Suomalaisyritykset liikkeellä – kysyntä lainan lyhennysvapaisiin suurta
Taloustilanne elää nyt koronaviruksen vuoksi jatkuvasti, ja kulutuskäyttäytymisen muutokset näkyvät suomalaisten
pk-yritysten taloustilanteessa nopeasti. Nordean rooli pankkina on tukea asiakkaita myös äkillisesti muuttuneissa
olosuhteissa. Pienille ja keskisuurille yrityksille tarjoamamme lyhennysvapaa ja muut keinot taloudellisen tilanteen
helpottamiseen ovat tuottaneet paljon yhteydenottoja.
– Meille on tullut satoja yhteydenottoja yrityksistä sen jälkeen, kun viime perjantaina julkaisimme tiedon mahdollisuudesta hakea
lyhennysvapaata. Osa yrityksistä haluaa hyödyntää mahdollisuuden heti, mutta suuri osa kysyy vasta lisätietoja varautuakseen
tulevaan, yrityspankeista vastaava johtaja Aleksi Lehtonen kertoo.
– Suomalaisten yritysten varautuminen poikkeustilanteisiin vaihtelee huomattavasti: osalla on selkeät varautumissuunnitelmat ja
esimerkiksi vaihtoehtoiset toimitustavat tuotantoketjuihin, osalla varautuminen on puutteellisempaa. Maksuvalmiuden
vahvistamisen kysymykset nousevat varmasti monissa yrityksissä keskusteluihin lähimpien viikkojen ja kuukausien aikana.
Lyhennysvapaata voi hakea helposti täyttämällä lomakkeen verkkosivuillamme.
Pankki pitää nyt tiukentuneessa taloustilanteessa myös itse tiiviimmin asiakkaisiin yhteyttä.
– Yrityspankkiirimme ja neuvojamme kontaktoivat nyt aktiivisesti asiakasyrityksiämme käydäkseen heidän tilannettaan yhdessä
läpi. Kartoitamme jatkuvasti kokonaiskuvaamme ja arvioimme epidemian vaikutuksia. Koemme, että meillä on Pohjoismaiden
suurimpana pankkina erityinen vastuu tukea asiakkaita ja yhteiskuntaa vaikeina aikoina. Haluamme edelleen vaikuttaa siihen, että
elinkeinoelämämme pysyy elävänä ja toimintakykyisenä.

Monille yrityksille on elintärkeää, että kuluttaminen ei lakkaa
– Monen pienyrittäjän elinkeino on kiinni päivittäisissä asiakasvirroissa, ja yhtäkkisellä kysynnän laskulla on yrityksen ja yrittäjän
elämässä merkittäviä seurauksia, Aleksi Lehtonen sanoo.
– Vaikka elämme nyt monella tapaa poikkeuksellisissa olosuhteissa, toivomme että ihmiset käyttävät mahdollisuuksien rajoissa
edelleen tarjolla olevia palveluita ja tukevat näin suomalaisten yritysten toimintaa.

Yhteys pankkiin mieluummin etunojassa
Poikkeuksellisissa olosuhteissa yritysjohdon on olennaista päivittää tilannekuvaa tiivisti ja miettiä vaihtoehtoja sekä yrityksen
omistajien että pankin kanssa. Keskustelulle pankin kanssa on tarvetta heti, jos näköpiirissä on muutoksia vakiintuneeseen
tilanteeseen, kuten monilla nyt on.
– Haluamme yhdessä etsiä ratkaisuja asiakkaillemme ja auttaa ennaltaehkäisemään vaikeiden tilanteiden syntyä. Ennakoivasti
meillä on siihen huomattavasti paremmat mahdollisuudet kuin silloin, kun yrityksen tilanne on jo kärjistynyt, sanoo Aleksi Lehtonen.
– Neuvomme yrityksiä tekemään realistiset ennusteet likviditeetistään sekä selkeät kassavirtabudjetit. Meillä on tarvittaessa
useita erilaisia tapoja ja instrumentteja käyttöpääomien ja likviditeetin vahvistamiseksi. Käytettävissä olevat mahdollisuudet
vaihtelevat yrityksen tilanteesta riippuen. Kuten normaalissakin taloustilanteessa, kiinnitämme päätöksenteossa huomiota
yrityksen pitkän aikavälin näkymiin. On selvää, että hankalissa tilanteissa myös omistajien lisäpanostukset ovat tarpeen, Aleksi
Lehtonen muistuttaa.
Nordeassa ei kuitenkaan nähdä syytä paniikkiin suomalaisen yrityskentän osalta.
– Otamme tilanteen vakavasti, rauhallisesti ja ammattimaisesti. Yleisesti ottaen suomalaiset yritykset ovat selvinneet varsin hyvin
erilaisista poikkeustilanteista, niin uskomme tälläkin kertaa käyvän, sanoo Aleksi Lehtonen.
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