9
1
d
Covi

STATUS 1. HALVÅR 2020

EFFEKT PÅ DEN
DANSKE MODEBRANCHE

9
1
d
i
Cov

EFFEKT PÅ DEN DANSKE MODEBRANCHE - status 1. halvår 2020

INDHOLD
Baggrund .....................................................................................................3
Branchens forventninger til 2020 .....................................................4
Detailhandel i Danmark .........................................................................6
Detailhandel i Europa .............................................................................7
E-handel .......................................................................................................8
Eksporten ....................................................................................................9
Beskæftigelsessituationen i modebranchen ........................... 10

(2)

9
1
d
i
Cov

EFFEKT PÅ DEN DANSKE MODEBRANCHE - status 1. halvår 2020

BAGGRUND
Ved indgangen til 2020 vurderede Dansk Mode & Textil (DM&T), at 2020 ville blive et udfordrende år for den danske modebranche. En omstilling med fokus på bæredygtighed,
digitalisering og nye forretningsmodeller stod på dagsordenen, men allerede tidligt på året
satte et sygdomsudbrud, der spredte sig fra Wuhan-provinsen i Kina, en ny dagsorden.
De danske modevirksomheder mærkede allerede effekterne af covid-19, da sygdommen
brød ud i Kina i de første måneder af 2020. Mange af de danske virksomheder får produceret deres varer på kinesiske fabrikker, og pludselig var forsyningslinjerne lukket, hvilket
forsinkede produktionen. Det gjorde det vanskeligt for de danske modevirksomheder at
overholde de aftalte leveringsfrister, hvorfor mange måtte bruge ekstra ressourcer på at
flyve varer hjem mv., så deres kunder – online-butikker og butikkerne i detailhandlen – kunne få deres varer.
I marts spredte covid-19 sig over hele Europa, og pludselig var det helt andre ting, de danske modevirksomheder skulle forholde sig til. Lukkede butikker, opbremsning i forbruget og
butikker der ikke kunne eller ville modtage de allerede bestilte varer.
Modebranchen arbejder generelt langt ude i fremtiden, kollektioner udvikles og sælges
6-12 måneder, før de rammer butikkerne. Dette medførte store udfordringer for de danske
modevirksomheder, der fortsat havde udgifter til at udvikle de kommende sæsoner, mens
salget var gået i stå. Sælgerne kunne ikke besøge kunder, butikkerne var lukket ned i store
dele af Europa og sidenhen resten af verden.
Covid-19 har sat dybe spor allerede, og branchens virksomheder forventer, at de vil være
påvirket et godt stykke ind i 2021.
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BRANCHENS FORVENTNINGER TIL 2020
DM&T har løbende undersøgt medlemmernes udfordringer med covid-19.
En undersøgelse opgjort 1. april viste, at 21 % af branchens virksomheder følte sig lukningstruede. Dette var midt i en omfattende nedlukning; der var usikkerhed om hjælpepakker
og muligheden for at opretholde likviditeten, ligesom branchen ikke havde overblik over,
hvordan salget på hjemme- og eksportmarkedet ville udvikle sig for året.
DM&T spurgte igen i maj medlemmerne. Her svarede 12 %, at de følte sig lukningstruede.
Salget i butikkerne var igen kommet i gang, nethandlen havde vist sig særdeles gavnligt,
hjælpepakkerne havde en positv effekt og virksomhederne havde formået at reducere omkostninger og sikre likviditeten.
I august forventer 15 % af branchens virksomheder, at de vil opleve alvorlige likviditetsproblemer, når hjælpepakkerne udløber og moms og skat skal tilbagebetales. Dette kan
være livstruende for de pågældende virksomheder.
Det er særligt de mindste virksomheder i branchen der vil opleve problemer, jf. tabel 1
Virksomhedens omsætning

Andel der forventer likviditetsproblemer

1-25 mio. kr.

25 %

25-250 mio. kr.

12 %

+ 250 mio. kr.

0%

Tabel 1
Andel af virksomheder, der forventer alvorlige likviditetsproblemer ved ophør af hjælpepakker.
Kilde: DM&T survey august 2020

1) OBS : I DM&T’s survey er måden at spørge på ændret, men DM&T vurderer, at tallet for august kan sidestilles med tallene fra april og maj.
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Adspurgt om deres forventninger til samlede salg i 2020, er de danske modevirksomheder blevet
gradvist mere optimistiske.

