
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag började minska kraftigt
Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 23 procent under fjärde kvartalet år
2011 jämfört med motsvarande period året innan. Antalet nedlagda företag ökade med 12,8
procent under tredje kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser
till näringsgren inledde och lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln
och när man ser till landskap flest företag i Nyland.

Nya företag 4:e kvartalet

Nya företag 4:e kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralen inledde 5 317 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2011. Antalet
nya företag minskade med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2010, då 6 907 företag inledde
sin verksamhet. Av hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,6 procent under fjärde kvartalet år
2011.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 946 företag, dvs. 17,8 procent av alla nystartade
företag under fjärde kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik inledde 821 (15,4 %) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 735 (13,8 %) nya
företag.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 26.4.2012
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När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under fjärde kvartalet år
2011, dvs. 1 929 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (527) och Egentliga
Finland (524). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (1,9 %).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år
2011 i Helsingfors ekonomiska region (1 806) och näst flest i Tammerfors (426) och Åbo (337) ekonomiska
regioner.

Sett till ELY-central inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2011
inom området för Nylands ELY-central (1 929) och näst flest inom områdena för Birkalands (527) och
Egentliga Finlands (524) ELY-centraler.

Sett till kommun inledde flest nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2011 i Helsingfors
(956), näst flest i Esbo (272), Tammerfors (261), Åbo (197) och Vanda (186). Jämfört med fjärde kvartalet
år 2010 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i S:t Michels (13) och minskade mest i Helsingfors
(-258).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 776 under fjärde kvartalet år 2011 och antalet nya aktiebolag 2 091. Till juridisk form var
52,2 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 39,3 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 3:e kvartalet

Enligt Statistikcentralen lade 4 603 företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet år 2011. Jämfört
med motsvarande kvartal året innan har antalet nedlagda företag ökat med 12,8 procent, då 4 080 företag
lade ned sin verksamhet under tredje kvartalet år 2010. Av hela företagsbeståndet var andelen nedlagda
företag 1,4 procent under tredje kvartalet år 2011.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag var 888, dvs. 19,3 procent av
alla nedlagda företag under tredje kvartalet. Inom byggverksamhet lade 775 företag (16,8 %) ned sin
verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 619 företag
(13,4 %).

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 762) under tredje
kvartalet år 2011. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (390) och Egentliga Finland (383).
I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,7 %).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet år
2011 i Helsingfors ekonomiska region (1 651) och näst flest i Tammerfors (307) och Åbo (261) ekonomiska
regioner.

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet år 2011
inom området för Nylands ELY-central (1 762) och näst flest inom områdena för Birkalands (390) och
Egentliga Finlands (383) ELY-centraler.

Sett till kommun lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2011 i Helsingfors (812),
näst flest i Esbo (250), Vanda (198), Tammerfors (191) och Åbo (164). Jämfört med tredje kvartalet år
2010 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (157) och minskade mest i Jyväskylä (-25).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 415 under tredje kvartalet år 2011 och antalet nedlagda aktiebolag 1 598. Till juridisk form
var 52,5 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 34,7 procent aktiebolag.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskapet

Förändring
III/2011 -
III/2010

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
III/2011

Förändring
IV/2011 -
IV/2010

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya IV/2011Landskap

5231,44 603-1 5901,65 317HELA LANDET

4921,44 493-1 5411,65 160FASTA FINLAND

2931,71 762-6551,91 929Nyland

341,3390-971,8527Birkaland

321,2383-1091,7524Egentliga Finland

191,4273-841,8333Norra Österbotten

-171,1160-721,6224Mellersta Finland

451,3184-881,3173Satakunta

251,6182-421,4164Päijänne-Tavastland

-101,0107-231,5157Lappland

-51,0129-491,2153Södra Österbotten

00,891-391,4152Österbotten

61,4123-101,7151Kymmenedalen

351,5190-831,2151Norra Savolax

-171,3129-441,4137Egentliga Tavastland

211,2111-151,4123Södra Savolax

181,3108-571,296Norra Karelen

-61,172-301,388Södra Karelen

31,040-191,247Mellersta Österbotten

161,659-250,831Kajanaland

-10,718-221,230ÅLAND

-10,718-221,230Åland
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