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Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 

93.000 tabte job i marts og april 
Af: Cheføkonom Tore Stramer og seniorøkonom Kristian Skriver  

Denne uge har budt på en blandet landhandel af nøgletal, der har peget i både en positiv 
og en negativ retning. Nye tal for lønmodtagerbeskæftigelsen var et af de negative tal. 
Det viste, at hele 73.000 job gik tabt i april. Det kommer ovenpå de 20.000 job, der gik 
tabt i marts måned. Vi har derfor nu tabt hele 93.000 job som følge af viruskrisen. Det 
er et voldsomt fald, som rent ud sagt er rystende læsning. Vi har aldrig tidligere set et så 
voldsomt jobtab på blot to måneder. Til sammenligning blev der tabt ca. 13.500 job om 
måneden i marts og april 2009, da finanskrisen var på sit højeste. Tilmed viser tallene 
ikke krisens sande omfang, da op imod 300.000 personer således har modtaget kom-
pensation for enten løn eller tabt fortjeneste. Personer, der modtager kompensation, 
tæller med som beskæftigede, da de har et ansættelsesforhold til deres arbejdsgiver og 
modtager fuld løn.  
 
Det er ikke kun i Danmark, at der var negative nyheder at rapportere. På verdensplan 
faldt handlen med hele 12,1% i april. Det er et voldsomt fald, som overgår tilbageslaget 
under finanskrisen.  
 
Af de mere optimistiske nyheder var udviklingen i detailomsætningen, der viste en frem-
gang på hele 9,4% i maj. Det er naturligvis positivt nyt, at danskernes har haft mod på at 
øge forbruget i takt med genåbningen. Men fremgangen i maj skal ses i lyset af at detail-
salget har været historisk lavt. Man skal dog huske på, at der har været et opsparet for-
brug, der har fået frit løb i maj. Således er forbruget i marts, april og maj 0,4% lavere end 
de tilsvarende måneder sidste år. Der er derfor også tale om en ketchup-effekt i forbru-
get her i maj. Vi har desuden set en kraftig forbedring af forbrugertilliden i maj, hvilket 
kan give håb om bedre tider for detailhandlen.  
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Rystende fald i beskæftigelsen på hele 73.000 i april 

Mandag offentliggjorde Danmarks Statistik tal, der viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen 
faldt med 73.000 personer i april. Samtidig er beskæftigelsesfaldet i marts opgjort til 
20.000 personer. Det betyder, at beskæftigelsen nu samlet set er faldet med 93.000 
personer i marts og april. Det er et ekstremt voldsomt fald i beskæftigelsen, der viser, at 
virusudbruddet ramte dansk økonomi med en historisk lammende styrke. 
 
Mandagens beskæftigelsestal er rent ud sagt rystende læsning. Vi har aldrig tidligere set 
et så voldsomt fald i beskæftigelsen på kun to måneder i statistikkens levetid siden 
2008. Til sammenligning faldt beskæftigelsen med ca. 13.500 personer om måneden i 
marts og april 2009, da finanskrisen var på sit højeste. Finanskrisen blev dengang be-
tegnet som den værste økonomiske krise siden den store depression i 1930’erne. Det 
voldsomme fald i beskæftigelsen i marts og april betyder, at beskæftigelsen nu er banket 
tilbage til samme niveau som i sensommeren 2017.  

Faldet i beskæftigelsen undervurderer tilmed viruskrisens omfang – gyser venter 
Selvom mandagens beskæftigelsestal er dyster læsning, viser det alligevel ikke krisens 
sande omfang. Under viruskrisen har op imod 300.000 personer således modtaget kom-
pensation for enten løn eller tabt fortjeneste. Personer, der modtager kompensation, 
tæller med som beskæftigede, da de har et ansættelsesforhold til deres arbejdsgiver og 
modtager fuld løn. Uden kompensationsordningerne ville flere have mistet jobbet.  
 
Det bliver derfor også en gyser at følge udviklingen på arbejdsmarkedet over de kom-
mende måneder, i takt med at hjælpepakkerne udfases, og samfundet genåbnes yderli-
gere. Selv om aktiviteten i dele af økonomien er tiltaget i takt med genåbningen, må vi 
desværre berede os på et yderligere fald i beskæftigelsen over de kommende måneder.  
Der er sket en række opsigelser i marts og april med tre måneders varsel, der først vil 
finde vej ind i beskæftigelsestallene over de kommende måneder. Dertil kan vi desværre 
se, at der nu bliver varslet væsentligt flere fyringer tidligere end. Det sker på et tidspunkt, 
hvor manglen på arbejdskraft er styrtdykket, og virksomhederne har skruet voldsomt ned 
for deres beskæftigelsesforventninger. 
 
