittäjätulot 
alenivat, mutta korkotulot, sosiaaliavustukset sekä muut tu
lonsiirrot vastaavasti kasvoivat. Kotitalouksien maksama- 
mista tulonsiirroista eniten kasvoivat sosiaalivakuutusmak
sut. Korkomenot kasvoivat vain vähän ja välittömät verot 
supistuivat.

Kotitalouksien käytettävissä olevan tulon ostovoima aleni 
viime vuonna 3,7 prosenttia.

Julkisyhteisöjen säästön alijäämä kaksinkertaistui

Kansantalouden säästö oli viime vuonna 15 miljardia 
markkaa alijäämäinen. Julkisyhteisöjen säästön alijäämä 
kasvoi viime vuonna 35 miljardiin markkaan. Valtion sääs
tö oli 27 miljardia markkaa negatiivinen, koska käytettävis
sä oleva tulo supistui puoleen edellisvuodesta ja kulutus
menot kasvoivat. Myöskään kuntien ja sosiaalivakuutusra- 
hastojen käytettävissä oleva tulo ei riittänyt
kulutusmenojen kattamiseen.
Vakuutuslaitosten säästäminen supistui merkittävästi, kun 
sosiaalivakuutuksen maksutulo aleni ja etuuksien kasvu jat
kui.
Kotitalouksien säästö kasvoi, kun käytettävissä oleva tulo 
jäi edellisvuoden tasolle ja kulutusmenoihin käytettiin ni
mellisestikin vähemmän kuin vuonna 1991. Kotitalouksien 
säätämisaste kasvoi viime 9,6 prosenttiin käytettävissä ole
vasta tulosta.

Valtion rahoitusvaje ennätyssyvä

Ilman luottotappioita yritysten rahoitusalijäämä oli viime 
vuonna vajaat 18 miljardia markkaa eli 11 miljardia edel
lisvuotta pienempi. Kotitalouksien rahoitusasema parani 
myös 11 miljardia markkaa vuodesta 1991 ja oli 30 miljar
dia markkaa ylijäämäinen. Investointien supistuminen vai
kutti merkittävästi sekä yritysten että kotitalouksien rahoi
tusaseman parantumiseen.
Rahoituslaitosten nettoluotonanto ilman luottotappioita jäi 
vajaaseen 24 miljardiin markkaan, edellisenä vuonna sekto
rin nettoluotonanto oli 7 miljardia markkaa suurempia. 
Julkisyhteisöjen rahoitusvajaus syveni viime vuonna 44 
miljardiin, josta valtiosektorin alijäämää oli 35 miljardia 
markkaa.

Kansantalouden rahoitusalijäämä eli vaihtotaseen vaje oli 
viime vuonna 22,8 miljardia eli 4 miljardia markkaa pie
nempi kuin vuonna 1991. Myös suhteessa bruttokansan
tuotteeseen alijäämä hieman supistui, se oli viime vuonna 
4,6 ja edellisenä vuonna 5,3 prosenttia.

Luottotappioiden kirjaaminen kansantalouden tilinpi
dossa

Kansantalouden tilinpidossa luottotappiot kirjataan velalli
sen pääomansiirtotuloiksi ja luottotappioita kärsineen vel- 
kojasektorin pääomansiirtomenoksi. Tästä johtuen esim. 
yritysten rahoitusasema näyttää parantuneen viime vuonna 
merkittävästi.

Bruttonationalprodukten minskade med 3,5 
procent_____________________________
Volymen av bruttonationalprodukten tili marknadspriser 
fortsatte minska kräftigt i fjol, med 3,5 procent. Ar 1991 
minskade bruttonationalprodukten ännu mer, med 6,4 pro- 
cent. Produktionen har därmed minskat med sammanlagt 
nästan 10 procent pä tvä är.
Produktionen ökade i fjol inom exportindustrin och inom 
skogsbruket. Produktionen minskade mest inom jordbruket, 
byggverksamheten, handeln, hotell- och restaurangverk- 
samheten samt inom finansieringen. Ocksä den offentliga 
verksamheten minskade för första gángen sedan är 1948.

