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2021 er fortsat i coronaens tegn
Størstedelen af GRAKOMs medlemsvirksomheder forventer, at deres
omsætning fortsat vil være lav i 2021. Forventningerne til omsætningen i årets
første kvartal er relativt lavere end hele året.
Størstedelen af GRAKOMs medlemmer forventer, at deres omsætning i 2021 vil være
lavere end omsætningen i 2019. Således
forventer 55 pct. af markedet, at omsætningen vil falde mere end 10 pct. i forhold til
virksomhedernes omsætning i ’normalåret’
2019 og dermed sammenlignet med omsætningen inden udbruddet af corona.

været ramt af krisen. Det har været meget
afhængigt af virksomhedens produkter og
typen af kunder. Dette afspejles af forventningerne til det kommende år, der er meget
spredte.
Det tyder derfor også på, at mange virksomheder forventer, at 2021 også står i coronaens tegn.

Samtidig forventer 6 pct., at deres omsætning bliver mere end 10 pct. højere i 2021
end i 2019.

Lavere omsætning i 1. kvartal
Virksomhedernes forventninger til omsætningen i 1. kvartal 2021 er en anelse mere
pessimistiske end hele året. Her forventer
virksomhederne en omsætning, der er 14,5
pct. lavere end i 2019.

Figur 1: Forventning til omsætning i 2021 ift 2019
Spg: ”Hvad er dine forventninger til din virksomheds
omsætning i 2021 i forhold til 2019?”

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

47%

Figur 2: Omsætning i 1. kvt. 2021 ift. 1. kvt. 2019
Spg: ”Hvordan forventer du din virksomheds omsætning ændrer sig 1. kvartal 2021 sammenlignet med 1.
kvartal 2019?”
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Note: Figuren er vægtet med virksomhedernes størrelse.

Som samlet branche forventer virksomhederne i gennemsnit, at omsætningen vil
blive omkring 10 pct. lavere i 2021 end i
2019.

Note: Figuren er vægtet med virksomhedernes størrelse.

Foreløbigt har det været meget forskelligt,
hvor hårdt den enkelte virksomhed har
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De mere pessimistiske forventninger til omsætningen for første kvartal afspejler formentlig en forventning om, at restriktionerne
i samfundet og for erhvervslivet bliver løftet
i takt med den danske befolkning vaccineres, og udbredelsen af smitte i samfundet
falder.

Den gennemsnitlige omsætning var 13,6
pct. lavere i 4. kvartal 2020 i forhold til
2019.
I januar er der annonceret nye skærpelser,
og de eksisterede restriktioner er blevet
yderligere forlænget. Denne udvikling er der
muligvis ikke taget højde i besvarelserne.

Besvarelser i undersøgelsen kom i perioden
fra den 14. december til den 21. december
2020, og besvarelserne tager derfor højde
for nedlukningen annonceret i første halvdel
af december.

Om undersøgelsen

Når figur 3 sammenlignes med figur 2 ses
det, at virksomhederne har en anelse lavere
forventninger til omsætningen i 1. kvartal
2021 end forventningerne var i 4. kvartal
2020.

I alt har 85 besvaret undersøgelsen svarende til en svarprocent på 19%.

Undersøgelsen er foretaget blandt GRAKOMs medlemsvirksomheder i perioden
fra den 14. til den 21. december 2020.

Figur 3: Omsætning i 4. kvt. 2020 ift. 4. kvt. 2019
Spg: ”Hvordan er det gået med din virksomheds foreløbige omsætning i 4. kvartal 2020 sammenlignet med
samme kvartal sidste år?”
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Note: Figuren er vægtet med virksomhedernes størrelse.
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