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”PwC-undersøgelsen af virksomhedernes rejsebehov stemmer med, hvad vi ser på den
korte bane,” siger direktør i stort erhvervsbureau. Travel manager forventer ikke
2019-niveauet tilbage.

PwC, PricewaterhouseCoopers, den globale revisions- og konsulentvirksomhed, præsenterede i
går en undersøgelse med meget lidt opmuntring for erhvervsrejsebranchen. Undersøgelsen blev
gennemført sidste måned blandt 510 virksomhedsledere i Danmark, der også forudså flere
onlinemøder.

Pulsmålingen fra PwC viste blandt andet, at selv med alle coronarestriktioner væk, bliver der en
halvering af erhvervsrejser. 48 procent af de 510 danske erhvervsledere i PwC Danmarks nye
Pulsmåling forventer, at deres virksomhed vil begrænse antallet af erhvervsrejser. Omvendt gør
52 procent det ikke.

Fra de store virksomheder i Danmark siger syv ud af ti erhvervsledere, at de vil begrænse
erhvervsrejser efter restriktionernes ophør, mens det er et mere blandet billede blandt de mindre
virksomheder, oplyste PwC.

”Stemmer meget godt med, hvad vi ser på den korte bane” 
I kommentar til PwC-undersøgelsen siger Henrik Piplits Jensen, direktør i Danmark for det store
erhvervsrejsebureau Egencia og formand for erhvervsrejsebureauernes fraktion i bestyrelsen hos
Danmarks Rejsebureau Forening, til STANDBY.DK:

”Hvis 510 danske virksomhedsledere siger det i undersøgelsen, må de jo have ret. Og det
stemmer meget godt med, hvad vi ser på den korte bane, der dog hele tiden bliver skubbet
foran os.

Genoptagelsen af forretningsrejser kommer an på, hvornår der åbnes. Jo mere tid der går, jo
mere skal vi revidere vores forecast og budgetter. Jeg har næsten opgivet at forcaste. Det er i
øjeblikket ikke realistisk at komme med bud,” siger Henrik Piplits Jensen og fortsætter:
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”Men vi har da kunder på erhvervsrejse, selv om det er få med de nuværende stramme
restriktioner. Virksomheder, der rejser i denne tid, rejser fordi de virkelig har brug for at sende
medarbejdere afsted.

De nuværende stramme restriktioner betyder, at det næsten er umuligt at rejse, hvilket giver en
selvforstærkende effekt. Fordi virksomhederne booker flyafgange meget sent, har flyselskaberne
svært ved at se efterspørgslen, hvilket kan betyde aflyste afgange. Det er lige nu en negativ
spiral,” siger Egencia-direktøren i Danmark.

Masser af indikationer af behov for at rejse efter sommerferien 
Henrik Piplits Jensen forudser, at grupperejser, over ti personer først kommer om længere tid.
”De er sjældent lige så ikke nødvendige som individuelle rejser,” siger han og tilføjer: ”Vi længe
haft mange der booker rejse for at deltage i for eksempel konferencer, men som så annullerer
rejsen, fordi konferencen udskydes.”

“Vi har masser af kunder med behov for at komme ud. Årsagerne er mange, for eksempel har de
fået nye kunder, de aldrig har besøgt, virksomheder skal møde nye ansatte, man kun har mødt
via et virtuelt møde, ledende medarbejdere har behov for at besøge hovedkontoret og så
videre,” siger Henrik Piplits Jensen.

Han ser ”masser af indikationer af behov for at rejse efter sommerferien eller når der igen
lempes på restriktionerne.”

”Selvfølgelig er vaccinerne vigtige, men man kan også tage sine forholdsregler, og
erhvervsrejsende har jo typisk en mindre kontaktflade end en person, der går i Netto eller rundt
i Kongens Have,” siger Egencia-direktøren.

”Jeg kan ikke forestille mig, at vi kommer tilbage til 2019-niveauet” 
Nomi Kustosz Andersen, travel manager hos den store globale danske Grundfos-koncern og
medlem af bestyrelsen for Danish Business Travel Association, siger til STANDBY.DK:

”Jeg kan godt genkende tallene (fra PwC-undersøgelsen, red). Vi har tidligere estimeret, at det
maksimale rejseniveau, vi igen kommer op på i forhold til 2019, er omkring 80 procent. Det var
før vi vidste, at vaccinerne kom, og før vi vidste, hvordan vi ville klare os med at arbejde så
meget hjemmefra og uden at mødes i samme grad som før,” siger Nomi Kustosz Andersen og
tilføjer:

“Jeg kan også genkende det fra undersøgelsen, at forholdet til miljøet får stadig mere at sige,
miljøet suser op på agendaen i stor hast.”

Videre siger Grundfos’ travel manager: “Man skal passe på med at sige “aldrig og altid,” men jeg
kan ikke forestille mig, at vi kommer tilbage til 2019-niveauet. Når restriktionerne er væk,
kommer vi så langt, jeg kan se, måske tilbage på et niveau på 50-60 procent af 2019. I denne
tid gør vi os klar til, vi skal i gang igen. Og selv om vi startede igen i morgen, ville der stadig
være nogle flyruter, der mangler. Men vi længes efter bare lidt mere normale tilstande.”

Relaterede artikler:

Danske erhvervsledere forventer stort fald i rejser
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Forventer markant vækst i forretningsrejser i år

“Uden fragt havde vi ikke interkontinentale flyvninger”
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