Den inhemska efterfrägan sjönk i fjol med nästan sex pro- 
cent. Investeringama sjönk med 15 procent och konsum- 
tionsutgiftema med närmare fyra procent. Lagervolymen 
minskade ocksä.
Exportvolymen av varor och tjänster ökade med nio pro- 
cent. Metallindustriexporten ökade mest. Exporten ökade 
ocksä kännbart inom trävaru- och pappersindustrin, den ke- 
miska industrin och inom livsmedelsindustrin. 
Importvolymen av varor och tjänster ökade med bara en 
halv procent. Importen av rävaror och produktionsvaror 
ökade medan importen av investerings- och konsumtions- 
varor minskade.
Nationalinkomsten minskade i fjol nominellt med fyra och 
en halv procent. Nationalinkomsten per capita var 75 700 
mark. Hushällens disponibla inkomst sjönk reellt med ca 
3,7 procent.
Dessa uppgifter bygger pä Statistikcentralens förhandssta- 
tistik över nationalräkenskapema, som beskriver samhällse- 
konomins totalekonomiska utveckling under fjoläret. Den- 
na förhandsstatistik bygger pä de uppgifter som var tillgän- 
gliga 29.1.1993.

Produktionen enligt näringsgren

Primärproduktionen minskade i fjol med 3,6 procent. Jord- 
bruksproduktionen sjönk med nästan 17 procent, främst 
p.g.a. den däliga spannmälsskörden. Däremot ökade skog- 
savverkningen med 13 procent. P.g.a. torvupptagning öka
de Produktionen inom gruvdriften.
Sekundärproduktionen minskade med 0,6 procent. Tillverk- 
ningsproduktionen ökade med närmare fyra procent. Mest 
ökade Produktionen inom metallindustrin samt inom träva
ru- och pappersindustrin.
Produktionen sjönk tydligt inom textil-, beklädnads- och 
skodonsindustrin, inom den grafiska industrin samt inom 
tillverkningen av byggnadsmaterial. Ocksä elproduktionen 
sjönk nägot.
Husbyggnadsverksamheten stannade pä en nivä som var 18 
procent lägre än föregäende är. Framför allt avtog byggan- 
det av industri- och lagerbyggnader samt uppförandet av 
byggnader inom värdbranschen. Ocksä bostadsbyggandet 
avtog kräftigt. Anläggningsverksamheten började minska. 
Produktionen av tjänster minskade i fjol med 4,9 procent. 
Handeln samt hotell- och restaurangverksamheten minska
de kräftigt redan andra äret i följd. Finansieringsverksam- 
heten och uppdragsverksamheten minskade ocksä betydligt.

Underskottet i bytesbalansen minskade nägot

Underskottet i bytesbalansen var 22,8 miljarder mark. Han- 
delsbalansen visade ett överskott pä över 12 miljarder. 
Ocksä tjänstebalansen förbättrades främst p.g.a. att reseba- 
lansen förstärktes. Däremot försvagades kapitalersättnings- 
balansen med ungefär fern miljarder dä ränteutgiftema öka
de.
Bytesbalansen försvagades med knappt en procent p.g.a. att
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importprisema Steg nägot mer än exportprisema.

Arbetslösheten förvärrades ytterligare

Antalet sysselsatta minskade med omkring sju procent i 
fjol och antalet utförda arbetstimmar sjönk med cirka sex 
procent. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning 
var omkring 330 000 personer arbetslösa i fjol. Arbets- 
löshetstalet var cirka 13 procent, alltsá nastan dubbelt sä 
högt som äret förut.

Prisutvecklingen stabil

Inom heia samhällsekonomin beräknas prisnivän i fjol ha 
stigit med bara en procent, mätt med prisindexet för brut- 
tonationalprodukten. Konsumentprisindexet steg i fjol i 
medeltal med 2,6 procent.

De privata konsumtionsutgifterna sjönk

Volymen av de privata konsumtionsutgifterna sjönk med 
över fern procent i fjol. Mest minskade anskaffningen av 
varaktiga konsumtionsvaror samt utrikesresoma.
De offentliga konsumtionsutgifterna hölls pä fjolärets nivä. 
Kommunemas konsumtionsutgifter sjönk med tvä procent, 
men statens konsumtionsutgifter steg med över fyra pro
cent närmast p.g.a att försvarsutgiftema ökade.

