
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag började minska under april–juni år 2011
Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med drygt två procent under andra kvartalet
år 2011 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren startades flest företag
inom byggverksamhet och sett till landskap flest företag i Nyland. Antalet nedlagda företag ökade
med 35,8 procent under första kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan.
Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, sett till landskap lades
flest företag ned i Nyland.

Nya företag 2:a kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralen inledde 8 220 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet år 2011. Antalet
nya företag minskade med 2,4 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2010, då 8 422 företag inledde
sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,5 procent under andra
kvartalet år 2011.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom byggverksamhet, 1 496 nya företag, dvs. 18,2 procent av
alla nystartade företag under andra kvartalet. Inom handeln inledde 1 316 nya företag (16,0 %) sin
verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 228
företag (14,9 %).

När man jämför landskapen grundades flest nya företag i Nyland under andra kvartalet år 2011, dvs. 2 801
nya företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Södra Karelen (2,9
%).

När man jämför de ekonomiska regionerna startades flest nya företag under andra kvartalet 2011 i
Helsingfors ekonomiska region (2 600) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (601).

När man jämför ELY-centralerna inledde flest nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2011
inom området för Nylands ELY-central (2 801) och näst flest inom området för Egentliga Finlands
ELY-central (768).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2011 i
Helsingfors (1 389), Esbo (381), Tammerfors (368), Åbo (303) och Vanda (252). Jämfört medmotsvarande
kvartal år 2010 ökade antalet nya företag mest i Åbo (42) och minskade mest i Vanda (-53).

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.10.2011
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Nedlagda företag 1:a kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralen lade 5 479 företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2011. Jämfört med
första kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 35,8 procent, då 4 036 företag lade ned
sin verksamhet under första kvartalet år 2010. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda
företag 1,7 procent under januari–mars år 2011.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 058, dvs. 19,3 procent
av alla nedlagda företag under första kvartalet. Inom byggverksamhet lade 986 företag (18,0 %) ned sin
verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 733 företag
(13,4 %).

När man jämför landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 173) under första kvartalet
2011. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (2,0
%).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2011 i Helsingfors
ekonomiska region (1 986) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (397).

Sett till ELY-central lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2011 inom området för
Helsingfors ELY-central (2 137) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central (492).

När man jämför kommunerna lades flest företag ned under första kvartalet 2011 i Helsingfors (1 000),
Esbo (282), Vanda (261), Tammerfors (238) och Åbo (178). Jämfört med första kvartalet år 2010 ökade
antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (362) och minskade mest i Björneborg (– 15).

Nys företag 2:a kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskapet

Förändring
I/2011 –
I/2010

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
I/2011

Förändring
II/2011 –
II/2010

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya II/2011Landskap

1 4431,75 479-2022,58 220HELA LANDET

1 4191,75 383-2532,57 947FASTA FINLAND

7882,02 137-1252,72 801Nyland

1131,5468342,4768Egentliga Finland

1291,7492-632,5737Birkaland

711,8333-522,5475Norra Österbotten

151,4205242,6367Mellersta Finland

41,216852,3319Satakunta

171,6183402,5293Päijänne-Tavastland

81,5183-252,4289Norra Savolax

191,01374421279Södra Österbotten

61,111772,4249Lappland

341,6161-172,3231Egentliga Tavastland

471,9171-172,5228Kymmenedalen

611,4154-481,8200Österbotten

131,5102162,9196Södra Karelen

291,3117-222,1192Södra Savolax

61,5120-661,8149Norra Karelen

331,872122,497Mellersta Österbotten

261,76302,177Kajanaland

91,026-71,845ÅLAND

91,026-71,845Åland
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