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I juni måned er antallet af nyregistrerede selskaber 7 pct. højere end i 
2019. Der sker dog ovenpå et fald på 28 pct. for 2. kvartal. 

 
Corona-krisen er gået hårdt ud over danske virksomheder, men 

der er bedring at spore ovenpå den store nedtur. Det kommer til 

udtryk i de nyeste tal for nyetablerede selskaber i Danmark.  

 

Nye tal fra Experian viser et fald på 28 pct. i antallet af nyetable-

ringer i 2. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. 

Der blev blot etableret 6.487 virksomheder i andet kvartal 2020 

og vi skal helt tilbage til 2013 for at finde lavere etableringstal i 

CVR-registret for 2. kvartal.  

 

Det skal ses i lyset af, at 2. kvartal har været påvirket af corona-

krisen. Da corona-krisen brød ud, så vi et tydeligt dyk i antallet af 

nyetableringer. Med gradvis åbning af samfundet fra maj 2020 og 

frem, er der sket en stigning i antallet af nyetableringer, og antal-

let af nyetableringer ligger nu på samme niveau som før corona-

krisen. 

  
Det lader derfor til, at etableringslysten så småt er vendt tilbage. 

Om det er et udtryk for et efterslæb for månederne før, eller reelt 

set vidner om fornyet etableringslyst er svært at vide endegyldigt. 

 

 

 

  
    

Antallet af nyetableringer har de seneste 12 måneder (juli 2019-

juni 2020) i gennemsnit ligget 27 pct. under samme periode i året 

for inden. Det skyldes både corona-krisen, men også, at mulig-

heden for at etablere et iværksætterselskab blev afskaffet i april 

2019, som medførte et stort dyk i antallet af nyetableringer. 

 

Dog viser nyeste tal for juni 2020 en stigning i antallet af nyetab-

lerede virksomheder på 7 pct. sammenlignet med året før. Det 

svarer til 161 flere nye virksomheder. 

 

 

Antallet af nye virksomheder 
stiger efter genåbning 

      

 

 

  

   
 

      

 

Procentmæssigt ændring i nyetableringer i 2020 

sammenlignet med samme periode i 2019 

 

 
Kilde: Nye CVR-registreringer hos ERST. Behandlet af Experian.  
Anm: Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-
nummer hos Erhvervsstyrelsen og er regnskabspligtige, og vil typisk 
være af formen A/S, ApS, P/S, I/S og AMBA. Det er således ikke et ud-
tryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark. Grønland udeladt. 
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