Investeringarna fortsatte sjunka kräftigt

Investeringarna sjönk med 15 procent i fjol. Mest sjönk 
husbyggnadsinvesteringama, med en femtedel. Maskin- 
och transportmedelsinvesteringama minskade med 12 pro
cent.

Nationalinkomsten fortsatte minska

Nationalinkomsten minskade med 4,5 procent i fjol. Lö- 
nesumman sjönk med 6 procent och de indirekta skattema 
(netto) minskade nastan lika mycket. Förmögenhets- och 
företagarinkomstema ökade däremot med 8 procent, delvis 
p.g.a. att företagens inkomstutveckling var bättre än äret 
förut och pä att hushällens ränteinkomster ökade. Det inflöt 
indirekta skatter tili ett belopp som var 4,4 procent lägre än 
fjolärets. Stödpremier betalades ut i samma utsträckning 
som är 1991.

Socialförsäkringsavgifterna höjde skattegraden

Skattegraden var i fjol 38,7 av bruttonationalprodukten, 
alltsä 1,2 procentenheter högre än föregäende är.

Beskattningen skärptes alltsä och det berodde främst pä att 
socialförsäkringsavgifterna ökade med en tredjedel dä det 
uppbars en förhöjd folkpensions- och sjukförsäkringsavgift 
(s.k. sysselsättningsskatt) av försäkringstagama och pä att 
folkpensionsavgiftema utsträcktes även tili att gälla pen- 
sionärerna.
Arbetslöshetsskyddsavgiften höjdes kräftigt och det inver- 
kade för sin del ocksä pä socialförsäkringsavgifterna. 
Statens och kommunemas intäkter av bäde direkta och in
direkta skatter var p.g.a. lägkonjunkturen mindre än äret 
förut och tyngdpunkten i skattestrukturen försköts i rikt- 
ning mot socialskyddsavgiftema. Socialskyddsavgifternas 
andel av skatterna totalt var i fjol nästan 16 procent, alltsä 
4 procentenheter högre än äret förut.

Statens disponibla inkomst var hälften mindre än 
föregäende är

Den disponibla inkomsten inom samhällsekonomin sjönk i 
fjol med 4,5 procent. Efter inkomstöverföringar hade sta
tens disponibla inkomst minskat tili hälften av fjolärets be
lopp. Utgiftema p.g.a. arbetslösheten och statsskulden fort
satte att öka mest.

Hushällens disponibla inkomst var ungefär lika stör som 
föregäende är. Arbets- och företagarinkomstema sjönk 
inom hushällssektom, men ränteinkomstema, socialbidra- 
gen och andra inkomstöverföringar ökade. Av de inkoms
töverföringar som hushällen betalar ökade socialförsäkring- 
savgiftema mest, ränteutgiftema ökade bara obetydligt och 
de direkta skattema sjönk.
Köpkraften i hushällens disponibla inkomst sjönk med 3,7 
procent i fjol.

Underskottet fördubblades i sparandet hos offentliga 
sammanslutningar

Sparandet inom samhällsekonomin hade ett underskott pä 
15 miljarder i fjol. Underskottet i sparandet hos offentliga 
samfund steg tili 35 miljarder. Underskottet i det statliga 
sparandet var 27 miljarder dä den disponibla inkomsten 
sjönk tili hälften frän föregäende är och konsumtionsutgif- 
tema ökade. Inte heller kommunemas och socialskyddsfon- 
dernas disponibla inkomst räckte tili för att täcka konsum- 
tionsutgiftema.
Försäkringsanstaltemas sparande minskade ocksä kräftigt 
dä avgiftsintäkterna frän socialförsäkringen minskade och 
förmänerna fortsatte att öka.
Hushällens sparande ökade eftersom hushällens disponibla 
inkomst läg kvar pä fjolärets nivä och det ocksä nominellt 
användes mindre pengar för konsumtion än är 1991. 
Hushällens sparande steg tili 9,6 procent av den disponibla 
inkomsten.

