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Positive forventninger til 2018 hos rådgiverne
Rådgiverne har positive forventninger til 2018. Godt 83
pct. af rådgivervirksomhederne forventer en stigning i deres omsætning på mere end én pct. 2/3 af rådgiverne forventer også en stigning i antallet af beskæftigede i virksomheden på mere end én pct. Den største eksterne
vækstbarriere for rådgiverne var i 2017 utilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft, og lidt færre – eller 1/3
forventer, at dette også vil gøre sig gældende i 2018. Det
viser en ny måling fra DI’s virksomhedspanel.
Godt 83 pct. af rådgivervirksomhederne forventer en stigning i deres omsætning på mere end én pct., og 31 pct. af rådgivervirksomhederne forventer, at deres omsætning vil stige med mere end fem
pct. i 2018. 2/3 af rådgiverne forventer også en stigning i antallet af
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Spørgsmål: Hvilke forventninger har din virksomhed til virksomhedens omsætning/antal af beskæftigede i Danmark i hele 2018 i forhold til
det indeværenede år?
Kilde: DI's Virksomhedspanel
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beskæftigede i virksomheden på mere end én pct., og 1/3 af rådgivervirksomhederne i DI’s virksomhedspanel forventer, at antallet af
beskæftigede i deres virksomhed vil stige med mere end fem pct. i
2018.
Den største eksterne vækstbarriere for rådgiverne var i 2017 utilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft, og lidt færre – eller
1/3 forventer, at dette også vil gøre sig gældende i 2018. Det danske
omkostningsniveau og utilstrækkelige afsætningsmuligheder anses
kun af få som værende vækstbarrierer.
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Spørgsmål: Hvad udgjorde/udgør den største eksterne vækstbarriere for din virksomheds udviklingsmuligheder i Danmark?
Kilde: DI's Virksomhedspanel
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Resultaterne stammer fra DI’s Virksomhedspanel, hvor der er blevet spurgt ind til virksomhedernes forventninger til 2018. I alt 42
rådgivervirksomheder har besvaret spørgsmålene ud af samlet set
584 virksomhedsbesvarelser.

