
 

OM DETTE NOTAT: Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 14. marts 2020. 

   

Børsen | DK-1217 | København K | www.danskerhverv.dk  

 

Kontakt: Henvendelse ang. analysen kan ske til cheføkonom Tore Stramer på tlf. 5194 7441 eller mail trst@danskerhverv.dk 

Mere end 280.000 jobs er knyttet til turisme- og oplevelseserhvervene. 
Derfor har det stor betydning for dansk økonomi, når turisme, kulturbegi-
venheder m.v. lukker ned som følge af COVID19. 

 
Dansk Erhverv har udarbejdet to scenarier, der illustrerer, hvor-

dan dansk økonomi bliver påvirket af en nedgang i omsætningen i 

turisme- og oplevelseserhvervene: 

– Scenarie 1: Omsætningen falder med 25 pct. i to måneder i 

turisme- og oplevelseserhvervene. 

– Scenarie 2: Omsætningen falder med 50 pct. i fire måneder i 

turisme- og oplevelseserhvervene. 

I det optimistiske scenarie vil dansk økonomi tabe i omegnen af 

4,8 mia. kr., hvilket svarer til, at væksten i dansk økonomi bliver 

reduceret med 0,2%-point. Samtidig kan det føre til op til 12.000 

tabte arbejdspladser i Danmark. I det pessimistiske scenarie vil 

dansk økonomi tabe i omegnen af 19 mia. kr., hvilket svarer til, at 

væksten i dansk økonomi bliver reduceret med 0,8%-point. I 

dette scenarie vil op til 47.000 arbejdspladser kunne gå tabt.  

I begge scenarier er der udelukkende tale om effekter på dansk 

økonomi, hvis turisme- og oplevelseserhvervene oplever en ned-

gang i omsætningen. Der er altså ikke medtaget andre effekter på 

dansk økonomi, når for eksempel dansk eksport bliver ramt eller 

danske forbrugere holder igen. Den samlede nedgang i dansk 

økonomi er dermed betydeligt større. 

Turisme- og oplevelseserhvervene oplever i øjeblikket en meget 

hård opbremsning i omsætningen. Vi vurderer derfor, at det pes-

simistiske scenarie er realistisk, hvis virusudbruddet fortsætter 

over de kommende måneder.  

Der er stor usikkerhed om det mulige tab af job. Myndighederne 

har gennemført en række initiativer, for at undgå afskedigelser. 

Der er bl.a. besluttet en ny mere fleksibel arbejdsdelingsordning, 

der gør det muligt for virksomhederne at sætte deres medarbej-

dere ned i tid i en midlertidig periode. Dertil kommer, at Dansk 

Erhverv og 3F har indgået en aftale om, at medarbejdere i hotel- 

og restaurationsvirksomheder kan blive sendt hjem uden løn. 

Det mulige tab af jobs er imidlertid så stort, at der skal åbnes op 

for flere initiativer. Dansk Erhverv anbefaler en midlertidig løn-

kompensation til private virksomheder. Det vil betyde, at flere 

virksomheder vil kunne undgå afskedigelser. Det er vigtigt for at 

undgå, at helt almindelige danskere mister deres arbejde og ind-

tægt som følge af virusudbruddet. 
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Kilde: Dansk Erhvervs input-output-model og Danmarks Statistik. 
Note: Vi definerer turisme- og oplevelseserhvervene som brancherne 
luftfart, rejsebureauer, hoteller og restauranter, kunst, kultur og spil, 
sport, forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter. I scenarierne er 
medtaget, at underleverandørerne i andre brancher påvirkes. 
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Kilde: Dansk Erhvervs Input-Output-model og Danmarks Statistik. 
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