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Antalet konkurser minskade under januari–juli med
4,5 procent från året innan
Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–juli 2014 totalt 1 781 konkurser,
dvs. 83 konkurser (4,5 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda
i de företag som söktes i konkurs var totalt 8 113, vilket är 1 091 personer (11,9 procent) färre
än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–juli 2012–2014

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–juli inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och
utvinning av mineral samt handel. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen
handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 372 konkurser, vilket är 42 konkurser (12,7 procent) fler än
under motsvarande period året innan.

Inom huvudnäringsgrenen tillverkning och utvinning av mineral anhängiggjordes däremot 210 konkurser,
vilket är 3 konkurser (1,5 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, byggverksamhet,
transport ochmagasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade
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konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 384 konkurser under
januari–juli, vilket är 57 konkurser (12,9 procent) färre än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster
omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet,
fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje
och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under
kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en
yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process
med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-juli
2014 och 2013

Antalet anställda
januari-juli 2013

Antalet anställda
januari-juli 2014

Konkurser
januari-juli 2013

Konkurser
januari-juli 2014

Näringsgren

144535137Jord- och skogsbruk, fiske

1 9942 041207210Tillverkning och utvinning av mineral

2 3501 875441384Byggverksamhet

1 0011 174330372Handel

964708157147Transport och magasinering

597466138118Hotell- och restaurangverksamhet

2 1251 786511503Övriga tjänster

29102910Näringsgrenen okänd

9 2048 1131 8641 781TOTALT

2



Innehåll

Tabeller
Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-juli 2014 och 2013..4

3



Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari-juli
2014 och 2013

Antalet anställda
januari-juli 2013

Antalet anställda
januari-juli 2014

Konkurser januari-juli
2013

Konkurser januari-juli
2014

Landskap

3 3533 461604598Nyland

833647191155Egentliga Finland

4733196783Satakunta

2011856645Egentliga Tavastland

633760126149Birkaland

2702667165Päijänne-Tavastland

2401455649Kymmenedalen

1551224031Södra Karelen

3121356046Södra Savolax

5002497573Norra Savolax

1921024138Norra Karelen

4093006972Mellersta Finland

36322110077Södra Österbotten

1741825545Österbotten

160982622Mellersta Österbotten

544404119132Norra Österbotten

1331112725Kajanaland

2453866670Lappland

142056Åland

9 2048 1131 8641 781TOTALT
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