
Nya och nedlagda företag

Sjunkande antal nya företag

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 3,1 procent under fjärde kvartalet år
2012 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde kvantitativt
sett flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och när man ser
till landskap flest företag i Nyland. Antalet nedlagda företag ökade med 2,5 procent under tredje
kvartalet år 2012 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren 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 2012

Enligt Statistikcentralen inledde 6 481 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2012. Antalet
nya företag minskade med 3,1 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2011, då 6 688 företag inledde
sin verksamhet. Av hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,9 procent under fjärde kvartalet år
2012.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,
1 127 nya företag, dvs. 17,4 procent av alla nystartade företag under fjärde kvartalet. Inom handeln inledde
1 058 företag (16,3 %) sin verksamhet, inom byggverksamheten var siffran 902 företag (13,9 %).

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.4.2013
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När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under fjärde kvartalet år
2012, dvs. 2 436 företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland
och i Norra Österbotten, 2,2 procent i båda landskapen. Jämfört med fjärde kvartalet 2011 ökade antalet
nya företag kvantitativt sett mest i Norra Österbotten (+41) och minskade mest i Egentliga Finland (-98).

När man jämför de ekonomiska regionerna startades kvantitativt sett flest nya företag under fjärde kvartalet
2012 i Helsingfors ekonomiska region (2 290) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (463).
Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Uleåborgs
ekonomiska region (+41) och minskade mest i Åbo ekonomiska region (-56).

När man jämför ELY-centralerna inledde kvantitativt sett flest nya företag sin verksamhet under fjärde
kvartalet 2012 inom området för Nylands ELY-central (2 436) och näst flest inom området för Birkalands
ELY-central (588). Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett
mest inom området för Norra Österbottens ELY-central (+41) och minskade mest inom området för
Egentliga Finlands ELY-central (-98).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2012 i
Helsingfors (1 204), näst flest i Esbo (382), Tammerfors (280), Vanda (241) och Uleåborg (234). Jämfört
med fjärde kvartalet 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Uleåborg (+72) och minskade
mest i Åbo (-38).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 070 under fjärde kvartalet år 2012 och antalet nya aktiebolag 2 807. Till juridisk form var
47,4 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 43,3 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen lade 4 864 företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2012. Jämfört med
tredje kvartalet året innan ökade antalet nedlagda företag med 2,5 procent, då 4 744 företag lade ned sin
verksamhet under tredje kvartalet 2011. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda
företag 1,4 procent under tredje kvartalet 2012.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
942, dvs. 19,4 procent av alla nedlagda företag under tredje kvartalet. Inom byggverksamhet lade 809
företag (16,6%) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik 605 företag (12,4 %).

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 698) under tredje
kvartalet 2012. I förhållande till företagsbeståndets storlek fanns det flest nedlagda företag i Nyland, Södra
Karelen och Södra Savolax, 1,5 procent i respektive landskap. Jämfört med tredje kvartalet 2011 ökade
antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest i Egentliga Finland (+44) ochminskademest i Nyland (-57).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet
2012 i Helsingfors ekonomiska region (1 575) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (348).
Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest i Jyväskylä
ekonomiska region (+39) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-79).

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2012
inom området för Nylands ELY-central (1 698) och näst flest inom området för Egentliga Finlands
ELY-central (460). Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt
sett mest inom området för Egentliga Finlands och Mellersta Finlands ELY-centraler, med 44 företag i
båda, och minskade mest inom området för Nylands ELY-central (-57).
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Närman jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2012 i Helsingfors
(753), näst flest i Esbo (242), Tammerfors (224) och Vanda (176). Jämfört med tredje kvartalet 2011 ökade
antalet nedlagda företag mest i Jyväskylä (+39) och minskade mest i Helsingfors (-63).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 501 under tredje kvartalet år 2012 och antalet nedlagda aktiebolag 1 707. Till juridisk form
var 51,4 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 35,1 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 3:e kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskap

Förändring
III/2012 -
III/2011

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
III/2012

Förändring
IV/2012 -
IV/2011

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya IV/2012Landskap

1201,44 864-2071,96 4811)HELA LANDET

931,44 706-2671,96 209FASTA FINLAND

-571,51 698-572,22 436Nyland

121,4425-381,9588Birkaland

441,4460-981,7564Egentliga Finland

-81,4269412,2436Norra Österbotten

441,4211-171,8268Mellersta Finland

01,4192-101,5210Satakunta

331,215781,5209Södra Österbotten

91,313751,8197Lappland

-271,316691,6196Norra Savolax

-251,4165-331,5180Päijänne-Tavastland

171,4146-61,6168Egentliga Tavastland

-71,4125-131,8161Kymmenedalen

431,1129-421,3149Österbotten

191,5134-351,2114Södra Savolax

-31,3106-81,3106Norra Karelen

201,5103-51,5102Södra Karelen

-181,140301,867Kajanaland

-31,04321,458Mellersta Österbotten

131,23271,952ÅLAND

131,23271,952Åland

Siffrorna för hela landet omfattar också områdesklasserna Okänd och Utland1)
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