
 

 

 ANALYSE 

  

Restauranterne fik et 

halvsløjt 2017  

2017 blev et halvsløjt år for landets restauranter. I hvert fald blev tre år med højvækst erstattet af 
et år med mere jævn vækst. Således steg omsætningen (ikke-inflationskorrigereti) med 3,4 pct. 
fra 2016 til 2017, hvor det året før var vokset med 6,8 pct., og før det 7,8 pct. Selvom en vækst på 
over 3 pct. ikke nødvendigvis er dårlige nyheder er det helt klart i den lave ende, når man ser på 
de senere år. Faktisk skal man helt tilbage til 2010 for at finde en tilsvarende lav årlig vækstrate.  
   

Figur 1: 
Den årlige vækst i omsætningen forhold til året før i omsætningen for restauranter (ba-

seret på løbende priser, dvs. ikke inflationskorrigeret) 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik 

Anm.,: Baseret på omsætningstal ex moms 

 
 
 
 
Af: chefkonsulent Malthe Munkøe. Udgivelsestidspunkt: februar 2018 
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I alt var omsætningen (ex moms) i landets restauranter på 43, 4 mia. kr. i 2017. Det svarer i lø-
bende (dvs. ikke-inflationskorrigerede) priser til en vækst på 1,4 mia. kr. Det er selvfølgelig glæde-
ligt, men hvis man havde fastholdt samme årlige vækstrate som i 2016 ville væksten have været 
2,1 mia. kr. (løbende priser). I den forstand repræsenterer vækst-opbremsningen et tabt potenti-
ale for restaurantbranchen.   
 
   

Figur 2: Den årlige udvikling i omsætningen for restaurantbranchen, mia. kr. (løbende priser) 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik 

Anm.,: Omsætning er ex moms 

 
Efter flere rigtig gode år i restaurant-erhvervet er det nærliggende at se de nye tal som udtryk for, 
at tendensen i retning af stor fremgang for restauranterhvervet er ved at tabe momentum. Det er 
selvfølgelig for tidligt at konkludere endegyldigt, om 2017 er udtryk for en ny tendens eller en 
enlig svale, og vi skal ikke glemme at restauranterne trods alt oplevede en salgsfremgang, blot 
mindre end vi har været vant til. Men det er til stor gavn for dansk økonomi at have en stærk og 
voksende restaurantsektor, ikke mindst med tanke på at ”new nordic” bølgen har bidraget til en 
god branding af Danmark i udlandet. På den baggrund er det oplagt at overveje, hvad vi kan gøre 
for at understøtte en fortsat positiv udvikling på området. En lavthængende frugt kunne være at 
give fuld momsfradrag for bespisning, som man har i vores nabolande. Lige nu er Danmark relativt 
set dyrere eksempelvis som konferenceby, fordi vi kun giver 25 pct. i fradrag på bespisning. Det 
vil styrke både restaurantbranchen og den turisme-vendte del af økonomien samlet set.  
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Om omsætningstallene 

Notatet viser tal fra for Danmarks Statistiks såkaldte momsstatistik (FIKS), der er baseret på 
erhvervslivets momsindberetninger. Derved indgår salg, der ikke er momsbelagt, ikke. Dette 
vurderes dog ikke at have et stort omfang i branchen.  
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 22. februar.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at ud-
gøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfor-
dringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske 
udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til 
Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på mmm@dansker-
hverv.dk eller tlf. 3374 6510  
 
Henvendelser angående turisme kan ske til turismepolitisk chef Lars Ramme Nielsen på 
lrn@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6087  
 

i Udviklingen skal ses i forhold til, at stigningen i nettoprisindekset fra 2016 til 2017 var på 1,2 pct. 

NOTER 

                                                                        


