
Produktbeskrivning: Utrikeshandelns koncentration år 2005 

Ändamål och lagstiftningsgrunder 

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) samt 
handeln mellan Finland och tredje länder, dvs. internhandeln och externhandeln. 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 samt på Finlands nationella tullag (1466/94) 
och statistiklagen (280/2004). EU:s lagstiftningsgrund är indelad i två delar. Rådets förordning (EG) nr 638/2004 om 
statistikföring av internhandeln skapar en metodisk grund för internhandelns statistikföring. Därtill finns det i rådets 
grundförordning (EG) nr 1172/95 bestämmelser om statistikföring av externhandel, dvs. den varuhandel som gemenskapen 
och dess medlemsländer bedriver med tredje länder. 

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 utrikeshandelns koncentration har statistikmaterialet som baserar sig 
på KN-klassificeringen sammanställts också enligt följande klassificeringar: 

- Indelningen av produkter efter näringsgren; Classification of Products by Activities (CPA). CPA-klassificeringen baserar sig 
på Europeiska gemenskapens förordning (EG, 3969/93) om Europeiska ekonomiska gemenskapens statistiska indelning av 
produkter efter näringsgren. 

- Den statistiska näringsgrensindelningen inom den Europeiska gemenskapen; Nomenclature générale des Activités 
économiques dans les Communautés européennes (NACE2002). 

Ländernomenklaturen grundar sig på kommissionens förordning (EG) nr 1779/2002 om nomenklaturen avseende länder för 
statistik över gemenskapens externhandel och handeln medlemsstater emellan. Länderkoderna motsvarar koderna i den 
internationella standarden ISO/DIS 3166. Ländergrupperna definieras i månadspublikationens anvisningar. I alla länder-
översikter (t.ex. översikten över utvecklingsländer) anges de länder som räknas tillhöra gruppen i fråga. 

Följande landgrupper har använts i översikten: 

• EU25 (AT BE CY CZ DE DK EE ES FR GB GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT SE SI SK) 
• Euro område (AT BE DE ES FR GR IE IT LU NL PT) 
• EU25 -länder utanför Euro område (DK GB SE CY CZ EE HU LT LV MT PL SI SK) 
• Övriga Europa (Andra än EU25-länder i Europa) 
• Externhandel (Länder utanför EU25) 
• Nordamerika (CA GL PM US) 
• Fjärran Östern (AF BD BN BT CN HK ID IN JP KG KH KP KR KZ LA LK MM MN MO MV MY NP PH PK SG TH TJ 

TL TM TW UZ VN) 
• Baltiska länder (EE LT LV) 

Följande kombinerade CPA klassificeringar har använts i översikten: 

• DA Livsmedel, dryckesvaror och tobak 
• DB Textiler 
• DD Trävaror och träprodukter 
• DE Massa, papper och pappersvaror 
• DG Kemikalier och kemiska produkter 
• DJ Metaller 
• DK Maskiner och apparater 
• DL El- och optikprodukter 
• DM Transportmedel 

 



Följande klassificering enligt näringsgren har använts i översikten:: 

• D Industri (TOL 15-37) 
• DE Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning (TOL 21) 
• DG Kemikalier, kemiska produkter och konstfiber (TOL 24) 
• DJ Metallframställning och metallprodukter (TOL 27-28) 
• DK Tillverkning av maskiner och utrustning (TOL 29) 
• DL Tillverkning av electronik och elprodukter (TOL 30-33) 
• G Parti- och detaljhandel (TOL 50-52) 
• 51 Parti- och agenturhandel (TOL 51) 

Statistikens tillförlitlighet, tillgänglighet och aktualitet 

Uppgifterna i översikten är slutliga. 

 


