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Økonomiske og beskæftigelsespolitiske skøn for deleøkonomien
Der hersker stor usikkerhed omkring omfanget af platformsøkonomi. Usikkerheden hænger blandt andet samen med at med manglen på entydige definitioner og manglen på statistiske oplysninger. Derudover spiller
det ind, at platformsøkonomien udvikler sig eksponentielt. Skøn, der er foretaget på forskellige tidspunkter,
vil derfor kunne afvige markant.
I et studie Pwc fra 2015 skønnes det, at plaformsøkonomien i 2013 udgjorde 15 mia. dollar og frem mod 2025
vil vokse til 335 mia. kr. Opgjort i forhold til verdens BNP i 2013 svarer det til en stigning fra 0,02 pct. til 0,4
pct. i 2025. HK og LO har anvendt dette skøn til at beregne deleøkonomiens omfang i Danmark. Det anslås, at
deleøkonomien p.t. udgår ca. 6-700 mio. kr. Med en vækstrate på 30 pct. vil denne værdi mere end 10 dobles, så den i 2025 kommer op på 8 mia. kr., jf. nedenstående figur

Usikkerheden om plaformsøkonomiens beskæftigelsesmæssige konsekvenser er om end mere usikre. De fleste skøn bygger på oplysninger tilvejebragt af udbyderne af platformene og omfatter typisk personer, der på
et eller andet tidspunkt har udbudt deres arbejdstjeneste på platformen, men siger reelt ikke noget om arbejdsomfanget for en given periode. Usikkerheden forbundet med spørgeskemaundersøgelserne er ligeledes
stor.
Et studie udarbejdet JPM &Chase Institute fra februar i år udgør en undtagelse. JPM & Chase Bank er den
største bank i USA og studiet er baseret på indbetalinger på kundernes konti fra ca. 30 platformvirksomheder.
Ifølge studiet var ca. 1 mio. voksne amerikanere engageret i deleøkonomien i september 2015. Det svare til
0,6 pct. af den amerikanske arbejdsstyrke. I gennemsnit tjener de kunder, der arbejder via en arbejdsplatform, 533 dollars svarende til 18 pct. af medianindkomsten. Alt i alt er grund til at tro at antallet af fuldtidspersoner, der beskæftiget i deleøkonomien i USA er forholdsvist begrænset. Det skal dog understreges, at
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også antallet af personer i USA, der i en given måned udbyder arbejdstjenester via platformen stiger eksponentielt.
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