
Nya och nedlagda företag

Nyetableringarna av företag ökar fortfarande medan
nedläggningarna minskar
Enligt Statistikcentralen antalet nya företag ökade med 1,4 procent under fjärde kvartalet år 2010
jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest företag sin
verksamhet inom handeln, sett till landskap och i förhållande till företagsbeståndet fanns det
flest nystartade företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade med 16,2 procent under
tredje kvartalet år 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren var
antalet nedlagda företag störst inom handeln. Sett till landskap och i förhållande till
företagsbeståndet var antalet störst i Nyland.

Nya företag 4:e kvartalet

Nya företag 4:e kvartalet
Under fjärde kvartalet år 2010 inledde 6 847 nya företag sin verksamhet. Antalet nya företag ökade med
1,4 procent jämfört medmotsvarande kvartal år 2009, då 6 750 företag inledde sin verksamhet. I förhållande
till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,1 procent under fjärde kvartalet år 2010.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 1 195 företag, dvs. 17,5 procent av alla nystartade
företag under fjärde kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik inledde 1 137 nya företag (16,6 %) sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 020 företag (14,9
%).

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 28.4.2011
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När man jämför landskapen grundades i absoluta tal flest nya företag i Nyland under fjärde kvartalet år
2010, dvs. 2 442 företag. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst
i Nyland (2,5 %).

När man jämför de ekonomiska regionerna inledde i absoluta tal flest nya företag sin verksamhet under
fjärde kvartalet år 2010 i Helsingfors ekonomiska region (2 387) och näst flest i Tammerfors ekonomiska
region (500).

När man jämför de ELY-centralerna inledde i absoluta tal flest nya företag sin verksamhet under fjärde
kvartalet år 2010 i Nyland ELY-central (2 595) och näst flest i Birkaland ELY-central (627).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2010 i
Helsingfors (1 346), Esbo (353), Tammerfors (319), Åbo (249) och Vanda (237). Jämfört med fjärde
kvartalet år 2009 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (72) och minskade mest i Vanda (–63).

Nedlagda företag 3:e kvartalet 2010
Enligt Statistikcentralen lade 4 166 företag ned sin verksamhet under det tredje kvartalet år 2010. Jämfört
med tredje kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 16,2 procent, då 4 973 företag lade
ned sin verksamhet under tredje kvartalet år 2009. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen
nedlagda företag 1,3 procent under juli–september år 2010.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag uppgick till 825 (19,8 %).
Inom byggverksamhet lade 678 företag (16,3 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 526 företag (12,6 %).

När man jämför landskapen lade i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under det tredje kvartalet
år 2010 i Nyland, där antalet uppgick till 1 436. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet
nedlagda företag störst i Nyland (1,5 %).

Sett till ekonomisk region lades i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet år
2010 i Helsingfors ekonomiska region (1 403) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (291) och
Åbo ekonomiska region (262).

Sett till ELY-centraler lades i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet år 2010
i Nyland ELY-central (1 527) och näst flest i Birkaland ELY-central (369).

När man jämför kommunerna lade flest nya företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet år 2010 i
Helsingfors (674), Esbo (229), Tammerfors (184), Åbo (168) och Vanda (167). Jämfört med tredje kvartalet
år 2009 ökade antalet nedlagda företag mest i Nurmijärvi (13) och minskade mest i Helsingfors (-165).
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskapet

Förändring
III/2010 –
III/2009

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
III/2010

Förändring
IV/2010
–IV/2009

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya IV/2010Landskap

-8071,34 166972,16 847HELA LANDET

-8001,34 079382,16 626FASTA FINLAND

-2511,51 436-662,52 442Nyland

-691,2359-122,1627Birkaland

-561,2356192,0619Egentliga Finland

-201,4260552,2413Norra Österbotten

-511,217822,0285Mellersta Finland

-271,1145241,8244Satakunta

-481,3157331,9233Norra Savolax

-371,113761,5200Södra Österbotten

-271,3155-61,7198Päijänne-Tavastland

-470,997-141,7181Österbotten

-461,1114-51,7180Lappland

161,4140-281,7167Egentliga Tavastland

-491,3114-111,8160Kymmenedalen

-111,491292,3153Östra Nyland

-231,190141,9152Norra Karelen

-201,08931,5136Södra Savolax

-141,17601,7114Södra Karelen

-51,040-41,768Mellersta Österbotten

-151,245-11,560Kajanaland

-30,820132,047ÅLAND

-30,820132,047Åland
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