Handelskammarförfrågan: Regeringens beredning om begränsningarna för rörelsefriheten förorsakade
problem för över hälften av företagen

Regeringens planer på rörelsebegränsningar och den varierande informationen förorsakade i mars stor oro,
osäkerhet och åtgärder som försvagade företagens affärsverksamhet. Över hälften (55,5 %) av
handelskamrarnas medlemsföretag svarade att regeringens planer på rörelsebegränsning skadade
affärsverksamheten.
5,5 % av dem som besvarade förfrågan hade redan t.o.m. påbörjat permitteringarna eller
samarbetsförhandlingarna. 17 % av företagen uppgav att försäljningen minskat endast p.g.a. diskussionen
som fördes i offentligheten. Rörelsebegränsningarna var sist och slutligen olagliga och verkställdes inte.
I de öppna svaren kommer det fram att företagen anser att regeringens information varit både hotfull och
företagsfientlig och man ansåg sig ha lidit av pågående spekulationer.
”Regeringens prat om rörelsebegränsning uppfattades i företagen som allvarliga eftersom de hade haft en
märkbar inverkan på företagens affärsverksamhet. Företagen hann redan skrida till åtgärder p.g.a.
regeringens uttalanden. Varierande informering och beslutstagande förorsakar mycket skadliga följder åt
företagen och därmed Finlands ekonomi och arbetsplatser. Det här är en påminnelse om att det inte är
egalt för företagen hur man förbereder och informerar om åtgärder.” säger Centralhandelskammarens
verkställande direktör Juho Romakkaniemi.
På enkäten svarade ca 2400 av handelskamrarnas medlemsföretag från olika branscher i Finland. Av dem
som svarade representerade drygt sex procent enmansföretag och resten från arbetsgivarföretag
Var tionde företag uppskattar en bestående personalminskning
Av företagen frågade man också, hur coronakrisen påverkar verksamheten och sättet att arbeta. Var tionde
uppskattade att krisen permanent påverkar personalminskningen. Vart åttonde företag trodde att krisen
kommer att förorsaka en minskning av omsättningen.
”Det här betyder färre arbetsplatser, människornas försörjningsgrad minskar, statens skatteinkomster
minskar. Regeringen borde göra allt för att inte arbetsplatser förloras. Man borde tvärtom skapa
förutsättningar för flera arbetsplatser. Regeringen hade en bra möjlighet att vid halvtidsöversynen
presentera sysselsättningsåtgärder. Nu verkar det som att man i stället för 50 000 anställda får 15 000
enligt Finansministeriets uppskattning” säger Romakkaniemi.
Över 80 % av dem som svarade, trodde på en ökning av distansarbete och över 70 procent trodde att krisen
skulle försnabba digitaliseringen. Man trodde också på bestående förändring i sättet att leda och i
utvecklingen av personalens kunnande. En femtedel av företagen uppskattar att marknadsandelarna
kommer att fördelas på nytt mellan de verksamma.
Betalningsberedskapen är svagast hos små företag samt inom inkvarterings- och restaurangbranschen.
Coronakrisen inverkade på företagens betalningsberedskap dvs på förmågan att klara sig ur kortfristiga lån.
Av de företag som svarade på förfrågan, meddelade 12,6 % att deras betalningsberedskap är behjälplig
eller svag. Vart femte företag har en betalningsberedskap som är nöjaktig. Drygt två tredjedelar av
företagen har en betalningsberedskap som är bra eller utmärkt. ” Inverkan på de västnyländska företagens
betalningsberedskap har varit mindre än i övriga landet. Läget har varit konsekvent lika under hela
pandemitiden” konstaterar Västra Nylands handelskammare Eero Hettula.”

” coronakrisen har naturligtvis påverkat företagen. Över 12 procent hade en betalningsberedskap som var
nöjaktig eller svag, vilket också reflekterar det att 23 procent av dem som svarade meddelade att risken för
konkurs stigit märkbart p.ga coronan”, säger Centralhandelskammarens huvudekonom Mauri Kotamäki.
Också vad gäller dessa frågor är Västra Nyland i ett bättre läge i vårt land.
”De större företagens situation verkar vara en aning bättre än hos de små företagen. Av branscherna har
t.ex inkvarterings- och restaurangbranschen verkliga problem då det gäller betalningsberedskapen” säger
Kotamäki.
Handelskamrarnas förfrågan gjordes 27.4.2021. På förfrågan svarade 2338 medlemsföretag. Svaren har
inkommit från olika branscher i Finland och från företag i olika storlek. Tidigare motsvarande enkäter har
förverkligats år 2020 16-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5,1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 och år 2021 2.2 och 16.3.

