SMV’ER

Knap 20 pct. forventer
fyringer efter hjælpepakkernes ophør
TEMAANALYSE

Hvert femte SMV, der modtager lønkompensation, forventer at afskedige
medarbejdere ved hjælpepakkens udløb

SMV’erne forventer fyringer efter
hjælpepakker
En ny undersøgelse med svar fra knap 700 af SMVdanmarks medlemmer
viser, at mange virksomheder har tabt omsætning under coronakrisen.
I gennemsnit har de mistet næsten en tredjedel af omsætningen. Og når
hjælpepakkerne udløber den 8. juli, må mange SMV’er må afskedige
medarbejdere.
Hovedpointer fra undersøgelsen
• Knap 60 pct. af SMV’erne har mistet omsætning under coronakrisen.
• SMV’er med omsætningstab har i gennemsnit mistet ca. 30 pct. af
deres omsætning.
• 21 pct. af SMV’er har søgt om lønkompensation
• 19 pct. af SMV’er, der modtager lønkompensation, forventer at afskedige medarbejdere.
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SMV’erne har tabt omsætning under coronakrisen
Mange små og mellemstore virksomheder har lidt et økonomisk tab som
følge af coronakrisen. 58 pct. af SMV’erne har oplevet et fald i omsætningen. Blandt de virksomheder, der har oplevet en faldende omsætning, har man i gennemsnit oplevet et omsætningsfald på ca. 30 pct.
Omvendt har 27 pct. af SMV’erne ikke været økonomisk påvirket af krisen, og 8 pct. har oplevet stigende omsætning.
Hvor stort et fald i omsætningen har virksomheden oplevet som følge
af coronakrisen?
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Figur 1

Mange ejere har tilført private midler ind i virksomheden
Blandt de 378 virksomheder, der har oplevet et omsætningstab under
coronakrisen, har godt halvdelen tilkendegivet, at de har dækket hele
eller dele af tabet ved at trække på kassen. Hjælpepakkerne har holdt
hånden under godt hvert fjerde SMV, mens 22 pct. har været nødsaget
til at tilføre private midler fra virksomhedsejer ind i virksomheden. Hver
tiende SMV med omsætningstab har fået et banklån.
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Hver 5. SMV har søgt lønkompensation
21 pct. af SMV’erne har søgt lønkompensation.
Flertallet af SMV’er har dog ikke ansøgt om lønkompensation. Det kan
f.eks. skyldes, at de ikke har haft behovet, at de ikke har haft mulighed
for at hjemsende medarbejdere eller at hjælpepakken ikke har været
tilstrækkelig fleksibel. Det fremgår af tidligere medlemsundersøgelser,
at flere SMV’er har fravalgt at ansøge hjælpepakker, fordi de ikke dækker virksomhedens konkrete økonomiske udfordring (f.eks. at virksomhedens omsætning er sæsonbetonet og at krisen derfor ikke har ramt
dem endnu).
SMV’erne har i gennemsnit sendt svarende til 4,2 medarbejdere på lønkompensation. Det svarer til 71 pct. af den gennemsnitlige respondents
medarbejdere.
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Figur 3
Anm. Svarkategorierne er rundet, og giver derfor ikke 100 summeret.

Hvert 5. forventer fyringer efter hjælpepakkes udløb
19 pct. af de SMV’er, der modtager lønkompensation, forventer at afskedige medarbejdere når lønkompensationen ophører d. 8. juli 2020. 4
pct. forventer at ansætte flere medarbejdere, mens 77pct. forventer at
fastholde antallet af ansatte.
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Hjælpepakker skal udfases og forbedres
Regeringens økonomiske ekspertgruppe har foreslået, at hjælpepakkerne ikke forlænges yderligere. SMVdanmark vil dog advare imod, at
hjælpepakkerne stopper brat fra den ene dag til den anden. Vi foreslår i
stedet, at hjælpepakkerne udfases i takt med at økonomien nærmer sig
normale konjunkturer.
SMVdanmark anbefaler derudover nye hjælpepakker til særligt udsatte
brancher, f.eks. til virksomheder i brancher med sæsonomsætning, virksomheder i brancher med forskudte tab (ordrevirksomheder) og nyopstartede virksomheder.
Fakta om SMVdanmarks temananalyse
SMVdanmark har i perioden 18. maj til 27. maj 2020 gennemført denne
analyse for at sikre, at vi ved mest om SMV’ers udfordringer i hverdagen og deres syn på erhvervspolitik. Hele undersøgelsen er udsendt til
ca. 2.000 virksomheder, hvoraf 681 har besvaret.

Kontakt
Cheføkonom og afdelingschef Mia Amalie Holstein, tlf. 53 55 71 77,
holstein@SMVdanmark.dk.
SMVdanmark, maj 2020

6

