
Nya och nedlagda företag

Grundandet av nya företag vänt uppåt och nedläggningen
av företag nedåt
Enligt Statistikcentralen antalet nya företag ökade med två procent under första kvartalet år 2010
jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest företag sin
verksamhet inom handeln, medan det i förhållande till företagsbeståndet fanns flest nystartade
företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade med 11,5 procent under fjärde kvartalet år
2009 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren var antalet nedlagda
företag störst inom handeln och sett till landskap i Nyland, i förhållande till företagsbeståndet. I
de preliminära helårsuppgifterna för år 2009 minskade antalet nya företag ytterligare i alla
landskap. I hela landet inledde 3 424 färre nya företag sin verksamhet än året innan. Antalet
nedlagda företag har däremot minskat ytterligare (−1 232).

Nya företag 1:a kvartalet 2005–2010

Nya företag, 1:a kvartalet 2005–2010

Enligt Statistikcentralen inledde 10 082 nya företag sin verksamhet under första kvartalet år 2010. Antalet
nya företag har ökat med två procent jämfört med motsvarande kvartal år 2009, då 9 885 företag inledde
sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 3,2 procent under första
kvartalet år 2010.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.07.2010

Företag 2010



Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 1 787 företag, dvs. 17,7 procent av alla nystartade
företag under första kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik inledde 1 726 (17,1 %) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 412 (14,0 %) nya
företag.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under första kvartalet år
2010, dvs. 3 296 företag. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst
i Nyland (3,5 %).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under första kvartalet år
2010 i Helsingfors ekonomiska region (3 200) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (725).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under det första kvartalet år 2010
i Helsingfors (1 653), Esbo (513), Tammerfors (454), Åbo (407) och Vanda (370). Jämfört med första
kvartalet år 2009 ökade antalet nya företag mest i Tammerfors (54) och minskade mest i Helsingfors (−30).

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2009

Enligt Statistikcentralen lade 10 010 företag ned sin verksamhet under sista kvartalet år 2009. Jämfört
med sista kvartalet året innan har antalet nedlagda företag minskat med 11,5 procent, då 11 314 företag
lade ned sin verksamhet under sista kvartalet år 2008. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen
nedlagda företag 3,2 procent under oktober–december år 2009.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag uppgick till 1 937 (19,4 %).
Inom byggverksamhet lade 1 547 företag (15,5%) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 465 företag (14,6 %).

När man ser till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under sista kvartalet år
2009 i Nyland, där antalet uppgick till 3 786 företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet
nedlagda företag störst i Nyland (4,0 %).

Sett till ekonomisk region lades kvantitativt sett flest företag ned under sista kvartalet år 2009 i Helsingfors
ekonomiska region (3 666) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (621).

När man jämför kommunerna lades flest företag ned under sista kvartalet år 2009 i Helsingfors (1 870),
Esbo (556), Vanda (446), Tammerfors (389) och Åbo (296). Jämfört med sista kvartalet år 2008 ökade
antalet nedlagda företag mest i Vanda (36) och minskade mest i Helsingfors (−160).

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2005–2009
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Tabell 1. Nya och nedlagda företag efter landskap, nya 1:a kvartalet 2010 och nedlagda 4:e kvartalet
2009. (Siffrorna för hela landet omfattar också regionkategorierna Okänd och Utlandet)

Förändring av
antalet
nedlagda
företag
IV/09–IV/08

Andelen nedlagda
företag av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
företag
4:e kvartalet

Förändring
av antalet
nya företag
I/10–I/09

Andelen nya
företag av
företagsbeståndet,
%

Nya företag
1:a kvartalet

-1 3043,210 0101973,210 082HELA LANDET

-1 3323,29 8301453,29 800FASTA FINLAND

-3334,03 786-883,53 296Nyland

-1342,5749383,2967Egentliga Finland

-452,9833383,3926Birkaland

-483,0534-63,1555Norra Österbotten

-812,9409-582,7386Mellersta Finland

-292,7368262,8370Satakunta

-982,3293482,9363Södra Österbotten

-1552,6307-13,0361Norra Savolax

133,4382683,1358Päijänne-Tavastland

-473,0291273,1301Egentliga Tavastland

-143,1323172,8288Lappland

-1422,5265-22,7285Österbotten

-163,1271383,2280Kymmenedalen

-932,4211333,0263Södra Savolax

-152,6211-42,9234Norra Karelen

-413,1206112,9193Östra Nyland

-252,818552,9191Södra Karelen

-82,9112-402,6100Mellersta Österbotten

-212,594-52,283Kajanaland

02,97012,561ÅLAND

02,97012,561Åland
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