Hallands branscher i relation till covid-19

Branschläget
Halland, 17 april 2020
Med anledning av coronapandemin genomför Region Halland undersökningar av
situationen i olika branscher. Undersökningarna baseras dels på intervjuer med
företag (företrädesvis på VD-nivå) i Halland och dels på tillgänglig statistik.
Frågor? Kontakta näringslivschef ann-mari.bartholdsson@regionhalland.se

Företagstjänster (fokus: teknisk konsultverksamhet)
Inledning
Fokus i den allmänna debatten kring coronapandemins negativa
effekter på näringslivet har varit på branscher där man på
förhand lätt kunde tänka sig att de skulle ha drabbats hårt. Här
fokuserar vi istället på en bransch där det är mer oklart vilken
effekt coronakrisen kan ha fått, nämligen företagstjänster med
inriktning teknisk konsultverksamhet.

Orosmoln finns men tycks vara långt borta
Även om branschen ännu i stort sett är opåverkad så uttrycker flera
av de vi talat med att det kan bli en nedgång efter sommaren.
”Problemen kommer i höst och vinter när investerare inte har pengar
att göra investeringar och inga bidrag är kvar”, ”Blir mer konkurrens
om jobben”, ”Projekt pausas och man avvaktar med beslut om
investeringar”.

Denna delsektor består i Halland av av 838 företag med
sammanlagt 1640 anställda (vilket utgör 37% av det totala
antalet anställda inom företagstjänster i Halland 2018). Mellan
2010 och 2018 ökade antalet anställda kraftigt inom denna
delsektor i Halland från 979 till 1640. Dessa företags omsättning
uppgick 2018 till 2 334 000 tkr vilket motsvarar 1,1% av den
totala omsättningen och 2,1% av arbetstillfällena i det
halländska näringslivet.

En Vd upplevde problem med att permittera inom konsultbranschen
eftersom han menade att det inte går att permittera enbart vissa
arbetstagare. Inom ett och samma företag kan vissa arbetstagare ha
uppdrag på heltid medan andra inte har några uppdrag alls.
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Liten påverkan på branschen
Från våra intervjuer är det uppenbart att branschen inte drabbats
i nämnvärd utsträckning. I princip samtliga Vd:ar uttrycker det i
stil med att ”Vi har inte känt av krisen riktigt ännu”, ”Vi har klarat
oss oförskämt bra”, ”Peppar, peppar, vi är tämligen opåverkade”
eller ”Vi har inga bekymmer idag”, vilket är ganska talande.
Man kan dock konstatera att det inte handlar om någon ökad
efterfrågan. De flesta upplever att det blivit lite lugnare och
möjligen en något osäkrare situation. Det är en del uppskjutna
möten och sammankomster, lite svårare att nå ut till nya kunder,
men ännu inget allvarligt verkar det som. Flera av de företagare
vi talat med har kunder både inom privat- och offentlig sektor
och räknar med att offentlig sektor inte blir särskilt drabbad.
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God kassabank en klar fördel
Några av de vi intervjuat pekade på vikten av att ha en ”god
kassabank” och om man jämför soliditeten bland de halländska
företagen inom företagstjänster med riksgenomsnittet visar det sig att
de halländska företagen har en högre soliditet (58%) jämfört med
övriga i riket (50%). Generellt sett kan man alltså konstatera att de
halländska företagen inom branschen står finansiellt stadigare jämfört
med branschen i riket.

”Vi har klarat oss oförskämt bra”
”Man känner av att det råder osäkerhet på marknaden,
telefonen tystnade och under några veckor var det inget
inflöde, men vi har hyfsat att göra”

En Vd menade att det tidigare inte varit något positivt att ha en stor
kassabank, framförallt av skattetekniska skäl, men att det förändrats:
”Innan var det en usel idé, men nu är det annat ljud i skällan” och
kapital kommer antagligen vara en viktig indikator på hur väl
företagen kommer att klara sig. En annan, mer branschspecifik fördel,
som påtalades var att konsultbranschen snabbt brukar komma igång
efter en kris då företagen föredrar att hyra in personal istället för att
anställa.

”Ovetande är både läskigt och spännande”