I april forventede virksomhederne at omsætningen for hele 2020 ville ligge i indeks 70 (2019=100).
I maj var forventningerne steget til indeks 75, og i den seneste rundspørge forventer virksomhederne
at realisere indeks 90, baseret på udviklingen i første halvår og deres forventninger til andet halvår af
2020, jf tabel 2.
1. april 11. maj
Forventet indeks for 2020

70

7. august

75

90

Tabel 2
Hvordan forventer branchens virksomheder, at omsætningen
2020 udvikler sig i forhold til 2019? (2019 = 100)

Det er særligt virksomhederne med en omsætning på mellem 25 og 250 mio. kr., der er optimistiske,
mens store virksomheder (+250 mio. kr. i omsætning) er mere tilbageholdende.
Ser man på segmenterne, er det herretøjsvirksomhederne, der har de højeste forventninger (indeks
97), mens børnetøjsvirksomhederne er mest pessimistiske (indeks 85).
Der er altså tale om en markant mere optimistisk gruppe virksomheder, men DM&T forudser et lidt
mere pessimistisk scenarie med en tilbagegang i branchens samlede omsætning på 10-15 %, hvilket
svarer til en nedgang på 4,6 – 6,9 mia. kr. (figur 1)
Figur 2
Udviklingen i modebranchens samlede
omsætning 2015-2020 (est.) DM&T estimerer en samlet nedgang på 10-15 % i 2020.
Kilde: Danmarks Statistik

DM&T baserer tallene på en forventning om afmatning på de store eksportmarkeder, ligesom frygten
for en 2. bølge af covid-19 kan få negative konsekvenser for resten af året.
Derudover er detailhandelstallene også fladet hurtigt ud, hvilket ikke giver håb for at genvinde det
tabte, ligesom de store virksomheders svar også vægter tungere i forhold til den samlede branches
omsætning. DM&T understreger, at der er tale om et estimat med meget stor usikkerhed.
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DETAILHANDEL I DANMARK
En tredjedel af de danske modevirksomheders salg af beklædning sker til de danske butikker
og webshops, og mange er dybt afhængige af de fysiske butikker. Derfor er udviklingen i detailhandlen også overordentlig interessant i en dansk kontekst. Flere af DM&T’s medlemmer har
også egne butikker enten i form af kæder eller enkelte flagskibsbutikker.
Den samlede omsætning i de danske tøjbutikker udgjorde i 2019 19,7 mia. kr.
Nedlukningen af Danmark satte en brat stopper for detailhandlen i Danmark. Efter åbningen,
hvor navnlig storcentrene spillede en vigtig rolle, er der igen gang i detailhandlen.
Selvom stigningen var markant i maj og fortsatte ind i juni, har branchen ikke indhentet det
tabte. Ifølge Danske Bank2 har forbruget i tøjbutikkerne i løbet af juli ligget på nogenlunde samme niveau som sidste år.
Kommer der er en 2. bølge af covid-19 og medfølgende nedlukning, kan dette få alvorlige konsekvenser for detailhandlen og dermed skabe et nyt dyk.
Detailhandlen var i forvejen presset hårdt, og Deloitte forventer, at billedet for m odebutikkerne
kun er blevet mere dystert som følge af covid-19. Dette vil ifølge Deloitte også medføre flere
konkurser i detailhandlen3.

Figur 3
Udviklingen i tøjbutikkernes salg. Kilde: Danmarks Statistik

2) Se https://research.danskebank.com/research/#/Research/articlepreview/ -203f-44da-9ae8-b02b76cfc974/EN
3) Se Deloittes Modeanalyse 2020
https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/brancheanalyser/modeanalysen.html?utm_source=direct&utm_medium=short-url
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DETAILHANDEL I EUROPA
De danske modevirksomheder henter to tredjedele af omsætningen på eksportmarkederne, og det er
særligt i de europæiske lande, at de danske modevirksomheder begår sig. Derfor er det dybt afhængige af, hvordan detailhandlen udvikler sig i Europa.

jan-20

feb-20

mar-20

apr-20

maj-20

jun-20

Eurozonen

Detailhandel med
beklædning, fodtøj mm.

-0,7

-3,1

-56,6

-80,5

-36,7

-27,3

EU

Detailhandel med
beklædning, fodtøj mm.

0,6

-1,5

-55,2

-78,0

-35,0

-25,6

Tabel 3
Detailhandel i Europa sammenlignet med samme måned i 2019 (procentuel udvikling).
Kilde: Eurostat

Som det fremgår af tabel 3, er der sket voldsomme fald i marts og april, og selvom der fremgang at
spore i maj og juni, ligger salget fortsat langt efter 2019-niveauet.
Dette er bekymrende for eksporten af dansk beklædning, som for manges vedkommende er dybt
afhængigt af de europæiske butikker. Der er naturligvis forskel på, hvor hårdt ramt de europæiske lande er. Ser man på de overordnede tal, som ikke er brudt ned på brancher, skal de danske virksomheder særligt være bekymret for deres eksport til lande som Spanien, Italien, Frankrig og Storbritannien,
mens der er mere positive takter i de store eksportlande som Tyskland, Sverige, Holland og Norge.
Generelt ligger den samlede detailhandel i EU i juni 1,3 % højere sammenlignet med samme periode i
2019, og udviklingen har været stigende siden april.
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E-HANDEL
Mens de fysiske butikker ikke har været i stand til at sælge varer som følge af nedlukningen, har der
været stigende salg i e-handlen, lyder det fra flere analytikere. Det gælder også for modevirksomhederne.
DM&T har spurgt sine medlemmer om, hvordan udviklingen i deres salg via online-kanaler har udviklet
sig i løbet af første halvår af 2020 sammenlignet med halvåret forinden. Og der er ganske rigtigt sket
en fremgang i online-omsætningen.

