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Finansministeriet
undervurderer krisen i detail
Tvangslukkede butikker er hårdt ramt, men andre butikker går heller ikke fri, viser ny
analyse. Det står i kontrast til Finansministeriets udmelding om, at produktionstabet
fra nedlukning muligvis opvejes af øget omsætning i andre butikker.

Tvangslukkede butikker hårdest ramt af corona-krisen
Coronakrisen er i sagens natur gået hårdt ud over de detailvirksomheder, som er pålagt at holde deres fysiske butikker lukkede,
da deres eneste mulighed for at generere omsætning under nedlukningen er gennem e-handel.
Det har ifølge Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse
medført, at tvangslukkede butikker i anden detailhandel (ikke supermarkeder) har oplevet et omsætningsfald på ca. 45 pct. siden
1. marts, når de sammenligner med samme periode sidste år. Ca.
23 pct. af virksomhederne i anden detailhandel er pålagt at holde
deres fysiske butikker lukkede.
Butikker, som ikke er tvangslukkede, rammes også hårdt
Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse viser imidlertid også, at
ikke kun de tvangslukkede detailhandelsvirksomheder er berørt.
Blandt de detailhandelsvirksomheder, som må holde åbent, oplever ca. 85 pct. et omsætningsfald.
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Omsætningsfaldet for detailvirksomheder (ikke supermarkeder),
der har haft mulighed for at holde åbent under corona-krisen, er i
gennemsnit på ca. 37 pct. Kun én ud af syv virksomheder i anden
detail, som ikke er lukket ved påbud, har undgået omsætningsfald siden 1. marts sammenlignet med samme periode sidste år.

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, uge 16, april 2020.
Anm: n (anden detailhandel (ikke lukket ved påbud)) = 127.

At butikker, som ikke er tvangslukkede, også er ramt af krisen
kan skyldes, at også de er underlagt restriktioner som fx arealkrav og hygiejnetiltag. Hertil kommer ændret købelyst og forbrugeradfærd.

Finansministeriet om produktionstab i detail

Kontrast til Finansministeriets prognose
Finansministeriet tager i deres seneste vurdering af corona-krisens økonomiske konsekvenser for detailhandlen udgangspunkt
i, at kun de detailhandelsvirksomheder, der er underlagt påbud,
har mistet deres omsætning. Samtidig argumenterer de for, at
den tabte omsætning kan være flyttet til konkurrenter, som har
holdt åbent.

Anden detailhandel (ikke lukket ved påbud)

“Skønnet [på 25 pct.] for produktionstabet kan være i overkanten, da
der blandt andet ikke tages højde for øget aktivitet andetsteds i detailbranchen. Forbrugerne kan fx have flyttet en del af deres forbrug fra de
fysiske butikker til køb via internetbutikker eller have flyttet forbruget
til butikker, som er placeret uden for storcentre.”
Kilde: Finansministeriet “Genåbning fase 2: Økonomiske prioriteringer”,
bilag 2, side 21 (samt dertilhørende tabel 1).

Selv med forbehold for stikprøveusikkerhed peger Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse på, at Finansministeriets undervurderer omsætningsfaldet i detailhandlen.

Kontakt: Henvendelse ang. analysen kan ske til chef for analyse og samfundsøkonomi
Katrine Ellersgaard Nielsen på kae@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6013
OM DETTE NOTAT: Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 6. maj 2020.
Notatets beregninger bygger Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, april 2020. Finansministeriets prognose for detailhandlens påvirkning af coronakrisen
findes i ”Genåbning fase 2: Økonomiske prioriteringer”, bilag 2, tabel 1 samt tekst på side 21.

