
Nya och nedlagda företag

Kraftig minskning av antalet nya företag
Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med nästan 29 procent under första
kvartalet år 2012 jämfört med motsvarande period året innan. Antalet nedlagda företag minskade
med 13 procent under fjärde kvartalet år 2011 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
2011 med ungefär tre procent och antalet företag som lade ned sin verksamhet ökade med
ungefär åtta procent.

Nya företag 1:a kvartalet

Nya företag 1:a kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen inledde 7 259 nya företag sin verksamhet under första kvartalet år 2012. Antalet
nya företag minskade med nästan 29 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2011, då 10 190 företag
inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,2 procent under
första kvartalet år 2012.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 26.7.2012
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Flest nya företag inledde sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 1 239 nya företag,
dvs. 17,1 procent av alla nystartade företag under första kvartalet. Inom handeln inledde 1 187 företag
(16,4%) sin verksamhet, inom byggverksamheten var siffran 947 företag (13,0%). Inom dessa tre
näringsgrenar minskade antalet nya företag också kvantitativt sett mest jämfört med första kvartalet år
2011.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under första kvartalet år
2012, dvs. 2 598 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (706) och Egentliga
Finland (613). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,4%).
Jämfört med första kvartalet år 2011 minskade antalet nya företag kvantitativt sett inom alla landskap,
mest i Nyland (–1 022) och minst på Åland (–9).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under första kvartalet år
2012 i Helsingfors ekonomiska region (2 435) och näst flest i Tammerfors (560) och Åbo (398) ekonomiska
regioner.

Sett till ELY-central inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under första kvartalet år 2012
inom området för Nylands ELY-central (2 598) och näst flest inom områdena för Birkalands (706) och
Egentliga Finlands (613) ELY-centraler.

Sett till kommun inledde flest nya företag sin verksamhet under första kvartalet år 2012 i Helsingfors
(1 265), näst flest i Esbo (381), Tammerfors (370), Åbo (252) och Vanda (249). Jämfört med första kvartalet
år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Akaa (11) och Siikalatva (11) samt minskade
mest i Helsingfors (–420), Åbo (–160), Vanda (–159) och Esbo (–139).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 4 097 under första kvartalet år 2012 och antalet nya aktiebolag 2 582. Till juridisk form var
56,4 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 35,6 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 4:e kvartalet

Enligt Statistikcentralen lade 7 674 företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2011. Jämfört
med motsvarande kvartal året innan har antalet nedlagda företag minskat med 13 procent, då 8 816 företag
lade ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2010. Av hela företagsbeståndet var andelen nedlagda
företag 2,3 procent under fjärde kvartalet år 2011.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 408, dvs. 18,3 procent
av alla nedlagda företag under fjärde kvartalet. Inom byggverksamhet lade 1 273 företag (16,6%) ned sin
verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 138
företag (14,8%). Antalet nedlagda företag inom dessa tre näringsgrenar minskade också kvantitativt sett
mest jämfört med fjärde kvartalet år 2010.

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 694) under fjärde
kvartalet år 2011. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (695) och Egentliga Finland (609).
I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Kymmenedalen (2,8%).
Jämfört med fjärde kvartalet år 2010 minskade antalet nedlagda företag kvantitativt sett i alla landskap
utom i Kymmenedalen och Kajanaland.

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år
2011 i Helsingfors ekonomiska region (2 506) och näst flest i Tammerfors (521) och Åbo (404) ekonomiska
regioner.

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2011
inom området för Nylands ELY-central (2 694) och näst flest inom områdena för Birkalands (695) och
Egentliga Finlands (609) ELY-centraler.
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Sett till kommun lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2011 i Helsingfors (1 243),
näst flest i Esbo (383), Tammerfors (314), Vanda (307) och Åbo (241). Jämfört med det fjärde kvartalet
år 2010 ökade antalet nedlagda företag mest i Kotka (12), medan de minskade mest i Åbo (–91) och
Helsingfors (–89).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 4 333 under fjärde kvartalet år 2011 och antalet nedlagda aktiebolag 2 378. Till juridisk form
var 56,5 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 31,0 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 4:e kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskapet

Förändring
IV/2011 -
IV/2010

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
IV/2011

Förändring
I/2012 - I/2011

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya I/2012Landskap

-1 1422,37 674-2 9312,27 259HELA LANDET

-1 1392,37 510-2 8602,17 051FASTA FINLAND

-2562,52 694-1 0222,42 598Nyland

-1382,3695-2072,3706Birkaland

-1901,9609-4041,9613Egentliga Finland

-92,3442-1272,4459Norra Österbotten

-432,2307-702,2304Satakunta

-592,6382-1252,0292Mellersta Finland

-522,1260-1172,0246Norra Savolax

-742,4284-1192,0240Päijänne-Tavastland

-581,9212-372,1238Österbotten

-531,9253-971,6220Södra Österbotten

162,8250-1062,1194Kymmenedalen

-732,1216-1321,8187Egentliga Tavastland

-442,1224-921,5165Lappland

-282,3191-511,8147Norra Karelen

-411,9176-511,6146Södra Savolax

-321,9129-661,9134Södra Karelen

-52,396-262,185Mellersta Österbotten

02,490-112,177Kajanaland

-41,949-92,053ÅLAND

-41,949-92,053Åland
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