Som tingene ser ud nu, forventer vi, at beskæftigelsen ved årets udgang samlet set vil 
være faldet med omkring 100.000 personer siden begyndelsen af året. Beskæftigelses-
faldet vil være mest tydeligt inden for de hårdest ramte brancher i servicebranchen, dele 
af transportsektoren, samt sportsbegivenheder, koncerter, restaurationer, rejse, og tu-
rismeerhvervene generelt. 
 
Samlet fald på 93.000 personer alene i marts og april 

 
Kilde: Danmarks Statistik  
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Lønkompensationsordningen er flittigt brugt i hovedstaden - har 
reddet over 80.000 jobs 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik tirsdag viser, at 222.100 lønmodtagere var 
hjemsendt med lønkompensation i april. Det svarer rundt regnet til 11% af den private 
beskæftigelse.  
 
Der er betydelig forskel på hvor flittigt lønkompensationsordningen er blevet benyttet 
på tværs af landet. Højdespringeren er Tårnby, hvor 43,8% af de private jobs var omfattet 
af lønkompensationsordningen i april. Det er et voldsomt højt antal, der primært skal ses 
i sammenhæng med at Tårnby kommune huser Københavns Lufthavn, der er meget hårdt 
ramt af viruskrisen. Herefter følger kommunerne Rødovre med 18,8% og Frederiksberg 
med 15,5%.  
 
Generelt er en stor del af de lønkompenserede jobs beliggende i hovedstaden. Således 
er de fem kommuner med den højeste andel af lønkompenserede jobs beliggende i ho-
vedstaden. Det skal ses i sammenhæng med, at mange af de hårdest ramte brancher 
inden for handel samt hotel- og restaurationsbranchen udgør en relativt stor andel af 
den samlede beskæftigelse i hovedstadsregionen.  
 
Selv om hovedstaden har været den mest flittige bruger af lønkompensationsordningen, 
har ordningen dog generelt været flittigt brugt på tværs af landet. Dermed har lønkom-
pensationsordningen afværget tusindvis af afskedigelser på tværs af landet. Et forsigtigt 
skøn er at lønkompensationsordningen har afværget godt 80.000 afskedigelser. 

Tallet er faldet siden april – men vi ved ikke hvor meget… 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at tirsdagens tal er for april. Det økonomiske ekspert-
udvalg skønnede, at der ved udgangen af maj var 90-100.000 personer på lønkompen-
sationsordningen. Antallet er formentlig faldet yderligere igennem juni, hvor virksomhe-
derne fra d. 9. juni og frem har skulle forny deres ansøgninger om lønkompensation.  
 
Vi har dog endnu ikke tal for hvordan antallet af ansøgninger om lønkompensation har 
udviklet sig. Det er i sig selv et stort problem, da vi ret beset ikke har et overblik over, 
hvor mange der er på lønkompensationsordningen, og hvor længe de har været på ord-
ningen. 
 
Det betyder, at vi desværre ikke har et overblik over, hvor mange af de berørte personer 
der finder tilbage i beskæftigelser eller ender i ledighedskøen. Vi frygter desværre at en 
andel på op i omegnen af 35% vil miste deres arbejde når deres lønkompensationsord-
ning udløber. Det svarer rundt regnet til 80.000 jobs.  
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Kraftig stigning i detailsalget efter genåbning – skyldes ketchup-
effekt 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik torsdag viser, at detailsalget steg med 9,4% i 
maj, når der korrigeres for prisudviklingen og almindelige sæsonudsving. 
 
Det er naturligvis positivt nyt, at danskernes har haft mod på at øge forbruget i takt med 
genåbningen. Men fremgangen i maj skal ses i lyset af at detailsalget Man skal dog hu-
ske på, at der har været et opsparet forbrug, der har fået frit løb i maj. Således er forbru-
get i marts, april og maj 0,4% lavere end de tilsvarende måneder sidste år. Der er derfor 
også tale om en ketchup-effekt i forbruget her i maj. Man skal derfor nok forvente, at der 
kommer et fald i detailsalget over de kommende måneder.  
 
Særligt salget af tøj og sko er steget med hele 98% i maj, men det skal ses i lyset af salget 
har været kollapset i marts og april. Salget af tøj og sko er således fortsat 18% lavere end 
maj måneds sidste år.  

