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Overraskende optimistiske virksomheder  

Tilliden til, at de gode tider fortsætter, er høj blandt de 
danske virksomheder – særligt blandt de virksomheder, 
der primært er aktive herhjemme. Eksportvirksomhe-
derne forventer også fremgang, men deres tro på vækst er 
aftagende uden at de dog hopper over i pessimisternes 
lejr. 

Danske virksomheder venter, at opsvinget fortsætter. Det viser nye 

tal fra DI’ Virksomhedspanel. På baggrund af svar om virksomhe-

dernes forventninger til omsætning, indtjening og beskæftigelse i 

den nyeste rundspørge, beregnes den sammenvejede konjunkturin-

dikator til nogenlunde samme niveau som de seneste to år. 
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Hvis virksomhedernes forventninger om fortsat vækst skal indfries, 

så er det vigtigt, at virksomhederne ikke må sige nej til ordrer som 

følge af mangel på arbejdskraft. Ellers risikerer opsvinget at løbe ud 

i sandet 

 

De positive meldinger fra virksomhederne står lidt i kontrast til de 

generelt mere negative internationale tillidsindikatorer for økono-

mien. Eksempelvis har erhvervstilliden for europæiske industri- og 

servicevirksomheder været klart nedadgående over det seneste år. 

Det er især fra 3. kvartal 2018 og frem, at troen på fremtiden blandt 

de europæiske virksomheder er bøjet af. 

 

 

 

De lavere forventninger til europæisk økonomi findes også i de nye-

ste prognoser fra den økonomiske samarbejdsorganiation OECD og 

den europæiske centralbank ECB. Sammenlignet med deres prog-

nose fra november nedjusterer OECD i deres nyeste prognose fra 

starten af marts væksten i Euro-zonen med henholdsvis 0,8 pct.po-

int i 2019 og 0,4 pct.point i 2020. ECB har ligeledes nedjusteret de-

res vækstskøn for 2019 og 2020. 

 

Udviklingen i den sammenvejede konjunkturindikator genkendes 

ellers normalt i de europæiske virksomheders forventninger. Følge-

virkningerne af finanskrisen, usikkerheden i forlængelse af den eu-

ropæiske gældskrise og et voksende opsving i verdensøkonomien ef-

terfølgende kan observeres i begge indeks.  

 

Et nærmere syn på de danske virksomheders vurdering af konjunk-

turen viser da også enkelte tegn på vigende optimisme. Blandt 
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eksportvirksomhederne er optimismen således faldet siden juni 

20181. I forventningerne til 3. kvartal 2018 regnede 60 pct. af ek-

sportvirksomhederne med en vækst på 2 pct. eller mere i omsætnin-

gen sammenlignet med samme kvartal året før. Det er i dag 38 pct. 

Det er en faldende optimisme hos de store eksportvirksomheder, 

der afstedkommer de lavere forventninger. De små- og mellemstore 

eksportvirksomheder venter fortsat samme fremgang. 

 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at selvom optimismen er 

aftaget, så er det ikke fordi, at eksportvirksomhederne direkte for-

venter nedgang i deres omsætning eller indtjening. Eksporten har 

trods international opbremsning vist imponerende vækstrater efter 

sommeren 2018. 

 

 

 

Modsat eksportvirksomhederne er virksomhederne med salg kun til 

det danske marked blevet endnu mere optimistiske. Hjemmemar-

kedsvirksomhedernes forventninger er på det højeste niveau siden 

forventningerne til 4. kvartal 2016. Knap 60 pct. af hjemmemar-

kedsvirksomhederne vurderer, at de i 2. kvartal 2019 vil have en 

vækst på 2 pct. eller mere i omsætningen. 

                                                        

1 De lave forventninger til 2. kvartal 2018 skal ses i lyset af, at dollarkursen 
– og valutaerne med en fast kurs til dollaren – var svag over for Euro – og 
dermed danske kroner – i starten af 2018. Den højere effektive kronekurs 
hæmmede dansk eksports konkurrencekraft i starten af året. Derudover 
blussede trusler om amerikansk-europæisk handelskrig op i løbet af forået. 
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Fakta om DI’s Virksomhedspanel 
 

- Resultaterne om virksomhedernes konjunkturvurderinger 
fra DI’s Virksomhedspanel for 2. kvartal 2019 bygger på 
svar fra 491 ud af 2.081 adspurgte virksomheder. 

 
- Virksomhederne har afgivet svar i perioden 27. februar til 

13. marts 2019. 

 
- Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s med-

lemskreds. 

 
- Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de al-

lerstørstevirksomheder i Danmark og repræsenterer virk-
somheder, der tilsammen har 76.000 – 110.000 ansatte i 
Danmark. 

 

 


