
Nya och nedlagda företag

Nyetableringarna av företag ökar fortfarande medan
nedläggningarna minskar
Enligt Statistikcentralen antalet nya företag ökade med 3,9 procent under tredje kvartalet år 2010
jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest företag sin
verksamhet inom byggverksamhet, sett till landskap och i förhållande till företagsbeståndet fanns
det flest nystartade företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade med 20,2 procent under
andra kvartalet år 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren var
antalet nedlagda företag störst inom handeln. Sett till landskap och i förhållande till
företagsbeståndet var antalet störst i Päijänne-Tavastland.

Nya företag 3:e kvartalet

Nya företag 3:e kvartalet
Under tredje kvartalet år 2010 inledde 7 185 nya företag sin verksamhet. Antalet nya företag ökade med
3,9 procent jämfört medmotsvarande kvartal år 2009, då 6 918 företag inledde sin verksamhet. I förhållande
till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,2 procent under tredje kvartalet år 2010.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom byggverksamhet, 1 227 företag, dvs. 17,1 procent av alla
nystartade företag under tredje kvartalet. Inom handeln inledde 1 225 nya företag (17,0 %) sin verksamhet
och inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 150 företag (16,0 %).

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 27.1.2011
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När man jämför landskapen grundades i absoluta tal flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet år
2010, dvs. 2 552 företag. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst
i Nyland (2,7 %).

När man jämför de ekonomiska regionerna inledde i absoluta tal flest nya företag sin verksamhet under
tredje kvartalet år 2010 i Helsingfors ekonomiska region (2 483) och näst flest i Tammerfors ekonomiska
region (537).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet år 2010 i
Helsingfors (1 355), Esbo (348), Tammerfors (329), Åbo (280) och Vanda (288). Jämfört med tredje
kvartalet år 2009 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (126) och minskade mest i Tammerfors
(–49).

Nedlagda företag 2:a kvartalet 2010
Enligt Statistikcentralen lade 4 406 företag ned sin verksamhet under det andra kvartalet år 2010. Jämfört
med andra kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 20,2 procent, då 5 524 företag lade
ned sin verksamhet under andra kvartalet år 2009. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen
nedlagda företag 1,4 procent under april–juni år 2010.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag uppgick till 930 (21,1 %).
Inom byggverksamhet lade 649 företag (14,7 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 575 företag (13,1 %).

När man jämför landskapen lade i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under det andra kvartalet
år 2010 i Nyland, där antalet uppgick till 1 481. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet
nedlagda företag störst i Päijänne-Tavastland (1,7 %).

Sett till ekonomisk region lades i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet år
2010 i Helsingfors ekonomiska region (1 451) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (349) och
Åbo ekonomiska region (257).

När man jämför kommunerna lade flest nya företag ned sin verksamhet under andra kvartalet år 2010 i
Helsingfors (740), Esbo (217), Tammerfors (216), Vanda (154) och Åbo (153). Jämfört med andra kvartalet
år 2009 ökade antalet nedlagda företag mest i Jämsä (13) och minskade mest i Helsingfors (-136).

Nedlagda företag 2:a kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskapet

Förändring
II/2010 –
II/2009

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
II/2010

Förändring
III/2010
–III/2009

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya III/2010Landskap

-1 1181,44 4062672,27 185HELA LANDET

-1 1271,44 3222352,26 977FASTA FINLAND

-2521,61 4811492,72 552Nyland

-2201,2368572,2675Egentliga Finland

-761,5426-112,3672Birkaland

-281,5267212,2396Norra Österbotten

-611,3182-322,1295Mellersta Finland

-301,7193292,2250Päijänne-Tavastland

-781,3174101,8246Satakunta

-371,5176222,0238Norra Savolax

-101,0110332,0213Österbotten

-221,3124172,1207Egentliga Tavastland

-521,2123-61,9196Lappland

-471,0135-431,5188Södra Österbotten

-321,2108201,8159Södra Savolax

-601,210011,8150Norra Karelen

-341,4120-231,7148Kymmenedalen

-81,38572,0134Södra Karelen

-261,277-22,0130Östra Nyland

-290,937-51,768Mellersta Österbotten

-251,036-91,660Kajanaland

-120,81981,947ÅLAND

-120,81981,947Åland
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