
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag minskade i alla landskapen
Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015
jämfört med motsvarande period året innan. Antalet nedlagda företag ökade med 2,9 procent
under fjärde 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 näringsgren, 1:a kvartalet

Nya företag, 1:a kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen inledde 8 595 nya företag sin verksamhet under första kvartalet 2015. Antalet
nya företag minskade med 8,3 procent jämfört med första kvartalet 2014, då 9 370 företag inledde sin
verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,5 procent under fjärde
kvartalet 2014.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 24.07.2015
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Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,
1 435 företag, dvs. 16,7 procent av alla nystartade företag under första kvartalet. Inom näringsgrenen
verksamhet inom handeln inledde 1 382 (16,1%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet
1 070 (12,4%) nya företag.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under första kvartalet 2015,
dvs. 3 113 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (788) och Birkaland (786).
I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,8%). Jämfört med
första kvartalet 2014 minskade antalet nya företag kvantitativt sett minst i Österbotten (-3) och mest i
Nyland (-241).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2015
i Helsingfors ekonomiska region (2 905) och näst flest i Tammerfors (640) och Åbo (537) ekonomiska
regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Inne Savolax ekonomiska
region (4,1%). Jämfört med första kvartalet 2014 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i
Inne-Savolax ekonomiska region (16) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-252).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2015 i Helsingfors
(1 531), näst flest i Esbo (453), Tammerfors (389), Åbo (322) och Vanda (306). Jämfört med första kvartalet
2014 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Vasa (25) och minskade mest i Helsingfors (-112).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 4 428 under första kvartalet 2015 och antalet nya aktiebolag 3 432. Till juridisk form var 51,5
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 39,9 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2014

Enligt Statistikcentralen lade 11 951 företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2014. Jämfört med
fjärde kvartalet året innan ökade antalet nedlagda företag med 2,9 procent, då 11 619 företag lade ned sin
verksamhet under fjärde kvartalet 2013. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda
företag 3,5 procent under fjärde kvartalet 2014.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
2 241, dvs. 18,8 procent av alla nedlagda företag under fjärde kvartalet. Näringsgrenen verksamhet inom
juridik, ekonomi, vetenskap och teknik lade 1 993 (16,7%) företag och inom byggverksamhet 1 710 (14,3
%) företag ned sin verksamhet.

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (4 259) under fjärde
kvartalet 2014. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (1 107) och Egentliga Finland (1
028). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Åland (4,0%) och
Nyland (3,9%). Jämfört med fjärde kvartalet 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Nyland (332)
och minskade mest i Egentliga Finland (–166).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet
2014 i Helsingfors ekonomiska region (3 945) och näst flest i Tammerfors (875) och Åbo (679) ekonomiska
regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Joutsa ekonomiska
region (4,6%). Jämfört med motsvarande kvartal år 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors
ekonomiska region (550) och minskade mest i Åbo ekonomiska region (-93).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2014 i Helsingfors
(2 126), näst flest i Esbo (599), Tammerfors (503), Åbo (370) och Vanda (369). Jämfört med fjärde kvartalet
år 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (294) och minskade mest i Åbo (-74).
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Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 6 142 under fjärde kvartalet 2014 och antalet nedlagda aktiebolag 4 521. Till juridisk form
var 51,4 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 37,8 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter näringsgren, 4:e kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskap

Förändring
Q4/2014 -
Q4/2013

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q4/2014

Förändring
Q1/2015 -
Q1/2014

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya Q1/20151)Landskap

3323.511 951-7752.58 595HELA LANDET

3293.511 843-7702.58 526FASTA FINLAND

6423.94 259-2412.83 113Nyland

-1663.21 028-652.5788Egentliga Finland

-313.61 107-232.6786Birkaland

-573.3636-352.6509Norra Österbotten

-113.6527-452.5361Mellersta Finland

223.4464-142.4330Satakunta

-273.2396-142.4293Norra Savolax

-583.0338-32.5282Österbotten

-402.6349-551.9253Södra Österbotten

143.6360-252.4243Egentliga Tavastland

-143.4375-512.1233Päijänne-Tavastland

203.2278-232.3203Kymmenedalen

-153.2347-481.8196Lappland

413.3271-252.4193Norra Karelen

163.2281-341.9171Södra Savolax

-353.3223-202.1144Södra Karelen

-193.0123-141.977Mellersta Österbotten

123.6131-122.074Kajanaland

34.0108-52.569ÅLAND

34.0108-52.569Åland

Siffrorna för hela landet omfattar också områdesklasserna Okänd och Utland1)
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