Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent
pel@di.dk, 3377 4611

JANUAR 2019

Rådgiverne har positive forventninger til 2019
Knap 2/3-dele af rådgivervirksomhederne i DI’s Virksomhedspanel forventer en stigende omsætning på over
to pct. og en beskæftigelsesstigning på over én pct. Udfordringerne for væksten hos rådgiverne i indeværende år er
langt overvejende adgangen til kvalificerede medarbejdere. Og andelen, der angiver utilstrækkelig adgang til
kvalificerede medarbejdere som vækstbarrierer, er sammenlignet med sidste år stigende.
Knap 65 pct. af rådgivervirksomhederne i DI’s virksomhedspanel
har forventninger om en vækst i omsætningen på over to pct. Og 12
pct. forvender endda markante vækstrater på mere end 10 pct. i
2019 sammenlignet med året før. Vækstforventningerne hos rådgiverne ligger nogenlunde på linie med, hvad alle virksomheder i DI’s
virksomhedspanel har til udviklingen i indeværende år. Meget få
rådgivere har forventninger til markant negative vækstrater i 2019.

Positive forventninger til omstæningen i 2019
Spørgsmål: Hvilke forventninger har din virksomhed til omsætningen i hele 2019 i
forhold til indeværende år?
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Anm.: Beregningerne bygger på 489 virksomhedsbesvarelser, herunder 33 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne
Kilde: DI's Virksomhedspanel
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Godt 60 pct. af rådgiverne har forventninger om en stigende beskæftigelse på mere end én pct., heraf forventer knap 20 pct. en beskæftigelsesstigning, der ligger på mere end fem pct. Sammenlignet med
hele DI’s virksomhedspanel har rådgivervirksomhederne forventninger om en betydelig højere vækst i beskæftigelsen.

Positive forventninger til udviklingen i beskæftigelsen
Spørgsmål: Hvilke forventninger har din virksomhed til virksomhedens antal af
beskæftigede i Danmark i hele 2019 i forhold til det indeværende år?
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Anm.: Beregningerne bygger på 489 virksomhedsbesvarelser, herunder 33 besvarelser for medlemmer af DI Rådgiverne
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Den største vækstbarrierer vurderes at være utilstrækkelig adgang
til kvalificerede medarbejdere. 45 pct. af rådgiverne i DI’s virksomhedspanel vurderer mangel på kvalificerede medarbejdere som en
vækstbarrierer. Det er en markant større andel end i DI’s samlede
virksomhedspanel. Og der er samtidig en stigende tendens i forhold
til rådgivervirksomheder, der angiver utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere som vækstbarrierer i 2018.
Utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere hæmmer vækst
Spørgsmål: Hvad udgør det næste år den største eksterne vækstbarriere for din
virksomheds udviklingsmuligheder i Danmark?
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Anm.: Beregningerne bygger på besvarelser fra 489 virksomheder, herunder 33 besvarelser fra medlemmer af DI Rådgiverne
Kilde: DI's Virksomhedspanel
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