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Nya och nedlagda företag år 2009
Antalet nya och nedlagda företag minskade
Antalet nya företag minskade med nästan 10 procent och antalet nedlagda med nästan fyra
procent år 2009. Sett till näringsgren inledde och lade flest företag ned sin verksamhet inom
handeln, sett till landskap flest i Nyland. Antalet nya företag minskade i alla landskap. Antalet
nedlagda företag ökade bara i Birkaland, Päijänne-Tavastland och Norra Karelen.

Nya och nedlagda företag år 2009
Enligt Statistikcentralen inledde 31 184 nya företag sin verksamhet år 2009. I förhållande till hela
företagsbeståndet var andelen nya företag 9,6 procent år 2009. Antalet minskade med 9,8 procent jämfört
med år 2008. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 5 528 företag, dvs. 17,7 procent av
alla nystartade företag år 2009.
År 2009 lade 26 027 företag ner sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen
nedlagda företag 7,9 procent år 2009. Antalet minskade med 3,7 procent jämfört med år 2008. Flest företag
lade ner sin verksamhet inom handeln, där 5 302 företag (20,4 %) lade ner verksamheten.
Om man gör en jämförelse mellan landskap inledde kvantitativt sett flest företag (10 784) sin verksamhet
i Nyland, där också flest företag (9 027) lade ner sin verksamhet år 2009. Jämfört med år 2008 minskade
antalet nya företag mest i Nyland (-901) och antalet nedlagda företag mest i Birkaland (93).
Om man gör en jämförelse mellan ekonomiska regioner inledde flest företag sin verksamhet, i förhållande
till företagsbeståndet, i Äänekoski ekonomiska region (11,3 %) och i absoluta tal flest i Helsingfors
ekonomiska region (10 505) år 2009. I förhållande till företagsbeståndet nedlades flest företag i Äänekoski
ekonomiska region (10,0 %) och i absoluta tal flest i Helsingfors ekonomiska region (8 755).
Om man gör en jämförelse mellan kommuner ökade företagsbeståndet år 2009 i absoluta tal mest i
Helsingfors, där 5 388 företag inledde och 4 467 företag lade ned sin verksamhet. Jämfört med år 2008
ökade antalet nya företag mest i Birkaland (25) och minskade mest i Helsingfors (-233). Antalet nedlagda
företag ökade mest i Tammerfors (103) och minskade mest i Esbo (-190).
Siffrorna innehåller förändringar som skett på grund av bl.a. bolagisering och fusioner.

Helsingfors 21.10.2010

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
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