ANALYSE

Optimismen trives i de
danske virksomheder
De danske virksomheder er for alvor kommet ud af krisen og forventer over en bred kam
at øge deres omsætning, antal ansatte, investeringer og eksport i løbet af de kommende
12 måneder. Det viser en helt ny medlemsundersøgelse, som Dansk Erhverv har foretaget
blandt knap 400 medlemsvirksomheder.
Nedenstående figur bekræfter virksomhedernes positive forventninger til de kommende
12 måneder. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer at øge deres omsætning. På samme vis forventer halvdelen af dem, som eksporterer til udlandet i dag,
at de øger deres eksport i løbet af de kommende 12 måneder. Forventningerne til beskæftigelsesvækst og flere investeringer er også positive – om end i mindre grad sammenlignet med de to andre parametre. Et flertal af virksomhederne forventer ingen ændringer, men kigger man på de virksomheder, som forventer ændringer, er langt størstedelen positive over for at ansætte flere medarbejdere og øge virksomhedens investeringer.

Figur 1:

Virksomhedernes forventninger til de kommende 12 måneder for omsætnings, beskæftigelse, investeringer samt eksport
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Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse – april 2018.
Note: n = 387. For spørgsmålet om eksport har kun 99 virksomheder (svarende til 26 pct.) svaret, fordi de resterende virksomheder ikke eksporterer til udlandet.
Anm. Nettotallet er udtryk for forskellen mellem andelen af virksomheder, som forventer en stigning og virksomheder, som forventer at fald.

Dansk Erhverv spurgte sidst sine medlemmer om deres fremtidsforventninger i december 2016. Sammenlignet med dengang er det noget højere andele, der forventer omsætningsvækst de kommende 12 måneder, ligesom forventningerne er mere positive hvad
angår investeringer og eksport. Det eneste punkt, hvor virksomhederne ikke er blevet
mere positive siden 2016, er på beskæftigelsesområdet. Det er dog vigtigt at huske på,
at nettotallet for 2018 stadigvæk er positivt, 20 pct., således at forventningen alt i alt er
at ansætte flere medarbejdere den kommende tid.

Tabel 1:

Virksomhedernes forventninger til omsætning, beskæftigelse, investeringer
samt eksport fra 2016-2018. Nettotal.
April ’18

December ’16

Udvikling
(procentpoint)

Omsætning

38%

32%

+6%

Ansatte

20%

22%

-2%

Investeringer

25%

15%

+10%

Eksport

52%

48%

+4%

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelser december 2016 og april 2018.
Note: n = 387. For spørgsmålet om eksport har kun 99 virksomheder (svarende til 26 pct.) svaret, fordi de resterende virksomheder ikke eksporterer til udlandet.
Anm. Nettotal er udtryk for forskellen mellem andelen af virksomheder, som forventer en stigning og virksomheder, som forventer at fald.
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Kigger man på tværs af de største brancher blandt Dansk Erhvervs medlemmer er der
tydelige forskelle, som er værd at hæfte sig ved. Først og fremmest er rådgivningsvirksomhederne meget positive, når de ser på de kommende 12 måneder. Rådgivningsbranchen har generelt klaret sig rigtig godt de senere år og disse tal indikerer, at de forventer
fortsat vækst på alle parametere i det kommende år.
En anden branche, hvor et stort flertal af virksomhederne forventer omsætningsvækst,
er engrosvirksomhederne. Efter et par hårde år i midten af dette årti er engrosbranchen
for alvor på vej fremad med solide vækstrater i mange virksomheder og en markant beskæftigelsesvækst i branchen generelt. Dansk økonomi er inde i en positiv udvikling efter flere års krise og lavvækst, og da engrosvirksomhederne i store træk lever af at sælge
til andre virksomheder, så er det en særlig konjunkturafhængig branche, som nyder godt
af den brede optimisme i dansk erhvervsliv.
For detailbranchen er der generelt pæne forventninger til omsætningsvækst, mens forventningerne til øget beskæftigelse og investeringer er relativt svage. Detailhandlen er
særligt udfordret af stigende e-handel fra udlandet, som kan have en betydning for virksomhedernes forventninger til medarbejdervækst. Niveauet for investeringsforventningerne er også relativt lavt i branchen og noget lavere end gennemsnittet i undersøgelsen.
Endelig har vi transportbranchen, hvor forventningerne til omsætningsvækst og særligt
beskæftigelsesvækst er meget beskedne. Transportsektoren er typisk blandt de mindst
optimistiske brancher, men det er værd at dvæle ved, at der trods alt er en moderat positiv forventning til øgede investeringer i branchen. Det skyldes givetvis, at der særligt i
transportbranchen sker rigtig meget lige nu på den digitale front og mange virksomheder
ser det som en nødvendighed at øge investeringsniveauet, hvis man vil være med fremme
i årene fremover.

Tabel 2:

Virksomhedernes forventninger til omsætning, beskæftigelse og investeringer
fra 2016-2018 fordelt på udvalgte brancher. Nettotal.
Detailhandel

Engroshandel

Transport

Rådgivning

brancher

Alle

Omsætning

38%

33%

61%

13%

67%

Ansatte

20%

3%

15%

0%

64%

Investeringer

25%

5%

15%

20%

47%

Antal
virksomheder

387

79

46

82

36

Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse – april 2018.
Note: n = 387. Nettotallen for eksportforventningerne er udeladt på grund af et begrænset antal respondenter i
den pågældende kategori.
Anm. Nettotal er udtryk for forskellen mellem andelen af virksomheder, som forventer en stigning og virksomheder, som forventer at fald.
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Om dette notat
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 26. april.
Om Dansk Erhvervs Analysenotater
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige,
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.
Kontakt
Henvendelser angående analysen kan ske til analysekonsulent Jakob Kæstel Madsen på
jkm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6079
Henvendelser angående den økonomiske situation og erhvervslivets vurderinger kan ske
til chefkonsulent Malthe Munkøe på mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510
Noter
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