
Nya och nedlagda företag

Allt färre nya företag grundas

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år
2013 jämfört med motsvarande period året innan. Antalet nedlagda företag ökade med 17,5
procent under fjärde kvartalet år 2012 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till
näringsgren inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik, flest företag lade ned sin verksamhet inom handeln. Sett till landskap var antalet
företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland. Enligt de preliminära
helårsuppgifterna minskade antalet företag som inledde sin verksamhet under år 2012 med 4,1
procent och antalet företag som lade ned sin verksamhet ökade med 3,6 procent jämfört med
året innan.

Nya företag 1:a kvartalet

Nya företag, 1:a kvartalet 2013

Enligt Statistikcentralen inledde 9 211 nya företag sin verksamhet under första kvartalet år 2013. Antalet
nya företag minskade med 7,4 procent jämfört med första kvartalet år 2012, då 9 946 företag inledde sin
verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,7 procent under första
kvartalet år 2013.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.7.2013
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Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,
1 561 nya företag, dvs. 16,9 procent av alla nystartade företag under första kvartalet. Inom handeln inledde
1 463 företag (15,9%) sin verksamhet, inom byggverksamheten var siffran för nya företag 1 212 (13,2%).
Inom handeln minskade antalet nya företag kvantitativt sett mest (-200) jämfört med första kvartalet år
2012.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under första kvartalet år
2013, dvs. 3 308 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (917) och Egentliga
Finland (819). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (3,0%).
Jämfört med första kvartalet 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Södra Karelen (+6)
och minskade mest i Nyland (-208).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under första kvartalet år
2013 i Helsingfors ekonomiska region (3 129) och näst flest i Tammerfors (751) och Åbo (545) ekonomiska
regioner. Jämfört med första kvartalet år 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Nyslott
och Tammerfors ekonomiska regioner (+23) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-162).

Sett till ELY-central inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under första kvartalet år 2013
inom området för Nylands ELY-central (3 308) och näst flest inom områdena för Birkalands (917) och
Egentliga Finlands (819) ELY-centraler. Jämfört med första kvartalet år 2012 ökade antalet nya företag
kvantitativt sett mest inom området för Mellersta Finlands ELY-central (+5) och minskade mest inom
området för Nylands ELY-central (-208).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2013 i Helsingfors
(1 664), näst flest i Esbo (489), Tammerfors (471), Vanda (324) och Åbo (306). Jämfört med första kvartalet
år 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Kangasala (26), Villmanstrand (18) och Nyslott
(18) och minskade mest i Helsingfors (-70) och Åbo (-61).

Sett till juridisk form var antalet nya rörelseidkar- eller yrkesutövarföretag (fysisk person som bolagsform)
4 702 under första kvartalet år 2013 och antalet nya aktiebolag 3 667. Till juridisk form var 51,0 procent
av alla nystartade företag fysiska personer och 39,8 procent aktiebolag. Jämfört med första kvartalet år
2012 ökade antalet nya företag, sett till juridisk form, mest bland aktiebolag (+89), medan antalet minskade
mest bland rörelseidkar- och yrkesutövarföretag (-754).

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen lade 10 934 företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2012. Antalet
nedlagda företag ökade med 17,5 procent jämfört med fjärde kvartalet år 2011, då 9 302 företag lade ned
sin verksamhet. Av hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 3,2 procent under fjärde kvartalet
år 2012.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
2 034, dvs. 18,6 procent av alla nedlagda företag under fjärde kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik lade 1 693 (15,5%) företag ned sin verksamhet och inom
byggverksamhet 1 621 (14,8%) nya företag. Antalet företag inom Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest (+327) jämfört med fjärde
kvartalet 2011.

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (3 909) under fjärde
kvartalet år 2012. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (1 134) och Birkaland
(947). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst på Åland (4,0%).
Jämfört med fjärde kvartalet 2011 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest i Nyland (+765)
och minskade mest i Mellersta Finland (-56).
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Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år
2012 i Helsingfors ekonomiska region (3 630) och näst flest i Åbo (781) och Tammerfors (748) ekonomiska
regioner. Jämfört med fjärde kvartalet år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Helsingfors
ekonomiska region (+713) och minskade mest i Jyväskylä ekonomiska region (-30).

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2012
inom området för Nylands ELY-central (3 909) och näst flest inom området för Egentliga Finlands
ELY-central (1 134). Jämfört med fjärde kvartalet år 2011 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett
mest inom området för Nylands ELY-central (+765) och minskade mest inom området för Mellersta
Finlands ELY-central (-56).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2012 i Helsingfors
(1 868), näst flest i Esbo (575), Åbo (451) och Tammerfors (433). Jämfört med fjärde kvartalet år 2011
ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (+420) och minskade mest i Jyväskylä (-28).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda rörelseidkar- eller yrkesutövarföretag (fysisk person som
bolagsform) 5 668 under fjärde kvartalet år 2012 och antalet nedlagda aktiebolag 3 815. Till juridisk form
var 51,8 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 34,9 procent aktiebolag. Jämfört med fjärde
kvartalet år 2011 ökade antalet nedlagda företag mest, sett till juridisk form, bland aktiebolag (+1 033).

Nedlagda företag 4:e kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskap

Förändring
Q4/2012 -
Q4/2011

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q4/2012

Förändring
Q1/2013 -
Q1/2012

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya Q1/2013Landskap

1 6323,210 934-7352,79 2111)HELA LANDET

1 4763,210 579-7022,68 866FASTA FINLAND

7653,53 909-2083,03 308Nyland

1133,094702,9917Birkaland

3293,41 134-1092,5819Egentliga Finland

433,0590-832,6518Norra Österbotten

-562,740652,7407Mellersta Finland

422,9367-252,4300Norra Savolax

63,0356-202,5297Päijänne-Tavastland

283,0432-952,0289Satakunta

112,6295-362,5286Österbotten

552,6357-372,0270Södra Österbotten

583,1326-152,4252Egentliga Tavastland

-13,1281-252,4220Kymmenedalen

-202,4257-412,0218Lappland

393,020962,7193Södra Karelen

-82,6218-92,3189Norra Karelen

532,926532,0185Södra Savolax

92,811842,8117Mellersta Österbotten

102,9112-172,181Kajanaland

374,0108-12,979ÅLAND

374,0108-12,979Åland

Siffrorna för hela landet omfattar också områdesklasserna Okänd och Utland1)
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