
Nya och nedlagda företag

Antalet nedlagda företag ökade avsevärt
Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014
jämfört med motsvarande period året innan. Antalet nedlagda företag ökade med 28,5 procent
under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren
inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och lade
flest företag ned sin verksamhet inom handeln. Sett till landskap både inledde och lade flest
företag i Nyland.

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet

Nya företag, 3:e kvartalet 2014

Enligt Statistikcentralen inledde 6 166 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2014. Antalet
nya företag minskade med 9,1 procent jämfört med tredje kvartalet 2013, då 6 781 företag inledde sin
verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,8 procent under tredje
kvartalet 2014.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 23.01.2015
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Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,
968 företag, dvs. 15,7 procent av alla nystartade företag under tredje kvartalet. Inom näringsgrenen
verksamhet inom handeln inledde 919 (14,9%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 846
(13,7%) nya företag.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet 2014,
dvs. 2 324 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (586) och Egentliga Finland (557).
I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,1%) och Egentliga
Tavastland (2,1%). Jämfört med tredje kvartalet 2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i
Egentliga Tavastland (45) och minskade mest i Nyland (-225).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2014
i Helsingfors ekonomiska region (2 153) och näst flest i Tammerfors (478) och Åbo (391) ekonomiska
regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Tavastehus ekonomiska
region (2,4%). Jämfört med tredje kvartalet 2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Tavastehus
ekonomiska region (27) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-246).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2014 i Helsingfors
(1 195), näst flest i Esbo (338), Tammerfors (292), Vanda (251) och Åbo (241). Jämfört med tredje kvartalet
2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Karleby (17) och minskade mest i Helsingfors (-89).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 958 under tredje kvartalet 2014 och antalet nya aktiebolag 2 635. Till juridisk form var 48,0
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 42,7 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2014

Enligt Statistikcentralen lade 6 997 företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2014. Jämfört med
andra kvartalet året innan ökade antalet nedlagda företag med 28,5 procent, då 5 447 företag lade ned sin
verksamhet under andra kvartalet 2013. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda
företag 2,1 procent under andra kvartalet 2014.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
1 321, dvs. 18,9 procent av alla nedlagda företag under andra kvartalet. Inom verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik lade 1 097 (16,2 %) företag ned sin verksamhet och inom byggverksamhet
näringsgrenen 1 075 (14,7%) företag.

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 867) under andra
kvartalet 2014. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (605) och Birkaland (584).
I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (2,6%). Jämfört
med andra kvartalet 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Nyland (837) och minst i Kajanaland (2).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2014
i Helsingfors ekonomiska region (2 734) och näst flest i Tammerfors (479) och Åbo (406) ekonomiska
regioner. Jämfört med motsvarande kvartal år 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors
ekonomiska region (819) och minskade mest i Raseporg ekonomiska region (-15).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2014 i Helsingfors
(1 503), näst flest i Esbo (437), Tammerfors (312), Vanda (287) och Åbo (233). Jämfört med andra kvartalet
år 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsinki (502) och minskade mest i Kajana (-16).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 534 under andra kvartalet 2014 och antalet nedlagda aktiebolag 2 662. Till juridisk form
var 50,5 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 38,0 procent aktiebolag.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

NedlagdaQ2/2014Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya Q3/2014Näringsgren

2.16 9971.86 166Totalt

2.21 0972.0968
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik

2.41 3211.6919G Handel

2.21 0751.7846F Byggverksamhet

2.45252.1458S Annan serviceverksamhet

2.64522.1365
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och
andra stödtjänster

2.53612.5356J Informations- och kommunikationsverksamhet

2.73482.4308I Hotell- och restaurangverksamhet

1.64081.2303C Tillverkning

1.02501.2284L Fastighetsverksamhet

2.52093.1258R Kultur, nöje och fritid

1.53381.0235H Transport och magasinering

1.81692.5231Q Vård och omsorg; sociala tjänster

2.81433.5180P Utbildning

1.21571.3177A Jordbruk, skogsbruk och fiske

2.6953.1112K Finans- och försäkringsverksamhet

1.1102.221D Försörjning av el, gas, värme och kyla

1.2210.814E Vattenförsörjning

1.2120.44B Utvinning av mineral

1.5632.3127Andra näringsgren (O, T, U, X, Z)
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