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Antalet konkurser ökademed 4,8 procent under januari-maj
2013
Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari-maj 1 398 konkurser, dvs. 64
konkurser (4,8 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag
som sökts i konkurs var totalt 7 191, vilket åter är 1 922 personer (36,5 procent) fler än under
motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-maj 2010–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari-maj inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk
och fiske, handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett
till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen
anhängiggjordes 396 konkurser, vilket är 41 konkurser (11,6 procent) fler än under motsvarande period
året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, gruvdrift och
byggverksamhet. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet.
Inom näringsgrenen anhängiggjordes 317 konkurser under januari-maj, vilket är 49 konkurser (13,4
procent) färre än under motsvarande period året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.6.2013
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Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under
kalenderåret. Med hotade arbetsplatser avses antalet anställda i de företag som har sökts i konkurs.
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-maj
2013 och 2012

Antalet anställda
januari-maj 2012

Antalet anställda
januari-maj 2013

Konkurser
januari-maj 2012

Konkurser
januari-maj 2013

Näringsgren

721162635Jord- och skogsbruk, fiske

9931 681161158
Tillverkning, gruvdrift,
energiförsörjning

1 4251 708366317Byggverksamhet

650694231245Handel

558761108121Transport och magasinering

27946483102Hotell- och restaurangverksamhet

1 2881 743355396Övriga tjänster

424424Näringsgrenen okänd

5 2697 1911 3341 398TOTALT
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser och antalet anställda efter landskap under januari-maj
2013 och 2012

Antalet anställda
01-05/2012

Antalet anställda
01-05/2013

Konkurser
01-05/2012

Konkurser
01-05/2013

Landskap

1 6832 606414442Nylands landskap

626648147146Egentliga Finlands landskap

2064327158Satakunta landskap

2101734554Egentliga Tavastlands landskap

504521103100Birkalands landskap

1762094159Päijänne-Tavastlands landskap

1332134940Kymmenedalens landskap

681133029Södra Karelens landskap

1192353241Södra Savolax landskap

2774425561Norra Savolax landskap

571772133Norra Karelens landskap

2592685950Mellersta Finlands landskap

2042466370Södra Österbottens landskap

1231204439Österbottens landskap

501391122Mellersta Österbottens landskap

3184418790Norra Österbottens landskap

101352116Kajanalands landskap

1451653845Lapplands landskap

10833Åland

5 2697 1911 3341 398TOTALT
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