
Produktbeskrivning: Utrikeshandelsöversikt gällande vissa länder och näringsgrenar från och med 1.6.2005 

Ändamål 

Utrikeshandelsstatistiken och översikterna gällande vissa länder och näringsgrenar som baserar sig på 
utrikeshandelsstatistiken är viktiga redskap i det arbete som 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. Tullstyrelsen utger 
årligen många översikter gällande vissa länder, ländergrupper och näringsgrenar. Till utgivningsplanen väljs dels några 
viktigare länder och näringsgrenar och dels handelspartners och näringsgrenar som på olika sätt är aktuella. Förslag till 
översikter mottas både från olika enheter inom Tullstyrelsen och från övriga statliga myndigheter, men också från pressen och 
företagen. 

Begrepp, definitioner och klassificeringar 

I land- och näringsgrensöversikterna används FN:s standardklassificering för internationell handel (Standard International 
Trade Classification - SITC, Rev.3) eftersom den är internationellt jämförbar. Varornas statistikföring grundar sig på den 
kombinerade nomenklaturen (KN). Exporten statistikförs enligt destinationsland med FOB-värdet ("free on board") och 
importen enligt ursprungsland med CIF-värdet ("cost, insurance and freight"). Uppgifterna som angetts enligt SITC-
klassificeringen får man från KN-nomenklaturen genom att använda FN:s definitioner (UN/1986: Statistical Papers, Series M, 
nr 34/34/Rev 3; Standard International Trade Classification Revision 3). 

I näringsgrensöversikterna kan också andra internationella klassificeringssystem användas, såsom t.ex. produktklassificering 
enligt typ av aktivitet (Classification of Products by Activities eller CPA), eller klassificering enligt näringsgren på basis av det 
huvudsakliga syftet för verksamheten (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés 
européennes (NACE, rev 1). I alla näringsgrensöversikter (t.ex. i översikten över högteknologi) anges vilka varugrupper som 
räknas tillhöra till näringsgrenen i fråga. 

Länderklassificeringen grundar sig på kommissionens förordning (EG, 750/2005) om nomenklaturen avseende länder och 
territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handel medlemsstater emellan. Länderkoderna motsvarar 
koderna i den internationella standarden ISO/DIS 3166. Ländergrupperna definieras i månadspublikationens anvisningar. I 
alla ländergruppöversikter (t.ex. översikten över utvecklingsländer) anges de länder som räknas tillhöra till gruppen i fråga. 

Statistikens tillförlitlighet, tillgänglighet och aktualitet 

I land- och näringsgrensöversikterna används färskaste statistikuppgifter för den tidsperiod som behandlas i översikten. 
Uppgifternas tillförlitlighet är beroende av tidpunkten för publiceringen. Översikterna kan publiceras omedelbart efter det att 
materialet för den berörda månaden färdigställts. I detta fall är det, i likhet med uppgifterna i månadsöversikterna, fråga om 
preliminära uppgifter som kan ändras under den slutliga kontrollen. I de översikter som publiceras senare ingår alla 
korrigeringar som gjorts före publiceringstidpunkten. 

Närmare uppgifter om granskningen av siffrorna i utrikeshandelsstatistiken och om när de blir färdiga finns t.ex. i 
kvalitetsdeklarationen som ingår i årsboken Utrikeshandel eller på Tullstyrelsens internet-sidor (www.tulli.fi). Uppgifterna för 
hela kalenderåret fastställs före utgången av april månad följande år. Föregående årets statistiska uppgifter som publiceras 
efter april följande år och som ingår i land- och näringsgrensöversikterna är således slutliga uppgifter. 

 


