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Antalet konkurser ökade med 6,6 procent i januari 2014
Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes i januari 2014 totalt 307 konkurser, dvs.
19 konkurser (6,6 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de
företag som söktes i konkurs var totalt 1 881, vilket är lika mycket som året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari 2005–2014

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade i januari inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning
av mineral, handel samt transport och magasinering. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom handeln.
Inom näringsgrenen anhängiggjordes 66 konkurser, vilket är 15 konkurser (29,4 procent) fler än under
motsvarande period året innan.

Inom huvudnäringsgrenen tillverkning och utvinning av mineral anhängiggjordes 44 konkurser i januari
2014, vilket är 14 konkurser (46,7 procent) fler än i januari året innan. Inom huvudnäringsgrenen transport
och magasinering anhängiggjordes däremot 28 konkurser, vilket är 10 konkurser (55,6 procent) fler än
året innan.

Antalet konkurserminskade inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet
samt övriga tjänster. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 19.2.2014
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Inom näringsgrenen anhängiggjordes 75 konkurser i januari, vilket är 18 konkurser (19,4 procent) färre
än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och
kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom
juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster,
utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under
kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en
yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process
med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari 2014
och 2013

Antalet anställda
januari 2013

Antalet anställda
januari 2014

Konkurser januari
2013

Konkurser januari
2014

Näringsgren

471086Jord- och skogsbruk, fiske

5859543044Tillverkning och utvinning av mineral

4852596766Byggverksamhet

1902085166Handel

841471828Transport och magasinering

113641917Hotell- och restaurangverksamhet

3672349375Övriga tjänster

2525Näringsgrenen okänd

1 8731 881288307TOTALT
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari
2014 och 2013

Antalet anställda januari
2013

Antalet anställda januari
2014

Konkurser januari
2013

Konkurser januari
2014

Landskap

7351 10498116Nyland

172763426Egentliga Finland

190521212Satakunta

33393Egentliga Tavastland

1202291937Birkaland

324104Päijänne-Tavastland

691786Kymmenedalen

271162Södra Karelen

11939612Södra Savolax

5829129Norra Savolax

391654Norra Karelen

72461112Mellersta Finland

51781320Södra Österbotten

101273Österbotten

152332Mellersta Österbotten

108652319Norra Österbotten

71914Kajanaland

15581016Lappland

1010Åland

1 8731 881288307TOTALT
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