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Bruttonationalprodukten sjönk med 2,9 procent år 2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten
med 2,9 procent år 2020. Nedgången preciserades något jämfört med de preliminära uppgifterna
i mars (var 2,8 procent). Coronakrisen påverkade olika näringsgrenar på olika sätt. En kraftig
nedgång visade bl.a. näringsgrenarna hotell- och restaurangverksamhet samt transport.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Utbud
Förädlingsvärdet inom servicenäringarna minskade klart – också tillverkning visade en minskning
från året innan

Förädlingsvärdet i löpande priser för hela ekonomin minskade med 1,6 procent år 2020 och volymen med
3 procent. Coronapandemin inverkade särskilt på efterfrågan på tjänster och år 2020 minskade
förädlingsvärdet i löpande priser inom servicenäringarna med 1,9 procent. Volymen av tjänster minskade
med 3,6 procent. Variationen mellan servicenäringarna är stor. En brant nedgång i förädlingsvärdet inom
tjänster visade bl.a. hotell- och restaurangverksamhet, transport samt kultur, nöje och fritid.

Inom näringsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet ökade förädlingsvärdet. Inom många
näringsgrenar ökade förädlingsvärdet i löpande priser något, men ökningen var mindre än normalt.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 14.7.2021

Nationalräkenskaper 2021



Av näringsgrenarna inom industrin ökade el- och elektronikindustrin klart år 2020. Som helhet betraktat
sjönk förädlingsvärdet i löpande priser inom industrin med 1,3 procent från året innan.

Förändring av förädlingsvärdet i löpande priser år 2020, procent

Efterfrågan
Hushållens konsumtionsutgifter minskade klart

Uppgifterna om hushållens konsumtionsutgifter publicerades nu på sommaren på en exakt nivå efter
konsumtionsklass, vilket ger mer information om den privata konsumtionens struktur år 2020. I detta
skede är uppgifterna ännu preliminära och i synnerhet på exakt nivå är de förknippade med osäkerhet.

Liksom när det gäller förädlingsvärdet uppvisar hushållens konsumtionsutgifter år 2020 exceptionellt stora
variationer efter konsumtionsklass. Finländska hushålls konsumtionsutgifter utomlands och utländska
hushålls konsumtionsutgifter i Finland var på en ovanligt låg nivå

Dessutom visade konsumtionsutgifterna för t.ex. kultur och fritid samt kläder en exceptionell nedgång.
Också konsumtionsutgifterna för trafiken minskade kraftigt, liksom konsumtionsutgifterna när det gäller
hotell- och restaurangverksamhet.

En ökning av den privata konsumtionen sågs särskilt i fråga om livsmedel, alkoholdrycker samt när det
gäller hushållsapparater och möbler.

Hushållens konsumtionsutgifter efter konsumtionsslag finns tillgängliga i databastabellen _127 s Hushållens
konsumtionsutgifter, årsvis.

2

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__kan__vtp/statfin_vtp_pxt_127s.px/


Investeringarna minskade något
Värdet av investeringarna i löpande priser var 57 miljarder euro år 2020. Investeringsvolymen minskade
med 1 procent.

Volymen av privata investeringar minskade med 3 procent. Investeringarna i maskiner och inventarier
minskade med 5 procent. Också investeringarna i byggnader och konstruktioner samt i produkter som
skyddas av immateriell äganderätt sjönk från år 2019.

Volymen av offentliga investeringar ökade med 11 procent. Den största ökningen i euro hänförde sig till
anläggningar.

