- ANALYSE

Den nuværende nedlukning
kommer til at koste jobs i
mange brancher
Hver tiende virksomhed forventer at opsige medarbejdere inden for de
kommende 30 dage som følge af coronarestriktionerne. Det gælder i
særligt høj grad for oplevelsessektoren og detailhandlen med udvalgsvarer, hvor hhv. 20 pct. og 14 pct. af virksomhederne forventer at opsige.
Danmark er hårdt ramt af restriktioner og nedlukninger, som foreløbigt gælder til og med
den 7. februar 2021. Ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet er antallet af ledige steget
med knap 10.000 personer fra 1.-24. januar 2021, hvilket er det højeste siden marts
2020.i Dansk Erhverv har derfor undersøgt, om de nyeste restriktioner betyder, at vores
medlemmer må opsige medarbejdere i løbet af de kommende 30 dage, og i så fald hvor
mange.
Undersøgelsen viser, at nedlukningen kommer til at koste medarbejdere i alle de brancher, som indgår i undersøgelsen. I gennemsnit forventer hver tiende virksomhed at opsige medarbejdere i løbet af den kommende måned. Det gælder for hver femte virksomhed i oplevelsessektoren (hoteller, restauranter, rejsebureauer mv.) og for 14 pct. af virksomhederne inden for detailhandel med udvalgsvarer. Undersøgelsen viser desuden, at
én ud af 25 virksomheder forventer at opsige mere end 25 pct. af deres medarbejdere
inden for de næste 30 dage.
Mange danskere kan miste deres job
Overordnet set forventer hver tiende virksomhed at opsige medarbejdere som følge af
coronakrisen i løbet af de kommende 30 dage, se figur 1. Det gælder for hver femte virksomhed inden for oplevelsessektoren og for 14 pct. inden for detailhandel med udvalgsvarer.
Figur 1 viser desuden, at der er virksomheder i alle de brancher, som indgår i undersøgelsen, som forventer at opsige medarbejdere i løbet af 30 dage.
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Figur 1:

Andelen af virksomheder på tværs af branche, der forventer at opsige
medarbejdere i løbet af den kommende måned som følge af de nyeste restriktioner
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Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 18.-25. januar 2021.
Note: n (Alle virksomheder) = 1.193, n (Detailhandel – dagligvarer) = 59, n (Detailhandel – udvalgsvarer) = 178, n
(Engroshandel) = 160, n (Oplevelse) = 56, n (Transport) = 222, n (Rådgivning) = 81, n (IT/tele) = 98, n (Fremstilling) = 60, n (Manuel service) = 44 og n (Socialøkonomisk virksomhed eller forening) = 30.

Undersøgelsen viser også, at der er tale om store fyringsrunder i mange virksomheder.
Overordnet set angiver 4 pct. af alle virksomheder, at de må fyre mere end 25 pct. af
deres medarbejdere, se figur 2. I oplevelsessektoren er det tilsvarende tal hele 13 pct.,
mens det samme gælder for 6 pct. af virksomhederne inden for detailhandlen med udvalgsvarer.
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Figur 2:

Andelen af virksomheder på tværs af branche, som forventer at opsige
mere end 25 pct. af deres medarbejdere inden for den kommende måned
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Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, 18.-25. januar 2021.
Note: n (Alle virksomheder) = 1.193, n (Detailhandel – dagligvarer) = 59, n (Detailhandel – udvalgsvarer) = 178, n
(Engroshandel) = 160, n (Oplevelse) = 56, n (Transport) = 222, n (Rådgivning) = 81, n (IT/tele) = 98, n (Fremstilling) = 60, n (Manuel service) = 44 og n (Socialøkonomisk virksomhed eller forening) = 30.

Ledigheden stiger igen i Danmark
Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at antallet af ledige er steget med knap 10.000
personer fra 1.-24. januar 2021, se figur 3. Det er dermed den største stigning siden marts
2020, hvor lige knap 38.000 meldte sig ledige fra den 9. marts og resten af måneden,
mens det endda er lidt over niveau for april, hvor ændringen i det samlede antal ledige
var lige knap 9.000.
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Figur 3:

Ændring i samlet antal tilmeldte ledige fra og med mandag den 9. marts
2020
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Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Aktuel overvågning af situationen på arbejdsmarkedet,
24.01.2021.
Note: Tallene for marts 2020 gælder fra og med 9. marts til og med 31. marts. Tallene for januar 2021 gælder fra
og med 1. januar til og med 24. januar.

Der er normalt flere ledige i januar på grund af sæson i ledighedstallene, men det fortæller alligevel en historie om et samfund, der er ramt af en ny omfattende nedlukning.
Det gælder særligt fordi, at de knap 10.000 ekstra ledige kun dækker måneden til og
med 24. januar. Den sidste uge af januar er dermed ikke talt med.
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Om dette notat
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 26. januar 2021.
Om Dansk Erhvervs Analysenotater
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige,
aktuelle udfordringer 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.
Om Dansk Erhvervs medlemsundersøgelser
Dansk Erhverv har foretaget en medlemsundersøgelse, som afdækker de økonomiske
konsekvenser af coronakrisen. Der er 1.193 virksomheder, som har svaret på undersøgelsen. Disse virksomheder er repræsentative for Dansk Erhvervs medlemmer på en
række baggrundsvariable, såsom størrelse, branche og region. Stikprøven er dog ikke
repræsentativ for det samlede danske erhvervsliv, da Dansk Erhverv ikke har medlemmer inden for bestemte brancher. Den maksimale stikprøveusikkerhed i en undersøgelse med 1.193 respondenter er +- 2,9 pct. point. Usikkerheden er større i de tabeller
eller figurer, som bygger på færre respondenter.
Kontakt
Henvendelser angående analysen kan ske til senioranalytiker Jakob Kæstel Madsen på
jkm@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6079.
Noter
i

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Aktuel overvågning af situationen på arbejdsmarkedet,
24.01.2021.
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