Rekordstort finansieringsunderskott hos staten

Utan kreditförluster var företagens finansieringsunderskott 
knappt 18 miljarder i fjol. Det är 11 miljarder mindre än 
föregäende är. Hushällens finansieringsbalans förbättrades 
ocksä med 11 miljarder jämfört med är 1991 och hade ett 
överskott pä 30 miljarder. Att investeringarna minskade in- 
verkade i väsentlig män pä att bäde företagens och hushäl
lens finansieringsbalans förbättrades.
Finansinstitutens nettokreditgivning utan kreditförluster läg 
pä knappt 24 miljarder, föregäende är var nettokreditgiv- 
ningen inom denna Sektor 7 miljarder större.

De offentliga sammanslutningamas finansieringsunderskott 
fördjupades tili 44 miljarder i fjol, av detta belopp är un
derskottet pä statssektom 35 miljarder.

Den totala samhällsekonomins finansieringsunderskott, dvs. 
underskottet i bytesbalansen var 22,8 miljarder i fjol, alltsä 
fyra miljarder mindre än är 1991. Underskottet minskade 
ocksä i förhällande tili bruttonationalprodukten, det var 4,6 
procent i fjol och 5,3 procent föregäende är.

Hur kreditförluster bokförs i nationalräkenskaperna

Kreditförluster bokförs i nationalräkenskaperna som transi- 
toriska kapitalinkomster pä mottagarsektom och som tran- 
sitoriska kapitalutgifter för den sektor som lidit kreditför- 
lusten. Därmed förefaller t.ex företagens finansieringsba
lans avsevärt förbättrats under föregäende är.
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1. HUOLTOTASE
FÖRSÖRJNINGSBALANS

Käypiin hintoihin 1985 hintoihin Muutos - Förändring %
Löpande priser Ars priser

Mil j . mk Mil j . mk Arvo - Värde Hinta - Pris Volyymi -Volym

* * * * * * * * * *
1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992

Bruttokansantuote 
markkinahintaan - 
Bruttonationalprodukten 
tili marknadspris ............. 503645 490755 371063 357986 -4.2 -2.6 2.3 1.0 -6.4 -3.5

Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
Import av varor och tjänster . 112422 121455 112277 112755 -11.2 8.0 1.0 7.6 -12.1 0.4

KOKONAISTARJONTA - 
TOTALUTBUD ..................... 616067 612210 483340 470741 -5.6 -0.6 2.4 2.0 -7.8 -2.6

Tavaroiden ja palvelusten 
vienti -
Export av varor och tjänster . 109289 127148 101932 111186 -8.0 16.3 -1.4 6.7 -6.7 9.1

Kulutusmenot -
Konsumtionsutgifter .......... 397860 395145 293519 282244 3,6 -0.7 5.8 3.3 -2.1 -3.8

Yksityiset kulutusmenot - 
Privata konsumtionsutgifter. 277336 272940 211181 199994 1.4 -1.6 5.3 3.9 -3.7 -5.3

Julkiset kulutusmenot - 
Offentliga konsumtions- 
utgifter ..................... 120524 122205 82338 82250 8.9 1.4 6.5 1.5 2.3 -0,1

Varastojen lisäys - 
Lagerökning .................... -9063 -7335 -7193 -6860 . . . . . . . . . . . .

Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus -
Bruttobildning av fast 
kapital ........................ 111291 91356 81166 69048 -20.0 -17.9 -0.2 -3.5 -19.8 -■14.9

Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Privat bruttobildning 
av fast kapital ............. 94313 76644 68465 57515 -22.6 -18.7 -0.1 -3 ,3 -22.6 -•16,0

Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Offentlig bruttobildning 
av fast kapital ............. 16978 14712 12701 11533 -1.0 -13.3 -0.8 -4.6 -0.1 -9,2

Tilastollinen ero - 
Statistisk differens ......... 6690 5896 13916 15123

KOKONAISKYSYNTÄ -
t o t a l e f t e r f r Ag a n  .............. 616067 612210 483340 470741 -5.6 -0.6 2.4 2.0 -7.8 -2,6

Siitä - Därav:

Kotimainen kysyntä - 
Inhemsk efterfrägan ...... 506778 485062 381408 359555 -5.0 -4 . 3 3.3 1.5 -8.1 -5,7
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2 TUOTANTO TOIMIALOITTAIN
PRODUKTIONEN ENLIGT NÄRINGSGREN 
PRODUCTION BY KIND OF ACTIVITY

1985 hintoihin 
Ars priser 
prices

1 000 000 mk 1991 Muutos
Förändring

Change
%

1992 Muutos
Förändring

Change
%

Maatalous - Jordbruk- Agriculture 12 424 -6,8 10 337 -16,8

Metsätalous - Skogsbruk - Forestry 9 133 -14,9 10 320 13,0

Teollisuus - Tillverkning - Manufacturing 77 123 -10,7 80 122 3,9

- puu- ja paperi - trä- och papper - wood and paper
- metalli - metall - metal
- muu - övrig - other

13 968 
28 652 
34 503

-8,6
-14,0

-8,6

14 666 
31 517 
33 939

5,0
10,0
-1,6

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - El-, gas- och 
vattenförsörjning - Electricity, gas and water 10 230 3,9 10 153 -0,8

Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet - Construction 23 767 -12,4 20 314 -14,5

- talonrakennustoiminta - husbyggnadsverksamhet - 
building construction

- maa- ja vesirakennustoiminta - anläggningsverksamhet - 
other construction

17 422 

6 345

-15,8

-1,5

14 286 

6 028

-18,0

-5,0

Liikenne - Samfärdsel - Transport and communication 29 942 -2,6 29 792 -0,5

Kauppa - Handel - Trade 31 616 -11,5 28 297 -10,5

Valtio ja kunnat - Staten och kommuner - 
Central and local government services 57 107 1,1 56 019 -1,9

Muu toiminta - Övrig verksamhet - Other services 91 234 -2,3 85 511 -6,3

B ru tto k a n s a n tu o te  y h te e n s ä  - 
B ru tto n a t io n a lp ro d u k te n  s a m m a n la g t  - 
G ro s s  d o m e s tic  p ro d u c t 371 0 6 3 -6 ,4 3 5 7  9 8 6 -3 ,5

siitä: yrittäjätoiminta (ilman asuntojen omistusta) 
därav: näringslivet (exkl. bostadsförvaltning) 
of which: industries (excl. owner-occupied dwellings) 239 937 -8,7 231 337 -3,6

6 Tilastokeskus ^



3. INVESTOINNIT 
INVESTERINGAR
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION

1985 hintoihin 
àrs priser 
prices

1 000 000 mk 1991 Muutos
Förändring

Change

1992 Muutos
Förändring

Change

Talo- sekä maa- ja vesirakennukset - Byggnader och 
anläggningar - Building and other construction 49 831 -15,0 41 473 -16,8

siitä: asuinrakennukset 
därav: bostadsbyggnader 
of which residential buildings 19 090 -22,3 15 845 -17,0

Koneet ja laitteet - Maskiner och inventarier - 
Machinery and equipment 31 335 -26,3 Z I 575 -12,0

Yhteensä - Tillsammans - Total 81 166 -19,8 69 048 -14,9

- yksityinen - privât - private
- julkinen - oftentlig - government

68 465 
12 701

-22,6
-0,2

57 515 
11 533

-16,0
-9,2

4. YKSITYISET KULUTUSMENOT 
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER 
PRIVATE FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE

1985 hintoihin 
ärs priser 
prices

1 000 000 mk 1991 Muutos
Förändring

Change

1992 Muutos
Förändring

Change

Kestävät tavarat - Varaktiga varot - Durable goods 18 012 -21,4 14 590 -19,0

Puolikestävät tavarat - Halv-varaktiga varor - Semidurable goods 26 399 -5,5 24 155 -8,5

Lyhytikäiset tavarat - Icke-varaktiga varor - Non-durable goods 74 999 -1,7 73 124 -2,5

Palvelukset - Tjänster - Services 79 698 0,3 78 104 -2,0

Muut menot - Övriga utgifter - Other expenditure 12 073 -4,6 10 021 -17,0

Yhteensä - Tillsammans - Total 211 181 -3,7 199 994 -5,3

Tilastokeskus ^ 7



5. KANSANTULO
NATIONALINKOMST

Osuus - Andel Muutos -

Förändring
Mil j . mk % %

* * * * • *
1991 1992 1991 1992 1991 1992

1)
Palkat - Löner .............................. 230298 216470 57,6 56.7 -0.1 -6.0