De offentliga samfundens underskott ökade med över tio miljarder
De offentliga samfundens finansiella ställning, dvs. nettoutlåningen, visade ett underskott på 12,8
miljarder euro. Året innan var underskottet 2,3 miljarder euro. Uppgifterna reviderades något jämfört med
publiceringen av nationalräkenskaperna i mars. De offentliga samfundens underskott ökade år 2020 på
grund av utgifterna i anslutning till coronapandemin samt det minskade inflödet av skatteinkomster och
socialskyddsavgifter, vars största enskilda faktorer var minskningen av inflödet av samfundsskatterna och
ArPL-avgifterna. År 2020 var underskottet 5,4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

De offentliga samfundens nettoutlåning (+) eller nettoupplåning (-)
mn € i förhållande till bruttonationalprodukten (%)

Statsförvaltningens underskott var 13,1 miljarder euro, året innan var det 2,6 miljarder euro. Enligt de
preliminära uppgifterna visade lokalförvaltningen (kommuner och samkommuner o.d.) för första gången
på länge ett överskott, 45 miljoner euro. Statsförvaltningen deltog i lokalförvaltningens kostnader för
coronapandemin och lokalförvaltningens underskott blev ett överskott i ochmed ökningen av statsandelarna.

Arbetspensionsanstalternas överskott minskade betydligt till omkring 373 miljoner euro i och med att
dividendinkomsterna och de erhållna socialskyddsavgifternaminskade. I överskottet ingår inte förändringar
i investeringarnas värde. Också övriga socialskyddsfonders finansiella ställning försvagades och visade
ett underskott på 201 miljoner euro.

Under denna beräkningsomgång har man reviderat beräkningsmetoden, med hjälp av vilken erhållna
övriga produktionssubventioner hänförs till näringsgrenar och sektorer. Revideringen inverkar tills vidare
bara på uppgifterna för år 2020, vilket innebär att det i tidsserien för dessa siffror finns ett avbrott mellan
åren 2019 och 2020. Övriga produktionssubventioner omfattar ett stort antal olika företagsstöd, av vilka
en del år 2020 var coronastöd.
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Hela ekonomins lönesumma och antalet sysselsatta minskade
Lönesumman för hela ekonomin minskade med 0,4 procent år 2020. Antalet sysselsatta minskade med
2,1 procent och antalet arbetade timmar med 3 procent.

Utvecklingen av lönesumman och antalet sysselsatta varierade mycket efter näringsgren. När det gäller
löner var de näringsgrenar som drabbades hårdast av coronakrisen trafikens näringsgrenar samt hotell-
och restaurangverksamhet. När det gäller sysselsatta och arbetstimmar var näringsgrenar som visade en
stor minskning, utöver ovan nämnda, också i synnerhet spel- och vadhållningsverksamhet, resebyråer och
arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster.

Vissa näringsgrenar visade också en positiv utveckling när det gäller antalet sysselsatta. Till exempel
databehandlingstjänster och energiförsörjning hade en ökning år 2020 i antalet sysselsatta.

Sett till sektor sjönk lönerna inom företagssektorn med 1,2 procent, men lönerna inom de offentliga
samfunden steg med 2 procent.

Arbetsgivares socialskyddsavgifter sjönk på grund av en tillfällig lättnad när det gäller avgifterna.

Revidering av kvartalsräkenskaperna
I samband med publiceringen i juli har vi också uppdaterat databastabellerna för kvartalsräkenskaperna
enligt den europeiska revisionspolitiken. Databastabellerna har också uppdaterats i statistiken
Sektorräkenskaper kvartalsvis och i statistiken Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Bruttonationalprodukt (BNP) 1975-2020*