Udsigt til fortsat fremgang men taburetten vil begynde at vakle under forbrugerne 
Ser vi fremad, forventer vi en fortsat bedring i detailsalget hen over sommeren. Men der 
bliver tale om en mere skrøbelig fremgang end det vi har set hen over foråret. Overordnet 
set er danskernes privatøkonomi fortsat sund og forbrugertilliden er steget i både maj 
og juni. Men vi forventer desværre, at taburetten vil begynde at vakle under forbrugerne. 
Der er en betydelig risiko for, at ledigheden igen begynder at stige mere tydeligt hen over 
sommermånederne i takt med, at vi nærmer os udfasningen af lønkompensationsord-
ningen. Vi er særligt bekymrede for oplevelseserhvervene og eksportvirksomhederne, 
der kan blive ramt af et historisk tilbageslag i andet halvår af 2020.  

Detailhandlen udgør en hjørnesten i dansk økonomi  
Det er super vigtigt, at fremgangen i privatforbruget bider sig fast og ikke fiser ud hen 
over sommeren. Detailhandlen udgør en hjørnesten i dansk økonomi og står alene for 
omkring 250.000 jobs, svarende til over 10% af den samlede private beskæftigelse. 
 
Stor fremgang i detailsalget i maj 

 
Kilde: Danmarks Statistik   
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Kraftig forbedring af forbrugertilliden 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik mandag viser, at forbrugertilliden steg fra -8,8 
i maj til -3,1 i juni. Det kommer ovenpå, at forbrugertilliden ramte et lavpunkt i april med 
-11,9.  
 
Selvom forbrugertilliden fortsat er på et lavt niveau, er det godt nyt, at optimismen kraf-
tigt er vendt tilbage til de danske forbrugere. Det hænger sammen med, at det dalende 
smittetryk har muliggjort en genåbning af samfundet. Samtidig har udsigten til at få ud-
betalt dele af de indefrosne feriepenge været med at give grobund for den stigende op-
timisme blandt forbrugerne.  
 
Det er særligt positivt, at forbrugerne nu ser mere positivt på egen privatøkonomi. Det 
gælder både i vurderingen af familiens økonomi i dag og forventningerne over det kom-
mende år. Det viser, at størstedelen af danskernes privatøkonomi trods alt ikke er ramt 
af det økonomiske tilbageslag trods ledigheden er steget og mange lønmodtagere er 
sendt hjem på lønkompensation. 
 
Danskernes kortforbrug giver allerede de første tegn på, at forbruget er steget i takt med 
genåbningen af samfundet, så småt vender tilbage til niveauet fra sidste år.  
 
Det er enormt vigtigt, at der igen kommer i gang i det private forbrug herhjemme. Det 
private forbrug tegner sig for ca. 50%, og understøtter tusindvis af jobs i blandt andet 
detailhandel og restauranter. Forbrugernes stigende optimisme, og den begyndende 
fremgang i forbruget, giver håb om, at en stor del af de mange lønmodtagere, der i dag 
er på lønkompensation, vil have et job at komme tilbage til, og ledigheden vil stoppe med 
at stige.  
 
Genåbning af samfundet sætter sig i forbrugertilliden 

 
Kilde: Danmarks Statistik  
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Voldsomt fald i verdenshandlen – største nogensinde 

Nye tal torsdag viser, at verdenshandlen faldt med 12,1% fra marts til april. Faldet i april 
kommer ovenpå, at verdenshandlen er dalet i løbet af de seneste måneder, verdens-
handlen i april var 16,2 % lavere end samme måned sidste år. I Euroområdet er verdens-
handlen reduceret med hele 20,1% den seneste måned.  
 
Det er et voldsomt fald i verdenshandlen, som vi aldrig tidligere har set. Til sammenlig-
ning faldt verdenshandlen med 5-6% i de hårdeste måneder under finanskrisen. Det 
voldsomme tilbageslag skyldes coronakrisen, der midlertidig har slukket for aktivite-
terne i store dele af verdensøkonomien, og samtidig har reduceret behovet for handel på 
tværs af landegrænser. Det er både dele af forsyningskæderne på verdensplan, der er 
ramt, ligesom turismen på verdensplan er sendt til tælling, mens også forbruget af råva-
rer på verdensplan er reduceret kraftigt.  

Tilbageslag i verdenshandlen kan ramme dansk eksport 
Det voldsomme tilbageslag i verdenshandlen vil direkte ramme dansk søfart, der vil op-
leve tilbagegang i ordreindgangen, når der er færre varer at transportere på tværs af lan-
degrænser.  
 
