
Det ekonomiska läget i företagen i Mellersta Österbotten och Österbotten började återhämta sig redan i höstas, 
efter att coronapandemin hade orsakat en chockartad djupdykning för ett år sedan, och läget har fortsatt att för-
bättras i början av året, enligt konjunkturbarometern Business Panel som Österbottens handelskammare genomförde 
bland sina medlemmar i mitten av mars. Det ser ut som om skräckscenarierna för ett år sedan inte förverkligas till 
alla delar, och speciellt industribranschen ser ut att klara sig mycket bättre än förväntat. Alla grafer pekar uppåt och 
ligger nu ovanför nollstrecket.

Vad gäller saldotalen för alla svarande i enkäten så är mätaren 
som beskriver förväntningarna på omsättningen speciellt gläd-
jande. Grafen för omsättningen är nu den mest positiva bland 
alla grafer och ligger på 27. Den har också stigit kraftigast sedan 
mätningen i november då den låg på -17. Kurvan för stämningen 
har stigit näst mest fast den är den svagaste bland alla mätare 
och ligger nätt och jämnt på plus (3/21: 2 jfr 11/20: -28). Tätt efter 
omsättningen placerar sig saldotalet för rekrytering som nu ligger 
på 26 (jfr 11/20: -2). Orderstocken är ännu inte stor i företagen 
men saldotalet är ändå klart på plus nu (3/21: 6 jfr 11/20: -21).

Precis som i höstas så är den största enskilda flaskhalsen fort-
farande otillräcklig efterfrågan, men läget har förbättrats med 
14 procentenheter sedan i höstas och bland alla som besvarade 
enkäten lider nu 35 procent av otillräcklig efterfrågan. Bristen på 
yrkeskunnigt folk har nått upp till nästan samma nivå och begrän-
sar verksamheten för 34 procent av företagen (jfr 11/20: 31 %). Av 
de som besvarade enkäten meddelar 16 procent att de inte har 
några flaskhalsar i verksamheten (jfr. 11/20: 12 %).

Bland branscherna märks en mycket tydlig tudelning: industrin 
har kommit bra i gång efter stoppet som pandemin orsakade och 
såväl läget som utsikterna ser ganska ljusa ut, men för de andra 
branscherna är läget ställvis fortfarande tufft p.g.a. pandemin.
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Österbottens handelskammare gör regelbundet en regional kartläggning av det aktuella läget i företagen. Denna Business 
Panel-enkät genomfördes 11 – 16.3.2021 bland handelskammarens medlemmar. Antalet svar 239, svarsprocent  23. Resulta-
ten bör ses som riktgivande då ingen statistisk analys har gjorts. Branschvis och storleksmässigt fördelades svaren: 

Industri   36 %  Antällda: 
Byggbransch  11 %  1-9   35 % 
Service  38 %  10–49   35 %  
Handel   11 %  50–249   24 % 
Övriga    4 %  över 250     6 %

hela materialet finns på adressen www.osterbottenshandelskammare.fi
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Inom industrin så har saldotalen stigit kraftigt sedan mätningen i 
november och alla ligger ordentligt över nollstrecket. Bland sva-
rande så uppskattar 55 % att omsättningen i år kommer att vara 
större än ifjol, 14 % tror på en minskning. Vid en jämförelse av 
orderstocken nu med den för ett år sedan så meddelar 49 % att 
den är bättre nu, 20 % att den är sämre. Exporten börjar också dra 
igen: 46 % av exportföretagen uppskattar att exporten kommer 
att vara större i år än ifjol och 47 % att den kommer att ligga på 
samma nivå. Stämningen inom industrin har förbättrats avsevärt: 
endast 18 % uppskattar att stämningen är pessimistisk och 1 % 
att den är mycket pessimistisk. Nästan vartannat företag har för 
avsikt att rekrytera. I takt med att rekryteringarna ökar blir bris-
ten på kunnig arbetskraft igen den största flaskhalsen i företagens 
verksamhet. 45 % meddelar att bristen på arbetskraft bromsar 
verksamheten för närvarande. Otillräcklig efterfrågan försvårar 
verksamheten för vart fjärde industriföretag.

Byggbranschen

Byggbranschen

Vad gäller läget inom byggbranschen så märks det fortfarande 
tydligt att coronapandemin ledde till att investeringarna lades på 
is. Graferna som beskriver omsättningen, investeringarna och or-
derstocken är fortfarande under nollstrecket fast kurvan för or-
derstocken har stigit avsevärt sedan mätningen i november (3/21: 
-8 jfr 11/20: -31). Stämningen inom branschen har ändå stigit ovan-
för nollstrecket och saldotalet ligger nu på 4 (jfr 11/20: -43). Det är 
lika många som anser att stämningen är mycket optimistisk som 
mycket pessimistisk, 4 % för båda grupperna. 32% upplever att 
stämningen är optimistisk, och lika stor andel anser att stämningen 
är normal. Begränsande faktorer är främst otillräcklig efterfrågan 
och det påverkar 48 % av företagen negativt. Drygt en fjärdedel 
har för avsikt att rekrytera inom de närmaste månaderna. Även 
inom byggbranschen begränsas verksamheten av bristen på kun-
nig arbetskraft för 40 % av företagen.  Siffran har hållits oföränd-
rad genom hela pandemin. Med andra ord handlar det tydligen 
om ett strukturellt problem som inte påverkas av konjunkturläget.Service

Privata tjänster

Läget inom servicebranschen, som även omfattar trafikidkare, 
restauranger och evenemangsbranschen vilka drabbats värst av 
pandemin, har förbättrats sedan i höstas men är fortfarande dys-
tert. Graferna för orderstocken, investeringarna och stämningen 
ligger klart under nollstrecket. 20 % anser dock att stämningen är 
optimistisk eller mycket optimistisk och 49 % att den är normal (jfr 
11/20: 15 % och 44 %). Antalet företag som meddelade om en sva-
gare orderstock än för ett år sedan har sjunkit med 10 %-enheter 
sedan november. Graferna för omsättning och rekrytering har sti-
git betydligt över nollstrecket. 39 % uppsakttar att omsättningen 
blir bättre i år än ifjol och 41 % tror att den hålls på samma nivå. 
Vart tredje företag har för avsikt att anställa under de närmaste 
månaderna. Trots det att pandemin har gått hårt åt serviceföre-
tagen och att man har varit tvungen att permittera och säga upp 
folk så meddelar 26 % att bristen på arbetskraft försvårar verk-
samheten. 36 % av företagen begränsas av otillräcklig efterfrågan.
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Handel

Inom handeln har läget för företagen förbättrats sedan mätning-
en i november förutom vad gäller stämningen som på nytt har 
börjat peka nedåt. Saldotalet för stämningen är nu -31 jämfört 
med i november då det låg på -21. Det lägre saldotalet beror på 
att en del av dem som ansåg att stämningen var optimistisk nu 
upplever att den är normal, andelen som upplever att stämningen 
är pessimistisk är lika stor som i november. Utöver stämningen 
så ligger kurvan för orderstocken på minus, men har ändå börjat 
peka klart uppåt sedan november. Kurvorna för omsättning, re-
krytering och investeringar ligger alla klart över nollstrecket, dvs. 
antalet positiva svar är fler än negativa. Otillräcklig efterfrågan är 
den största bromsande faktorn och begränsar nu verksamheten i 
44 % av företagen. Problemet med efterfrågan har ändå underlät-
tats avsevärt sedan november då 62 % svarade att efterfrågan är 
otillräcklig. Inom handeln lider 24 % av arbetskraftsbrist.
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