Coronavirusets effekter på
taxibranschen i Sverige
Svenska Taxiförbundet har gjort en snabbenkät bland medlemsföretagen: Totalt har 741 medlemsföretag svarat på
enkäten den 6 – 8 april 2020. Enkäten ger en fingervisning på hur det såg ut för taxibranschen under angivna datum.
Sammanställd: 9 april 2020

Sammanfattning av läget inom taxibranschen
Taxiföretagen klarar att bedriva verksamhet i max två
månader.
I dagens rådande situation bedömer en stor del av företagen att de
inte kommer klara av att driva verksamheten vidare. Enkäten
visar att närmare sju av tio taxiföretag klarar av att bedriva
verksamhet i högst två månader, under rådande förhållanden. En
mindre andel av företagen, en av tio, bedömer att verksamheten
kan drivas längre än sex månader.
Finansierings- och likviditetsproblem
Minskade intäkter fortsätter att vara ett stort problem för
taxiföretagen. Åtta av tio företag upplever stora eller delvis stora
problem med finansieringen och likviditeten.
Hela nio av tio företag uppger en minskad försäljning under mars
månad i jämförelse med samma månad förra året med hela 60
procent eller mer. Hela fyra av tio företag har tappat så mycket
som 80 procent eller mer under mars månad.

Tusentals arbetstillfällen står på spel
Över hälften av företagen uppger att de har eller planerar att
minska på personal med anledning av coronaviruset. Tiotusentals
jobb riskerar att försvinna och många orter kommer att drabbas
dubbelt. Företag som bedriver viktig samhällsservice riskerar
konkurs och många arbetstillfällen därefter. Efter finanskrisen år
2008 försvann en stor del av samhällsservicen på många orter.
Delar av den kom aldrig tillbaka efter finanskrisen.

Krispaketen träffar inte taxibranschen
Regeringens krispaket träffar fel. Närmare sex av tio företag som
svarat på enkäten uppger att regeringens stödpaket är svåra att
söka, komplicerade eller att de inte kan ta del av stödpaketet från
regeringen.

Ungefär hur länge bedömer du att ert företag kan fortsätta att bedriva
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Har ni upplevt finansierings- eller likviditetsproblem på grund av
coronaviruset?
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Hur har er totala försäljning förändrats under mars månad jämfört med
motsvarande månad förra året?
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Har ni redan minskat, eller räknar ni med att minska bemanningen
(personal) i ert företag med anledning av coronaviruset?
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redan minskat eller räknar med att
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Använder ni er av den nya möjligheten till så kallat korttidsarbete
för att reducera personalkostnader och minska arbetad tid?
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Använder ni er av den nya möjligheten till periodiseringsfond för att
jämna ut resultatet över flera år?
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