BNP per
capita,
volymserie,
referensår
2015, EUR

BNP per
capita, till
löpande priser,
EUR

Prisförändring,
%

Volymförändring,
%

Värdförändring,
%

Volymserie,
referensår
2015, milj. EUR

Till löpande
priser, milj.
EUR

År

18 5763 851...87 52018 1451975

18 6134 36013,00,513,687 95920 6041976

18 6214 7729,40,39,888 24522 6141977

19 1525 2717,43,110,891 02025 0511978

20 4756 0988,27,216,097 55629 0561979

21 5617 0429,75,615,8103 04933 6571980

21 7517 93111,61,313,1104 40638 0671981

22 3028 8689,13,112,4107 65042 8031982

22 8609 8348,23,111,6111 00547 7521983

23 47510 9518,43,212,0114 59953 4601984

24 20711 8815,23,59,0118 66658 2451985

24 79312 7474,82,87,6121 93562 6931986

25 60713 7304,33,68,0126 29467 7161987

26 86415 5117,75,213,3132 88376 7231988

28 12917 3016,55,111,9139 64385 8911989

28 19318 2415,20,75,9140 58090 9591990

26 38917 3321,5-5,9-4,5132 30586 8991991

25 37616 8150,9-3,3-2,4127 94684 7821992

25 08716 9171,8-0,71,1127 09985 7081993

25 96917 8351,84,05,9132 13790 7491994

26 96119 2944,24,28,6137 70998 5491995

27 85819 920-0,13,73,6142 759102 0831996

29 53521 5592,16,38,5151 802110 8071997

31 06423 3773,15,58,7160 086120 4741998

32 34924 5700,94,45,3167 097126 9161999

34 14526 3591,65,87,5176 744136 4422000

34 95727 8773,32,66,0181 356144 6282001

35 46828 5520,91,72,7184 452148 4862002

36 09229 1100,22,02,2188 148151 7492003

37 42430 3660,64,04,6195 659158 7582004

38 33331 3920,92,83,7201 098164 6872005

39 72432 8310,94,05,0209 197172 8972006

41 65235 3722,85,38,2220 283187 0722007

41 78336 5613,00,83,8222 010194 2652008

38 22634 0421,8-8,1-6,4204 084181 7472009

39 26335 0790,33,23,5210 586188 1432010

40 07836 7462,62,55,2215 950197 9982011

39 33037 1333,0-1,41,5212 933201 0372012

38 79637 5662,6-0,91,6211 012204 3212013

38 48837 8761,6-0,41,3210 242206 8972014

38 57038 5701,60,52,2211 385211 3852015
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BNP per
capita,
volymserie,
referensår
2015, EUR

BNP per
capita, till
löpande priser,
EUR

Prisförändring,
%

Volymförändring,
%

Värdförändring,
%

Volymserie,
referensår
2015, milj. EUR

Till löpande
priser, milj.
EUR

39 54839 5830,12,82,9217 328217 5182016

40 71541 0840,83,24,0224 266226 3012017

41 12042 3242,01,13,2226 827233 4682018

41 63243 4831,51,32,8229 874240 0972019*

40 36942 7051,3-2,9-1,6223 266236 1882020*

Tabellbilaga 2. Revideringen av årliga volymändringarna, %

2020*2019*2018201720162015201420132012201120102009200820072006

-2,81,02,23,11,60,4-0,1-1,4-0,22,93,1-7,80,94,45,51. publiceringBruttonationalprodukten

-2,81,31,33,22,80,5-0,4-0,9-1,42,53,2-8,10,85,34,0
Föregående
publicering

-2,91,31,13,22,80,5-0,4-0,9-1,42,53,2-8,10,85,34,0
Senaste
publicering

-0,10,3-1,10,11,20,1-0,30,5-1,2-0,40,1-0,3-0,10,9-1,5

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

-6,62,54,22,62,0-1,2-1,4-1,8-3,70,12,6-22,3-1,34,15,41. publiceringImport

-6,62,25,64,35,72,0-0,90,11,16,26,3-17,08,07,46,6
Föregående
publicering

-6,42,35,74,35,72,0-0,90,11,16,26,3-17,08,07,46,6
Senaste
publicering

0,2-0,21,51,73,73,20,51,94,86,13,75,39,33,31,2

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

-6,67,11,58,30,70,4-0,40,3-1,4-0,85,1-24,3-1,14,810,71. publiceringExport

-6,66,71,48,83,90,4-2,00,60,22,06,2-20,16,69,09,8
Föregående
publicering

-6,76,81,58,83,90,4-2,00,60,22,06,2-20,16,69,09,8
Senaste
publicering

-0,1-0,30,00,53,20,0-1,60,31,62,81,14,27,74,2-0,9

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

-2,70,91,51,41,40,8-0,1-0,31,42,61,9-1,31,92,82,31. publiceringKonsumtionsutgifter