Men andre dele af dansk eksport vil også blive ramt af et stort tilbageslag i verdens-
handlen. Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med udlandet er nødvendigt. 
Senest i går kom IMF med en kraftig prognosenedjustering, hvor de nu vurderer, at eu-
roområdet vil oplevet et tilbageslag på 10,2% i år. Får IMF ret i deres prognose, vil det 
kunne udløse et fald i den danske eksport på 10-15% i år, svarende til 122-183 mia. kr. 
Det vil være det største fald i dansk eksport siden anden verdenskrig. Til sammenlig-
ning faldt den samlede eksport med 9,2% i 2009, hvor finanskrisen rasede. Et fald i ek-
sporten på 10-15% vil kunne bringe op i mod 100.000 danske jobs i fare herhjemme. 
Der er altså tale om en stor regning for de mange danske virksomheder og jobs, der i 
dag er afhængige af at kunne sælge til udlandet.   
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IMF med stor prognosenedjustering – tusindvis af danske jobs i 
fare 

IMF har torsdag offentliggjort en ny opdateret prognose for verdensøkonomien. Der er 
tale om en yderst dyster prognose, hvor IMF har nedjusteret deres forventninger til den 
globale vækst i år fra -3,0% til -4,9%. Det er en voldsom nedjustering med tanke på, at 
IMF’s forrige prognose er fra starten af april. Den voldsomme prognosenedjustering fra 
IMF viser med al tydelighed, at coronakrisen har ramt verdensøkonomien med en over-
raskende voldsom styrke.  
 
Et fald i den globale vækst på 4,9% er uhørt voldsomt og noget vi aldrig tidligere har set 
i fredstid. Til sammenligning aftog den globale vækst i årerne efter finanskrisen til -1,6% 
i 2009. Finanskrisen blev dengang omtalt som det hårdeste økonomiske tilbageslag si-
den 30’erne.  

Dansk eksport vil blive hårdt ramt 
For at gøre ondt værre, er nedgangen i den globale vækst primært drevet af en betydelig 
tilbagegang i euroområdet på 10,2%. Det vil desværre få store negative konsekvenser for 
en lille åben økonomi som den danske, der er meget afhængig af afsætningsmulighe-
derne på vores største eksportmarkeder. Får IMF ret i deres prognose, vil det kunne ud-
løse et fald i den danske eksport på 10-15% i år, svarende til 122-183 mia. kr. Det vil i så 
fald være det største fald i eksporten siden anden verdenskrig. Til sammenligning faldt 
den samlede eksport med 9,2% i 2009, hvor finanskrisen rasede. Et fald i eksporten på 
10-15% vil kunne bringe op mod 100.000 danske jobs i fare herhjemme.  
 
Det er et dystert varsel, som vi bør tage meget alvorligt. På trods af, at eksporten endnu 
viser modstandskraft over for viruskrisen og aktiviteten herhjemme samtidig er tiltaget i 
takt med genåbningen af økonomien, så kan det være en stakket frist. Der er desværre 
en betydelig risiko for at dansk økonomi endnu engang bliver sendt til tælling, hvis vi 
bliver ramt af en historisk eksportnedtur i løbet af andet halvår af 2020. 
 
Dyster prognose for den globale økonomi i 2020 
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48 mio. amerikanere har nu været forbi ledighedskøen under vi-
ruskrisen 

Offentliggjorte tal torsdag viser, at 1,48 mio. amerikanere søgte om arbejdsløshedsun-
derstøttelse i sidste uge. Det betyder, at knap 48 mio. amerikanere nu har været forbi 
ledighedskøen siden marts måned. Det svarer rundt regnet til 30% af den amerikanske 
arbejdsstyrke. Det er vanvittigt højt niveau, der viser, at virusudbruddet har ramt den 
amerikanske økonomi på en måde vi aldrig har set tidligere.  
 
Selvom de ugentlige ledighedstal fortsat ligger på et højt niveau, er der små lyspunkter. 
Vigtigst, så stiger ansøgningerne om arbejdsløshedsunderstøttelse langt fra så voldsomt 
som tidligere. Det antal er nu stødt faldet til 1,5 mio. amerikanere over de seneste 12 
uger. 
 
Dertil er der også tegn på, at antallet af gentagne ansøgninger om arbejdsløshedsunder-
støttelser så småt er begyndt at falde igen. Antallet af gentagne ansøgninger faldt såle-
des med 767.000 personer til 19.522.000 personer. Faldet er dog langt fra imponerende 
og antallet af gentagne ansøgninger om understøttelse må fortsat siges at befinde sig 
på et nærmest vanvittigt højt niveau. 

