
8 ud af 10 danske erhvervsledere 
forventer, at COVID-19-krisen kommer 
til at vare længere end et år

PwC pulsmåling

Genåbningen  
af dansk erhvervsliv

Få indblik i flere end 500 erhvervsfolks holdning til  
genåbningen af dansk erhvervsliv, hjælpepakkerne  
og deres forventninger til dansk økonomi. 

Inden for 6 måneder

6-12 måneder

Mere end 24 måneder

18-24 måneder

12-18 måneder

Hvornår forventer du, at væksten i dansk økonomi er på niveau 

med før COVID-19-krisen? ?
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Et stop for nye skatter og afgifter skal 
være med til at hjælpe dansk erhvervsliv 
ud af krisen

Hvilke initiativer vurderer du vil hjælpe din virksomhed mest 

effektivt ud af COVID-19-krisen? ?

Hvilke initiativer vurderer du vil hjælpe dansk økonomi mest 

effektivt ud af COVID-19 krisen? ?

Indføre stop for nye skatter o
g  

afgifte
r i 2

020 og 2021

Sænke beskatningen af  

arbejdskraft
Sænke selskabsskatten

Sænke moms

Sænke selskabsskatten

Sænke skatter p
å aktier  

og investeringer

Sænke skatter p
å aktier  

og investeringer
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Sænke beskatningen af  

arbejdskraft

Indføre stop for nye skatter  

og afgifte
r i 2

020 og 2021
Sænke moms
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Afskedigelser på vej

I hvilken grad er du enig i udsagnet: “Jeg forventer, at vi vil se 

afskedigelser i min virksomhed inden for de næste 3 måneder? ?
Alle virksomheder

Meget enig/enig

(n=511)

Hverken enig  
eller uenig

Meget uenig/uenig

26%

18%

56%

Virksomheder uden hjælpepakkeVirksomheder med hjælpepakke

Meget enig/enig

Hverken enig  
eller uenig

Meget uenig/uenig

43%

17%

40%

19%

18%

63%

Store virksomhederSMV

Meget enig/enig

Hverken enig  
eller uenig

Meget uenig/uenig

18%

17%
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16%
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Hver femte har undgået nedlukning eller 
konkurs pga. hjælpepakkerne

Hvad ville konsekvensen være for din virksomhed, hvis I ikke 

havde gjort brug hjælpepakker? ?
Alle virksomheder

Vi måtte afskedige  
flere medarbejdere

Vi måtte lukke dele  
af vores forretning

Vi ville gå konkurs

50%

13%

6%

SMV

Vi måtte lukke dele  
af vores forretning

Vi ville gå konkurs

16%

7%

8%

3%

To ud af tre mener, at genåbningen  
sker for langsomt

Hvor enig er du i følgende udsagn: Jeg mener, at genåbningen 

af erhvervslivet sker for langsomt? ?
Meget enig/enig

Hverken enig  
eller uenig

Meget uenig/uenig

66%

22%

13%

Store virksomheder



Hvor enig er du i følgende udsagn: Jeg har fået større tillid til 

regeringen under COVID-19-krisen? ?
Meget enig/enig

Hverken enig  
eller uenig

Meget uenig/uenig

23%

28%

49%

Meget enig/enig

Hverken enig  
eller uenig

Meget uenig/uenig

22%

23%

55%

SMV

Flere end 500 danske erhvervspersoner har deltaget 

i pulsmålingen “Genåbningen af dansk erhvervsliv”. 

Besvarelserne er indsamlet i perioden fra den 22. juni til 

den 1. juli 2020, og respondenterne er blevet spurgt til 

deres holdning til genåbningen af dansk erhvervsliv samt 

deres forventninger til dansk økonomi. I undersøgelsen 

er SMV defineret ved at have en årlig omsætning på op 

til 250 mio. kr, mens virksomheder med en omsætning 

over 250 mio. kr. omtales som store virksomheder. 

SMV Store  
virksomheder

64%

36%

Erhvervslivets tillid til regeringen 
 er ikke øget under krisen

Baggrund
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