1)
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut - 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter . 62009 57252 15,5 15.0 4.7 -7.7

Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - 
Förmögenhets- och företagarinkomster. 
netto ......................................... 49119 52982 12.3 13.9 -35.4 7.9

Yhteisöyritykset -
Företag i bolagsform ................... -1122 5445 -0,3 1.4 -105.8 585.3

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ........... 414 -2758 0.1 -0,7 . .

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... -7516 -7028 -1.9 -1.8 10.5 -6.5

Kotitaloudet - Hushäll.................. 57343 57323 14,4 15.0 -7.2 0.0

Yrittäjätulo maataloudesta - 
Företagarinkomst av jordbruk ....... 7714 6102 1.9 1.6 -19.4 -20,9

Yrittäjätulo metsätaloudesta - 
Företagarinkomst av skogsbruk ...... 4417 4205 1.1 1.1 -36.3 -4.8

Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon 
otot - övriga företagarinkomster 
och ägaruttag ........................ 30956 30811 7.7 8.1 -5.5 -0,5

Omaisuustulot -
Förmögenhetsinkomster ............... 14256 16205 3.6 4.2 13.7 13.7

Välilliset verot miinus tukipalkkiot - 
Indirekta skatter minus subventioner...... 58178 54890 14.6 14.4 -9,1 -5.7

KANSANTULO - NATIONALINKOMST.............. 399604 381594 100.0 100.0 -7.0 -4.5

Kansantulo henkeä kohti, mk - 
Nationalinkomst per invänare, mk ......... 79698 75683 -7.5 -5.0

Keskiväkiluku, 1000 henkeä 
Medelfolkmängden. 1000 personer .......... 5014 5042 0,6 0.6

1) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta
Innehäller löner och socialförsäkringsavgifter frän utlandet
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6. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO. KULUTUSMENOT 
DISPONIBEL INKOMST, KONSUMTIONSUTGIFTER

JA SÄÄSTÖ SEKTOREITTAIN 
OCH SPARANDE ENLIGT SEKTOR

Milj . mk

Osuus -

%

Andel Muutos - 
Förändring

%

* * * * * *
1991 1992 1991 1992 1991 1992

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPONIBEL INKOMST ......................... 395611 377762 100.0 100.0 -7.2 -4.5

Yritykset - Företag ..................... -31920 -24929 -8.1 -6.6

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 31485 23045 8.0 6.1 -4.5 -26.8

Julkisyhteisöt -
Offentliga samraanslutningar ........... 103940 87233 26.3 23.1 -19.1 -16,1

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 1909 1919 0.5 0.5 -29.9 0.5

Kotitaloudet - Hushäll ................. 290197 290494 73.3 76.9 6,0 0.1

KULUTUSMENOT - KONSUMTIONSUTGIFTER ....... 397860 395145 100.0 100.0 3,6 -0.7

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ............ 120524 122205 30.3 30.9 8.9 1.4

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer ..... 10349 10200 2.6 2,6 3.6 -1.4

Kotitaloudet - Hushäll ................. 266987 262740 67.1 66,5 1,3 -1.6

SÄÄSTÖ - SPARANDE ........................... -2249 -17383 100.0 100.0 -105.4 672.9

Yritykset - Företag ..................... -31920 -24929 1419.3 143.4

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 31485 23045 -1400.0 -132.6 -4.5 -26,8

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ........... -16584 -34972 737.4 201,2 -193.7 110.9

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer ..... -8440 -8281 375,3 47.7 16,2 -1.9

Kotitaloudet - Hushäll ................. 23210 27754 -1032.0 -159.7 127.9 19.6

SÄÄSTÄMISEN OSUUS SEKTORIN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA TULOSTA (Säästämisaste) % 
SPARANDETS ANDEL AV SEKTORNS DISPONIBLA 
INKOMST %

Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ........... -16.0

HO1

Kotitaloudet - Hushäll ................. 8.0 9.6

Kotimaiset sektorit yhteensä - 
Inhemska sektorer sammanlagt .......... -0.6 -4.6
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7. VAIHTOTASE
BYTESBALANS

Käypiin hintoihin Muutos -
Löpande priser Förändring
1000 000 mk %

* * * *
1991 1992 1991 1992

Tavaravienti - Export av varor ........... 91100 105583 -8.7 15.9

Tavaratuonti - Import av varor ........... 86348 93422 -15,3 8.2

KAUPPATASE - HANDELSBALANS ................ 4752 12161

Palvelusten vienti - Export av tjänster ., 18189 21565 -4.7 18.6

Palvelusten tuonti - Import av tjänster .. 26074 28033 5.8 7.5

PALVELUTASE - TJÄNSTEBALANS ............... -7885 -6468

Siitä matkailu - Därav turism .......... -6044 -4878

TAVARA- JA PALVELUSTASE -
VARU- OCH TJÄNSTEBALANS ................... -3133 5693

Nettotuotannontekijätulot ja -tulonsiir-
rot - Nettofaktorinkomster och
-transfereringar ............................ -23563 -28470

VAIHTOTASE - BYTESBALANS .................. -26696 -22777

VEROASTE VEROLAJEITTAIN - SKATTEGRADEN MED SKATTESLAG

*  *

1991 1992

VEROASTE YHTEENSÄ -
SKATTEGRADEN SAMMANLAGT..................... 37.5

Välittömät verot - Direkta skatter.... 17,5

Välilliset verot + pakolliset maksut 
ja sakot - Indirekta skatter * 
obligatoriska utgifter och böter...... 15,6

Sosiaalivakuutusmaksut -
Socialförsäkringsavgifter................. 4,5

38,7

17,3

15.3

6 . 1
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8. RAHOITUSTASAPAINO 
FINANSIERINGSBALANS

Käypiin hintoihin Muutos
Löpande priser Förändring
Milj . mk %

* * * *
1991 1992 1991 1992

1)
■

BRUTTOPÄÄOMANMUODOSTUS
BRUTTOKAPITALBILDNING ...................... 102228 84021 -28.0 -17.8

Yritykset - Företag ..................... 42294 38792 -41.3 -8,3

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 3949 3150 -8.4 -20.2

Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ........................ 18980 15812 1.1 -16.7

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar . . . 13696 10148 -27.2 -25.9

Kotitaloudet - Hushäll ................. 23309 16119 -16.8 -30.8

2)
BRUTTOSÄÄSTÄMINEN
BRUTTOSPARANDE .............................. 82222 67140 -33,1 -18.3

4)
Yritykset - Företag ..................... 22664 39589 -31.8 74.7

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 25479 6913 -25.7 -72.9

Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ........................ -9704 -28099 -139.4 189.6

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... 1347 779 -33.8 -42.2

4)
Kotitaloudet - Hushäll ................. 42436 47958 47.4 13.0

Käypiin hintoihin Muutos
Löpande priser Förändring

3)
RAHOITUSYLIJÄÄMÄ

Milj . mk Milj. mk

FINANSIERINGSÖVERSKOTT .....................
4)

Yritykset - Företag .....................

-26696 -22777 -183 3919

-19630 797 19209 20427

Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 21530 3763 -8475 -17767

Julkisyhteisöt - Offentliga 
saimnanslutningar .............. .'......... -28684 -43911 -34530 -15227

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande saimnanslutningar . .. -12349 -9369 4427 2980

4)
Kotitaloudet - Hushäll ................. 19127 31839 18343 12712

TILASTOLLINEN ERO
STATISTISK DIFFERENS ....................... 6690 5896 -843 -794

1) MI. maan ja aineettomien varojen ostot, netto 
Inkl. köp av mark och immat. rättigheter. netto

2) Ml. pääomansiirrot, netto (sis. luottotappiot)
Inkl. kapitaltransfereringar. netto (inkl. kreditförluster)

3) Kansantalouden vaihtotaseen ylijäämä 
överskott i bytesbalansen totalt

4) Sisältää pankkien luottotappiot plusmerkkisinä 
Inkl. bankernas kreditförluster med plusförtecken
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