Svar på skriftligt spörsmål SSS 66/2020

Svar på skriftligt spörsmål om de ekonomiska skadorna på finsk pälsdjursuppfödning till följd av förflyttningen av pälsauktionen i Köpenhamn med anledning av coronaviruset från Kina
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som
saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 66/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Mauri Peltokangas/saf:
Har regeringen i regeringsprogrammet och sin budget tagit i beaktande sådana av pälsproducenterna oberoende ovanliga globala problem som ekonomiska förluster som orsakas av coronaviruset och
hur staten i framtiden tänker bidra till att stötta pälsproduktionen samt det fortsatta arbetet för
tusentals arbetstagare med tanke på sådana här ovanliga situationer? Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Regeringen har i den första tilläggsbudgeten för 2020 beaktat de ekonomiska förluster som coronaviruset medför för företagsverksamheten genom att anvisa 150 miljoner euro bl.a. för avhjälpning av störningar i produktionskedjan som orsakas av coronaviruset. Dessutom har man anvisat
50 miljoner euro för understöd speciellt till små och medelstora företag för hantering och förebyggande av effekter som orsakas av coronaviruset.
Regeringen har i 2020 års andra tilläggsbudgetproposition beaktat de ekonomiska förluster som
coronaviruset medför för företagsverksamheten genom att föreslå t.ex. ett tillägg på 100 miljoner
euro för understöd av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Regeringen har
också föreslagit 100 miljoner euro till små och medelstora företag för understöd för hantering och
förebyggande av effekter som orsakas av coronaviruset. Vidare har regeringen föreslagit 250 miljoner euro i anslag som ska användas för utbetalning av statsunderstöd till ensamföretagare samt
ett tillägg på 300 miljoner för lån till forsknings- och innovationsverksamhet för att trygga utvecklingsverksamheten hos små och medelstora företag.
Pälsproduktion är en viktig exportbransch för Finland. Produktionen är dessutom geografiskt
mycket koncentrerad till Österbotten. Branschen är även mycket konjunkturkänslig, vilket illustreras av att värdet på pälsproduktionens försäljning varierat mellan 335 och 981 miljoner euro
på 2010-talet.
Olika uppskattningar av pälsproduktionens sysselsättningseffekter har framförts i offentligheten.
Enligt den senaste uppskattningen är den totala sysselsättningseffekten i branschen ca 5 500 årsverken.
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Pälsproduktion bedrivs på marknadsvillkor i det avseende att produktionen inte får inkomststöd.
Vidare kan man konstatera att pälsproduktion som näring har differentierats från jordbruket bl.a.
på så sätt att merparten av produktionen sker i aktiebolag som i allmänhet inte bedriver jordbruk.
För att underlätta läget för företag som lider på grund av coronavirusepidemin bereds bland annat
åtgärder som ska stöda företag och aktörer inom primärproduktionen på landsbygden med så
snabb tidtabell som möjligt. För tillfället måste man förbereda sig på negativa ekonomiska effekter och sysselsättningseffekter för aktörerna på grund av coronaviruset. Då kan man inom JSM:s
förvaltningsområde bevilja bl.a. utövare av pälsnäringen statsborgen för företagens likviditetslån.
Dessutom kan utövare av pälsnäringen ansöka om finansiering hos Finnvera.
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