
Produktbeskrivning: Utrikeshandeln enligt företagens ägartyper år 2004 

Ändamål och lagstiftningsgrunder 

Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) 
och varuhandeln mellan Finland och tredje land, dvs. intra och extra EU handeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell 
informationskälla för Finlands import, export och handelsbalans. Utrikeshandelsstatistiken är ett viktigt redskap i det arbete 
som flertalet beslutsfattare, planerare och forskare, både inom den offentliga och den privata sektorn, utför såväl på nationellt 
plan som i EU och i flera internationella organisationer. 

Utrikeshandelsstatistiken grundar sig på Europeiska gemenskapens lagstiftning och Finlands nationella tullag (1466/94). I 
EU:s lagstiftning styrs statistikföringen av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 om statistikföring av intra EUhandeln och av 
rådets förordning (EG) nr 1172/95 om statistikföring av extra EU handeln, samt av tillämpningsbestämmelserna för dem. 

Begrepp, definitioner och klassificeringar 

Statistikföringen av varor baserar sig på den kombinerade nomenklaturen (KN). Den kombinerade nomenklaturen (Combined 
Nomenclature) baserar sig på ett harmoniserat system (Harmonized Description and Coding System, World Customs 
Organisation WCO) och den används vid tariffering och statistikföring inom Europeiska gemenskapen. 

Exporten statistikförs enligt destinationsland och FOB-värdet ("free on board") och importen enligt ursprungsland och CIF-
värdet ("cost, insurance and freight"). I översikten över företagens klassificering enligt ägartyper har statistikmaterialet som 
baserar sig på KN-klassificeringen sammanställts också enligt följande klassificeringar: 

- Produktklassificering efter näringsgren; Classification of Products by Activities (CPA) 

- klassificering enligt näringsgrensstandard inom den Europeiska gemenskapen; Nomenclature générale des Activités 
économiques dans les Communautés européennes (NACE2002). Företaget får en NACE-klass som grundar sig på dess 
primära verksamhetsområde 

- Informationen om klassificering av företag enligt ägartyp baserar sig på aktuell information från Statistikcentralen. 
Informationen om företag enligt ägartyp har klassificerats som följande grupper: 

Privat inhemsk, den statliga sektorn, kommunen, landskapet Åland, utländsk ägare och annan ägartyp. För varje företag har 
man definierat en ägaruppgift vars kriterium är villkoret att företagets huvudinnehavare har över 50 procents andel av rösträtten 
inom företaget. 

Den statliga sektorn omfattar både de statliga verkens och de statsägda företagens utrikeshandel. 

I den här översikten har variablerna för kommun, landskapet Åland och övriga ägartyper sammanslagits till en ny klass som 
kallas för "övriga ägartyper tillsammans". 

För en del företag har man inte kunnat definiera någon uppgift om ägartyp. Dessa har beaktats i denna översikt under gruppen 
"odefinierbara". 

Statistikens tillförlitlighet och aktualitet 

Översikten publicerades första gången år 2004. Uppgifterna i den är slutliga. 

 