Den gennemsnitlige stigning i salget via online-kanaler i første halvår af 2020 er på 18,5 %.
Men dette tal gemmer på store forskelle. Der er virksomheder i undersøgelsen, som har fordoblet
deres online-omsætning, men der er også virksomheder, der har oplevet tilbagegang.

Udvikling i online-omsætning
(1H 2020 ift. 2H2019)

Online-andel af samlet omsætning
(salget via egen og eksterne webshops)

1-25 mio. kr.

14 %

29 %

25-250 mio. kr.

22 %

42 %

+250 mio. kr.

17 %

29 %

Tabel 4
Virksomhedernes online-salg fordelt efter størrelse (total omsætning mio. kr.)
Kilde: DM&T survey

Ser man på tabel 4 er det særligt virksomhederne med en samlet omsætning mellem
25 og 250 mio. kr., der har oplevet en vækst. Det er samtidig de virksomheder, hvor
online-salget i forvejen udgør den største andel. I Tabel 5 ses udviklingen fordelt på
segmenter. Her adskiller herretøjsvirksomhederne sig markant med både den største
stigning og den største andel af den samlede omsætning.
Udvikling i online-omsætning

Online-andel af samlet omsætning

Dame

19 %

23 %

Herre

25 %

48 %

Børn

4%

32 %

Kombineret

1%

44 %

Tabel 5
Virksomhedernes online-salg fordelt på segmenter
(kombineret betyder, at virksomheden som minimum dækker to af de øvrige kategorier)
Kilde: DM&T Survey

Covid-19 har været med til at understrege, at der er et behov for at være digitalt tilgængelig, og dermed kan det være med til at accelerere den digitaliseringsproces,
branchen allerede stod midt i.
(8)
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EKSPORTEN
Dansk modeeksport har igennem en årrække været støt stigende og beklædning alene var i 2019 den
fjerdestørste varegruppe i den danske vareeksport, hvor beklædning tegner sig for 4 % af den samlede
vareeksport.
Med en eksport på næsten 31 mia. kr. er de danske modevirksomheder – SMV’er såvel som de store aktører
– dybt afhængige af eksporten. Eksporten har også været markant påvirket af covid-19, hvilket figur 4 viser.

Figur 4
Udviklingen i eksporten 2020 sammenlignet med 2019. Kilde: Danmarks Statistik

På nuværende tidspunkt ligger den samlede eksport for 2020 til dato 13 % under niveauet i samme periode sidste år. Hvis 2020 ender med en samlet eksporttilbagegang på samme niveau som det
nuværende, vil det betyde, at de danske modevirksomheder har mistet godt 4 mia. kr. i eksport.
Beklædningseksport 1.000 kr.

2018

2019

Ændring

Tyskland

9.606.400

8.945.607

-6,9 %

Sverige

3.670.293

3.507.733

-4,4 %

Nederlandene

3.118.132

2.731.496

-12,4 %

Norge

2.492.823

2.444.972

-1,9 %

Storbritannien

1.806.330

1.849.321

2,4 %

Frankrig

1.428.725

1.481.611

3,7 %

633.755

1.470.005

132,0 %

Belgien

1.272.275

1.388.012

9,1 %

Italien

1.053.437

1.042.671

-1,0 %

Spanien

1.007.941

1.038.558

3,0 %

Polen

Tabel 6
De 10 største eksportmarkeder for dansk beklædning 2019. Kilde: Danmarks Statistik
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BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN I MODEBRANCHEN
Før covid-19 havde modebranchen mere end 10.000 fuldtidsbeskæftigede, mens der var 12.500 fuldtidsbeskæftigede i landets tøjbutikker. Covid-19 har også haft effekt for arbejdspladserne i både detailhandlen og
modevirksomheder.
47 % af DM&T’s medlemmer har været nødsaget til at foretage afskedigelser som følge af covid-19, jf. figur 5,
og også i andet halvår vil der komme afskedigelser.
Således svarer 32 % af DM&T’s medlemmer, at de vil være nødt til at foretage afskedigelser i løbet af andet
halvår, jf. figur 6 I tidligere år har dette talt ligget stabil omkring 10 %.

Det er ikke kun udløbet af hjælpepakkerne, der vil påvirke situationen.
Faktisk er det kun 25 %, der svarer, at
de vil være nødt til at afskedige, som
konsekvens af hjælpepakkernes udløb.
Det er især de store virksomheder
(+250 mio. kr. i omsætning), som må
afskedige.
Her forventer 42 % at hæve færre medarbejdere i andet halvår.
Figur 5
Andel af virksomheder, der har været nødt til at afskedige en eller
flere medarbejdere som følge af covid-19. Kilde: DM&T survey

For de små (1-25 mio. kr. i omsætning)
er det kun 28 %, der forventer at skulle
afskedige.

Figur 6
virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i anet halvår af 2020. Kilde: DM&T survey
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