Ledighedskøen vil kun langsomt blive forkortet 
Som tingene ser ud nu, er der desværre udsigt til. at ledighedskøen kun langsomt vil 
svinde ind igen. Usikkerheden er fortsat stor, og såvel forbruget som investeringerne vil 
formentlig kun gradvist komme til hægterne igen. Dertil vil flere brancher inden for bl.a. 
hotel- og restaurationsbranchen fortsat være voldsomt tynget af virusudbruddet. Ende-
lig er der desværre tegn på, at smittetrykket er kraftigt stigende i en lang række stater.  

Langsom genopretning af amerikansk økonomi vil ramme den danske eksport 
USA er vores største eksportmarked, og sidste år rundede eksporten af varer og tjenester 
et rekordniveau på knap 155 mia. kr. Det betyder, at op imod 80.000 danske jobs er 
direkte afhængige af eksporten til USA. En længerevarende økonomisk nedtur i USA vil 
derfor også ramme den danske eksport hårdt og koste danske jobs. Hvor stor eksport-
nedgangen ender med at blive er usikkert, men en samlet nedgang i eksporten til USA i 
år på op i mod 7-10% kan desværre ikke udelukkes på nuværende tidspunkt.  
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Coronakrisen har nu sendt den offentlige saldo i minus 

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik fredag viser, at der var et offentlig underskud 
på 0,7 mia. kr. i første kvartal i år. Det er hele 25,3 mia. kr. lavere end i fjerde kvartal 
2019. Faldet i overskuddet kan dog ikke siges at være alarmerende og skal primært ses 
i sammenhæng med at Skatteministeriets skøn for pensionsafkastskatten i 2020 er ble-
vet nedjusteret. Hjælpepakkerne alene forklarer kun en beskeden del af forværringen af 
den offentlige saldo i første kvartal. På udgiftssiden er der således betalt lønkompensa-
tion for 1,2 mia. kr. i perioden 9. – 31. marts. Dertil har der kun været et beskedent fald i 
indtægterne fra kildeskatterne, der primært består af indkomstskat, på 0,7 mia. kr.  
 
Selv om underskuddet på den offentlige saldo endnu ikke kan siges af være voldsomt 
stort, så må vi berede os på, at underskuddet vil stige betragteligt resten af året. Som 
tingene ser ud nu, så er der udsigt til et underskud på hele 7,2% af BNP, svarende til ca. 
160 mia. kr. Det vil i så fald være det største underskud siden starten af 80’erne. Sidste 
år var der til sammenligning et overskud på den offentlige saldo på 85 mia. kr., svarende 
til 3,7% af BNP. Vi har aldrig tidligere set et så voldsomt omslag i den offentlige saldo på 
så kort tid. Det viser med al tydelighed, at viruskrisen har ramt dansk økonomi med en 
uset styrke og voldsomhed.  
 
Det store underskud skal bl.a. ses i lyset af, at statens udgifter til hjælpepakker mv. 
forventes at give en merudgift på over 100 mia. kr. i år. Dertil vil statens udgifter til ar-
bejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp mv. stige betragteligt i kølvandet på tilbagesla-
get på arbejdsmarkedet. Endelig vil staten få færre indtægter fra både skatter og afgifter 
som følge af faldet i beskæftigelsen og forbruget.  
 
Selv om der er udsigt til det største underskud på den offentlige saldo i knap 40 år, så 
vil statens gæld holde sig under grænsen på 60%, der er gældende inden for EU. Det 
skyldes, at statens gæld i udgangspunktet er lav, og at statens finansieringsmuligheder 
er relativt gunstige pga. dansk økonomis høje kreditværdighed. Det er et meget stærkt 
tegn, der viser, at staten har de nødvendige finansielle muskler til at håndtere viruskri-
sen. Der er simpelthen god plads til at øge den offentlige gæld uden at sætte den finans-
politiske holdbarhed over styr. 
 
På den måde står dansk økonomi i en unik start position. Vi havde sidste år det største 
overskud på den offentlige saldo inden for EU, og det femte laveste gældsniveau. Dertil 
har Danmark en stensikker AAA-rating. Der er derfor absolut ingen grund til at politi-
kerne bliver gældsforskrækket. Der er rigtige gode muligheder for dansk økonomi godt 
igennem viruskrisen.  
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Kontakt 
Henvendelser angående Dansk Erhvervs NøgletalsNyt kan ske til cheføkonom Tore 
Stramer på tstr@danskerhverv.dk og tlf. 3374 6107 eller seniorøkonom Kristian Skriver 
på kso@danskerhverv.dk og tlf. 3374 6033 
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