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Ledighedsbølge har ramt 
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Det har været en uge, hvor de økonomiske konsekvenser er blevet meget synlige. Her-
hjemme er ledigheden steget kraftigt, forbruget er dykket og en række nationalbanker 
har nedsat den ledende rente. Herhjemme har nationalbanken dog omvendt hævet ren-
ten med 0,15 procentpoint til -0,60 for i møde gå et svækkelsespres på kronen.  
 
Ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet blev der fra mandag til torsdag tilmeldt 18.200 
nyledige. Det er omtrent fire gange så mange som det normale niveau, der har gjort sig 
gældende i perioden 2015-2019. Det vidner desværre om, at arbejdsmarkeder er blevet 
ramt af den decideret fyringsbølge i ugen der gået. Der er dog også små lyspunkter idet 
antallet af nytilmeldt generelt er faldet stødt siden i mandags, hvor der i alt blev tilmeldt 
knap 7.000 nyledige. 
 
Ser vi fremad har vi en forventning om at tilgangen af nyledige vil stabilisere sig. Det 
skyldes primært, at rækken af hjælpepakke til en vis udstrækning vil hjælpe virksomhe-
derne til at undgå fyringer. Men vi kommer ikke uden om, at ledigheden vil stige mærk-
bart, og at vi samtidig kommer til at se et stigende antal konkurser. 
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Pæn stigning i beskæftigelsen op til virusudbruddet 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik fredag viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen 
steg med 4.800 personer i januar. Dermed rundende beskæftigelsen et rekordniveau på 
2,8 mio. personer i januar. Det er dog en rekord, der nu kommer til at stå i en tid.  
 
De økonomiske konsekvenser af virusudbruddet ramte allerede dansk erhvervsliv i løbet 
af februar og er eskaleret voldsomt ind i marts måned. Vi er desværre ikke i tvivl om, at 
beskæftigelsen kommer til at falde over de kommende måneder. Hvor stort faldet i be-
skæftigelsen bliver er dog meget usikkert og afhænger både af, hvor langvarig og kraftig 
nedgangen i virksomhedernes aktivitet ender med at bliver og af, hvor stor effekt de po-
litiske hjælpepakker får. 

Risiko for betydeligt jobtab… 
Men de rå tal viser desværre, at jobtabet potentielt kan blive betydeligt. De hårdest 
ramte brancher er inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Der er her tale om hoteller, 
restauranter, lufthavne og oplevelsesparker mv. Her er der i alt ca. 280.000 jobs, der er 
berørt af virusudbruddet.  
 
Listen af berørte brancher er imidlertid steget hastigt over de seneste dage og uger. Li-
sten tæller nu også tøjforretninger, tandlæger, frisører, bilhandlere, mv. Det er brancher, 
hvor der i alt er ca. 448.000 berørte jobs. Dertil er en række jobs i industrien og eksport-
erhvervene ramt. 
 
Vi befinder os derfor nu i den rigtig kedelige situation, at tusindvis af jobs herhjemme er 
tydeligt påvirket af virusudbruddet og den delvise nedlukning af dansk økonomi. Det 
øger desværre risikoen for et betydeligt fald i beskæftigelsen. 

Hjælpepakker vil reducere jobtabet… 
Så galt behøver det dog ikke at gå. Regeringen har med stor hastighed gennemført en 
række hjælpepakker, der skal dæmme op for en bølge af konkurser og afskedigelser. Der 
er bl.a. blevet indført lønkompensation og en mere fleksibel arbejdsdelingsordning. Der-
udover har myndighederne gennemført en række initiativer, der skal forbedre virksom-
hedernes likviditet, hvilket er essentielt for at undgå afskedigelser. Hjælpepakkerne er 
på nuværende tidspunkt allerede betydelige. 
 
Der er dog i vores optik ikke tvivl om, at der hurtigt vil blive behov for yderligere store 
hjælpepakker hvis virusudbruddet bliver langvarigt og alvorligt. Det er uden tvivl dyrt, 
meget dyrt, men det bliver endnu dyrere hvis vi lader stå til. En massiv konkurs og fy-
ringsbølge kan tage år, ja måske et årti, at indhente igen. Der må og skal vi ikke ende.   
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Antallet af nyledige er nu steget med 18.300 i denne uge 

Beskæftigelsesministeriet har fredag offentliggjort torsdagens tal for antallet af nyle-
dige. Det er hård læsning, der viser at der torsdag blev tilmeldt yderligere 3.495 nyledige. 
Det er omtrent fire gange så mange som på en normal torsdag, som i gennemsnit har 895 
nytilmeldte i de senere år. Dermed er der nu i alt blevet tilmeldt 18.300 nyledige fra man-
dag til torsdag.  
 
Det er nedslående tal, der med al tydelighed viser at arbejdsmarkedet er blevet ramt af 
en decideret fyringsbølge i ugen der er gået. Vi skal helt tilbage til årerne efter finanskri-
sen for at finde en lignende stigning i ledigheden. I årerne efter finanskrisen steg ledig-
heden på kun 2 år med knap 100.000 personer. 

Lys i mørket 
Selv om torsdagens tal er nedslående er der dog også små lys i mørket. Siden mandag 
er antallet af tilmeldte nyledige således faldet stødt fra et faretruende højt niveau på 
6.981 til nu 3.495 nyledige. Der er altså tegn på, at fyringsbølgen er aftaget i styrke i løbet 
af ugen. 
 
Det er en tendens som vi har en forhåbning om vil fortsætte over de kommende dage og 
uger. Det skyldes primært, at myndighederne har reageret prompte med en række store 
hjælpepakker. Der er bl.a. blevet indført lønkompensation og kompensation for virksom-
hedernes faste udgifter. Derudover har myndighederne gennemført en række initiativer, 
der skal forbedre virksomhedernes likviditet. 
 
Det er tiltag, der forventeligt vil reducere antallet af afskedigelser. Når det er sagt, så 
viser torsdagens tal desværre også, at ledigheden kommer til at stige selv om der er ble-
vet indført en række hjælpepakker.  
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Kontakt 
Henvendelser angående Dansk Erhvervs NøgletalsNyt kan ske til cheføkonom Tore 
Stramer på tstr@danskerhverv.dk og tlf. 3374 6107. 
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