
Nya och nedlagda företag

Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet
2013 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren både inledde och lade
flest företag ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap flest i Nyland. Antalet nedlagda
företag ökade med 3,7 procent under tredje kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period
året innan. Enligt de preliminära helårsuppgifterna minskade antalet nya företag med fyra procent
år 2013.

Nya företag, 4:e kvartalet

Nya företag, 4:e kvartalet 2013

Enligt Statistikcentralen inledde 6 101 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2013. Antalet
nya företag minskade med 6,7 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2012, då 6 539 företag inledde
sin verksamhet. Av hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,8 procent under fjärde kvartalet år
2013.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln, 1 053 företag, dvs. 17,3 procent
av alla nystartade företag under fjärde kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik inledde 983 (16,1 %) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 773
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(12,7 %) nya företag. Antalet nya företag minskade mest inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik (-132) jämfört med fjärde kvartalet 2012.

När man ser till landskap grundades under fjärde kvartalet 2013 flest nya företag i Nyland, där antalet nya
företag uppgick till 2 344, och näst flest i Birkaland (524) och Egentliga Finland (515). I förhållande till
företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,1 %). Näst flest nya företag inledde
sin verksamhet i Södra Karelen (1,9 %) och Norra Österbotten (1,8 %). Jämfört med fjärde kvartalet 2012
ökade antalet nya företag mest i Södra Karelen (36) och minskade mest i Nyland (-134).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2013 i Helsingfors
ekonomiska region (2 225) och näst flest i Tammerfors (417) och Åbo (356) ekonomiska regioner. Jämfört
med motsvarande kvartal år 2012 ökade antalet nya företag mest i Joensuu ekonomiska region (24) och
minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-99).

Sett till ELY-central inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2013 inom området för
Nylands ELY-central (2 344) och näst flest inom områdena för Birkalands (524) och Egentliga Finlands
(515) ELY-centraler. Jämfört med motsvarande kvartal år 2012 ökade antalet nya företag mest inom
området för Österbottens ELY-central (44) och minskade mest inom området för Nylands ELY-central
(-134).

Sett till kommun inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2013 i Helsingfors (1 201),
näst flest i Esbo (362), Tammerfors (273), Vanda (254) och Åbo (225). Jämfört med fjärde kvartalet 2012
ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (29), Imatra (18) och Vasa (17), medan de minskade mest i
Uleåborg (-61) och Borgå (-31).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 819 under fjärde kvartalet 2013 och antalet nya aktiebolag 2 767. Till juridisk form var
46,2 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 45,4 procent aktiebolag. Jämfört med fjärde
kvartalet år 2012 minskade antalet aktiebolag med 2,3 procent och antalet företag med rörelseidkare eller
yrkesutövare med 8,7 procent.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2013

Enligt Statistikcentralen lade 4 913 företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2013. Jämfört med
tredje kvartalet året innan ökade antalet nedlagda företag med 3,7 procent, då 4 736 företag lade ned sin
verksamhet under tredje kvartalet 2012. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda
företag 1,4 procent under tredje kvartalet 2013.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
940, dvs. 19,1 procent av alla nedlagda företag under tredje kvartalet. Inom byggverksamhet lade 758
företag (15,4 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik 589 företag (12,0 %). När det gäller de största näringsgrenarna ökade antalet nedlagda företag
mest inom tillverkning (24) och minskade mest inom byggverksamhet (-36) jämfört med tredje kvartalet
2012.

Sett till landskap lade flest företag under tredje kvartalet 2013 ned sin verksamhet i Nyland (1 696) och
näst flest i Birkaland (492) och Egentliga Finland (485). I förhållande till företagsbeståndets storlek var
antalet nedlagda företag störst i Kymmenedalen (1,8 %). Jämfört med tredje kvartalet 2012 ökade antalet
nedlagda företag mest i Birkaland (84) och minskade mest i Satakunta (-22).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2013 i Helsingfors
ekonomiska region (1 571) och näst flest i Tammerfors (382) och Åbo (320) ekonomiska regioner. Jämfört
med motsvarande kvartal år 2012 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors ekonomiska region
(60) och minskade mest i Björneborgs ekonomiska region (-20).

2



Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2013
inom området för Nylands ELY-central (1 696) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central
(492). Jämfört med motsvarande kvartal år 2012 ökade antalet nedlagda företag mest inom området för
Birkalands ELY-central (84) och minskade mest inom området för Satakunta ELY-central (-22).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2013 i Helsingfors
(736), näst flest i Esbo (244), Tammerfors (227) och Vanda (203). Jämfört med tredje kvartalet år 2012
ökade antalet nedlagda företag mest i Kouvola (36), Vanda (36) och Lahtis (36) och minskade mest i
Jämsä (-15) och Borgå (-15).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 531 under tredje kvartalet år 2013 och antalet nedlagda aktiebolag 1 721. Till juridisk form
var 51,5 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 35,0 procent aktiebolag. Jämfört med tredje
kvartalet år 2012 ökade antalet aktiebolag med 3,7 procent och antalet företag med rörelseidkare eller
yrkesutövare med 3,6 procent.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskapt

Förändring
Q3/2013 -
Q3/2012

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q3/2013

Förändring
Q4/2013 -
Q4/2012

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya Q4/20131)Landskap

1771.44 913-4381.86 101HELA LANDET

2221.44 798-4151.75 885FASTA FINLAND

661.51 696-1342.12 344Nyland

841.6492-831.7524Birkaland

351.5485-491.6515Egentliga Finland

-31.3259-881.8356Norra Österbotten

71.4220-161.7258Mellersta Finland

-221.2164-21.4203Satakunta

-101.0143-191.4188Södra Österbotten

71.4181-151.5184Norra Savolax

11.1124311.6184Österbotten

-51.3136-101.6164Egentliga Tavastland

461.8168-21.7159Kymmenedalen

91.3145-441.4158Lappland

281.6187-361.3155Päijänne-Tavastland

-111.388361.9133Södra Karelen

-91.193191.5126Norra Karelen

-211.211421.3118Södra Savolax

91.251131.668Mellersta Österbotten

111.452-181.348Kajanaland

-110.823-121.439ÅLAND

-110.823-121.439Åland

1)
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