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Rådgivervirksomhederne har negative
forventninger 3. kvartal
Rådgivervirksomhederne er hårdt ramt af følgerne af
COVID-19. Rådgiverne har negative forventninger til udviklingen i både omsætningen, indtjeningen og beskæftigelsen i 3. kvartal. Forventningerne til udviklingen i 3.
kvartal er dog klart mindre negative end til udviklingen i
2. kvartal og samtidig også mindre negative end for alle
virksomheder i DI’s virksomhedspanel. Samtidig har 41
pct. af rådgivervirksomhederne oplevet et fald i ordrebeholdningen i forhold til normalt.
Rådgivervirksomhederne i DI’s virksomhedspanel har negative forventninger til udviklingen i omsætningen, indtjeningen og
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beskæftigelsen i 3. kvartal 2020. Forventningerne i rådgiverbranchen er dog mindre negative end de var i kvartalet før.
Rådgivernes forventninger er justeret ganske markant siden slutningen af 2019. Fra at have pænt positive forventninger til udviklingen i 1. kvartal 2020 til ganske markant negative forventninger til
udviklingen i 2. kvartal og 3. kvartal. Forventningerne til udviklingen i 3. kvartal i rådgiverbranchen er mindre negative end for den
gennemsnitlige virksomhed i DI.
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Anm.: Tallene er baseret på 716 virksomhedsbesvarelser heraf 50 i DI Rådgiverne
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Rådgivervirksomhedernes forventninger til omsætningsudviklingen i 3. kvartal er meget blandet. 30 pct. forventer en positiv vækst
i omsætningen, mens 1 ud af 4 forventer, at omsætningen falder med
mellem 2 og 10 pct., og 16 pct. forventer et endnu større fald i omsætningen på over 10 pct. Samlet er der forventninger om et lille fald
i omsætningen.
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Forventninger til et lille fald i omsætningen i 3. kvartal
Spørgsmål: Hvilke forventninger har din virksomhed til omsætningen i 3. kvartal i
2020 i forhold til samme kvartal året før?
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Anm.: Beregningerne bygger på 728 virksomhedsbesvarelser, herunder 50 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Af rådgivervirksomhederne svarer 1 ud af 3, at deres ordrebeholdning var uændret i sidste uge i forhold til en normal uge. 41 pct. svarer, at deres ordrebeholdning er reduceret i forhold til en normal
uge.

1 ud af 3 har uændret ordrebeholdning
Spørgsmål: Hvad var din virksomheds ordrebeholdning i sidste uge i forhold til
ordrebeholdningen i en normal uge?
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Anm.: Beregningerne bygger på 728 virksomhedsbesvarelser, herunder 50 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne
Kilde: DI's Virksomhedspanel
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Resultaterne stammer fra DI’s Virksomhedspanel og bygger på 728
svar i en spørgeundersøgelse, hvor 50 er rådgivervirksomheder. Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds. Virksomheder i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de
største virksomheder i Danmark.

