
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag fortsätter minska

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 3,1 procent under andra kvartalet år
2013 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde kvantitativt
sett flest företag sin verksamhet inom handeln och när man ser till landskap flest företag i Nyland.
Antalet nedlagda företag ökade med 7,6 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med
motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren lade kvantitativt sett flest företag
ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap flest företag i Nyland.

Nya företag, 2:a kvartalet

Nya företag, 2:a kvartalet 2013

Enligt Statistikcentralen inledde 7 416 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet år 2013. Antalet
nya företag minskade med 3,1 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2012, då 7 652 företag inledde
sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,2 procent under andra
kvartalet 2013.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln, 1 236 företag, dvs. 16,7 procent
av alla nystartade företag under andra kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik inledde 1 175 (15,8%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 166
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(15,7%) nya företag. När det gäller de största näringsgrenarna minskade antalet nya företag kvantitativt
sett mest inom byggverksamhet (-139) jämfört med andra kvartalet år 2012.

När man jämför landskapen grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under andra kvartalet
2013, dvs. 2 655 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (680) och Egentliga
Finland (672). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,4%).
Jämfört med andra kvartalet 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Norra Savolax (25)
och minskade mest i Lappland (-53).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2013
i Helsingfors ekonomiska region (2 502) och näst flest i Tammerfors (544) och Åbo (425) ekonomiska
regioner. Jämfört med andra kvartalet år 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Kuopio
ekonomiska region (41) och minskade mest i Åbo ekonomiska region (-40).

Sett till ELY-central inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under andra kvartalet år 2013
inom området för Nylands ELY-central (2 655) och näst flest inom områdena för Birkalands (680) och
Egentliga Finlands (672) ELY-centraler. Jämfört med andra kvartalet år 2012 ökade antalet nya företag
kvantitativt sett mest inom området för Norra Savolax ELY-central (25) och minskade mest inom området
för Lapplands ELY-central (-53).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2013 i Helsingfors
(1 334), näst flest i Esbo (372), Tammerfors (338), Vanda (260) och Åbo (258). Jämfört med andra kvartalet
år 2012 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Helsingfors (124) och minskade mest i Vanda
(-51) och Åbo (-61).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 751 under andra kvartalet 2013 och antalet nya aktiebolag 2 965. Till juridisk form var 50,6
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 40,0 procent aktiebolag. Jämfört med andra kvartalet
år 2012 ökade antalet nya företag, sett till juridisk form, mest bland aktiebolag (8), medan antalet minskade
mest bland rörelseidkar- och yrkesutövarföretag (-139).

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2013

Enligt Statistikcentralen lade 4 959 företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2013. Jämfört med
första kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 7,6 procent, då 4 608 företag lade ned
sin verksamhet under första kvartalet år 2012. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda
företag 1,5 procent under januari–mars 2013.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
931, dvs. 18,8 procent av alla nedlagda företag under första kvartalet. Inom byggverksamhet lade 816
företag (16,5%) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik 676 företag (13,6%). När det gäller de största näringsgrenarna ökade antalet nedlagda företag
kvantitativt sett mest inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (61)
jämfört med första kvartalet 2012.

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 749) under första
kvartalet år 2013. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (452) och Egentliga Finland (426).
I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Kymmenedalen (1,7%).
Jämfört med första kvartalet 2012 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest i Nyland (95) och
minskade mest i Norra Savolax (-20).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet
2013 i Helsingfors ekonomiska region (1 652) och näst flest i Tammerfors (271) och Åbo (352) ekonomiska
regioner. Jämfört med första kvartalet år 2012 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest i
Helsingfors ekonomiska region (106) och minskade mest i Kuopio ekonomiska region (-16).
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Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2013
inom området för Nylands ELY-central (1 749) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central
(452). Jämfört med första kvartalet år 2012 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest inom
området för Nylands ELY-central (95) och minskade mest inom området för Norra Savolax ELY-central
(-20).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet år 2013 i
Helsingfors (809), Esbo (269), Tammerfors (213) och Vanda (201). Jämfört med första kvartalet år 2012
ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (74) och minskade mest i Kuopio (-18).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 513 under första kvartalet 2013 och antalet nedlagda aktiebolag 1 760. Till juridisk form
var 50,7 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 35,5 procent aktiebolag. Jämfört med första
kvartalet år 2012 ökade antalet nedlagda företag mest, sett till juridisk form, bland aktiebolag (159).

Nedlagda företag 1:a kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskap

Förändring
Q1/2013 -
Q1/2012

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q1/2013

Förändring
Q2/2013 -
Q2/2012

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya Q2/20131)Landskap

3511,54 959-2362,27 416HELA LANDET

2811,44 797-2352,17 141FASTA FINLAND

951,61 74942,42 655Nyland

341,5452-392,2680Birkaland

361,3426-392,1672Egentliga Finland

411,5290-422,1406Norra Österbotten

321,522332,3339Mellersta Finland

-181,0143201,9266Satakunta

-201,5189252,0252Norra Savolax

131,2166-31,8248Södra Österbotten

-51,5180-11,9225Päijänne-Tavastland

60,910791,9220Österbotten

131,5158-222,0212Egentliga Tavastland

71,2134-531,8196Lappland

171,7154-161,8168Kymmenedalen

-71,1101-221,7156Södra Savolax

111,4117-121,8151Norra Karelen

121,499-322,0143Södra Karelen

51,453-132,281Kajanaland

91,356-21,771Mellersta Österbotten

-90,821-151,745ÅLAND

-90,821-151,745Åland

Siffrorna för hela landet omfattar också områdesklasserna Okänd och Utland1)
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