-2,71,11,80,61,91,50,30,00,42,02,0-1,61,92,83,1
Föregående
publicering

-3,11,11,80,61,91,50,30,00,42,02,0-1,61,92,83,1
Senaste
publicering

-0,40,20,3-0,80,50,70,40,3-1,0-0,60,1-0,30,00,00,8

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

-3,1-1,13,26,35,2-1,1-5,1-4,6-2,94,60,8-13,41,07,65,11. publiceringBruttobildning av fast
kapital

-3,1-0,93,54,89,00,5-1,8-4,6-0,33,92,3-12,00,610,31,4
Föregående
publicering

-0,7-1,63,64,89,00,5-1,8-4,6-0,33,92,3-12,00,610,31,4
Senaste
publicering

2,4-0,50,4-1,53,81,63,30,02,6-0,71,51,4-0,42,7-3,7

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)
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Revideringar i denna statistik

Revideringen av årliga volymändringarna, %

2020*2019*2018201720162015201420132012201120102009200820072006

-2,81,02,23,11,60,4-0,1-1,4-0,22,93,1-7,80,94,45,51. publiceringBruttonationalprodukten

-2,81,31,33,22,80,5-0,4-0,9-1,42,53,2-8,10,85,34,0
Föregående
publicering

-2,91,31,13,22,80,5-0,4-0,9-1,42,53,2-8,10,85,34,0
Senaste
publicering

-0,10,3-1,10,11,20,1-0,30,5-1,2-0,40,1-0,3-0,10,9-1,5

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

-6,62,54,22,62,0-1,2-1,4-1,8-3,70,12,6-22,3-1,34,15,41. publiceringImport

-6,62,25,64,35,72,0-0,90,11,16,26,3-17,08,07,46,6
Föregående
publicering

-6,42,35,74,35,72,0-0,90,11,16,26,3-17,08,07,46,6
Senaste
publicering

0,2-0,21,51,73,73,20,51,94,86,13,75,39,33,31,2

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

-6,67,11,58,30,70,4-0,40,3-1,4-0,85,1-24,3-1,14,810,71. publiceringExport

-6,66,71,48,83,90,4-2,00,60,22,06,2-20,16,69,09,8
Föregående
publicering

-6,76,81,58,83,90,4-2,00,60,22,06,2-20,16,69,09,8
Senaste
publicering

-0,1-0,30,00,53,20,0-1,60,31,62,81,14,27,74,2-0,9

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

-2,70,91,51,41,40,8-0,1-0,31,42,61,9-1,31,92,82,31. publiceringKonsumtionsutgifter

-2,71,11,80,61,91,50,30,00,42,02,0-1,61,92,83,1
Föregående
publicering

-3,11,11,80,61,91,50,30,00,42,02,0-1,61,92,83,1
Senaste
publicering

-0,40,20,3-0,80,50,70,40,3-1,0-0,60,1-0,30,00,00,8

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

-3,1-1,13,26,35,2-1,1-5,1-4,6-2,94,60,8-13,41,07,65,11. publiceringBruttobildning av fast
kapital

-3,1-0,93,54,89,00,5-1,8-4,6-0,33,92,3-12,00,610,31,4
Föregående
publicering

-0,7-1,63,64,89,00,5-1,8-4,6-0,33,92,3-12,00,610,31,4
Senaste
publicering

2,4-0,50,4-1,53,81,63,30,02,6-0,71,51,4-0,42,7-3,7

Revision,
procentenheter
(senaste minus
första)

8



Nationalräkenskaper 2021

Förfrågningar
029 551 3318Tapio Kuusisto
029 551 3551Jarkko Kaunisto

Ansvarig avdelningschef:
Katri Kaaja
 
kansantalous@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Nationalräkenskaper2020, preliminära uppgifter II, Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi

ISSN 1798–0615 (pdf)


