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Uændrede forventninger til investeringsniveau
hos rådgiverne
3/4 af rådgivervirksomhederne forventer, at deres investeringsniveau i 2018 vil være nogenlunde uændret i forhold til 2017. Investeringerne forventes at ske inden for
teknologi, maskiner, inventar og forskning og udvikling,
hvor det særligt er it, der vil blive investeret i. Det viser de
seneste tal fra DI’s Virksomhedspanel.
Rådgivervirksomhederne i DI’s Virksomhedspanel har omtrent
uændrede forventninger til niveauet for investeringerne i 2018 i forhold til 2017, idet knap 3/4 forventer at investere nogenlunde det
samme i 2018 som i 2017. Omkring 17 pct. angiver, at de vil investere mere i 2018 i forhold til 2017.
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Spørgsmål: Hvor meget vil din virksomhed samlet set investere næste år (2018)?
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Ved ikke

2

Flere forventer at investere mere i hele DI’s Virksomhedspanel, (30
pct.), mens knap 55 pct. forventer at investere det samme i 2018,
som de gjorde i 2017.
Størstedelen af rådgivervirksomhederne i Virksomhedspanelet forventer at investere i teknologi, maskiner, inventar og/eller forskning
og udvikling. Således angiver omkring 85 pct. af rådgiverne, at de vil
investere i ovenstående, mens det for alle virksomheder i DI’s Virksomhedspanel er lidt over 70 pct. Godt 10 pct. af rådgiverne svarer,
at de ikke forventer at investere, hvilket er lidt mere end for hele DI’s
virksomhedspanel, hvor ni pct. forventer ikke at ville investere.
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Spørgsmål:Hvad vil din virksomhed investere i i det kommende år? (Sæt gerne flere krydser)
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Ud af de ca. 85 pct. af rådgivervirksomhederne, der har svaret, at de
vil investere i teknologi, maskiner, inventar og/eller forskning og
udvikling, vil knap 90 pct. investere i it (soft- og hardware). Det er
noget mere end for alle virksomhederne i DI’s virksomhedspanel,
hvor godt 2/3 vil investere i it. Knap 17 pct. af rådgiverne angiver at
ville investere i anden automatisering, mens godt otte pct. vil investere i robotter eller CNC-anlæg/bearbejdningscentre.
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Spørgsmål: Vil din virksomhed investere i følgende typer af ny teknologi i det kommende år? (Sæt gerne flere krydser)
Kilde: DI's Virksomhedspanel
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Resultaterne stammer fra DI’s virksomhedspanel, hvor virksomhederne blandt andet er blevet spurgt ind til forventningerne til deres
investeringer i 2018. 42 rådgivervirksomheder har deltaget ud af i
alt 584 virksomhedsbesvarelser.

