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Virksomhederne forventer fremgang i 2017
Medlemmerne i DI’s Virksomhedspanel har positive forventninger til det kommende år som helhed samt til 1.
kvartal 2017. Væksten er dog truet af et højt dansk omkostningsniveau og mangel på kvalificeret arbejdskraft.
DI's medlemmer har positive forventninger til både omsætning og
beskæftigelse i det nye år. Ligedes forventes investeringerne overordnet set at blive øget, hvilket giver grund til optimisme for dansk
økonomi anno 2017. Det viser resultaterne fra seneste rundspørge
hos DI’s Virksomhedspanel.

Virksomhederne forventer fremgang i både omsætning og beskæftigelse
Forventninger til hele 2017 ift. 2016, beskæftigelsesvægtet
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Tro på stigende omsætning og beskæftigelse i
2017

Mere end halvdelen af virksomhederne venter fremgang i omsætningen i 2017 i forhold til 2016, mens kun 5 pct. regner med at omsætte for mindre. På beskæftigelsessiden er der lidt færre med positive forventninger, men også her ventes fremgang. Ca. hver tredje
virksomhed forventer at ansætte flere medarbejdere i 2017, mens
godt én ud af ti virksomheder forventer at have færre beskæftigede
til næste år. Dog er det også værd at bemærke, at halvdelen af virksomhederne forventer et omtrent uændret antal jobs i 2017.

Anelse højere optimisme
i år end sidste år

Optimismen ligger på omtrent samme niveau som sidste år, da DI
ligeledes spurgte medlemmerne om forventningerne til 2016. Virksomhederne forventer både en omsætnings- og beskæftigelsesfremgang, der er en spids højere end sidste år.

Særligt eksportvirksomheder forventer stigende
omsætning og beskæftigelse

Det er især virksomheder med eksport, der ser lyst på det kommende år, hvilket også var tilfældet for et år siden. Og optimismen
har fået et lille nøk op. Eksportvirksomhederne holder dermed modet oppe efter to år med en meget træg eksportfremgang og med udsigt til stor politisk usikkerhed på den internationale scene. Ligedes
gælder det også i år, at de mindre virksomheder er mere positive
omkring både omsætning og beskæftigelse end de større virksomheder.

Eksportvirksomhederne spår fremgang i det kommende år
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Omsætningsforventningerne er omtrent de samme for fremstilling
og servicevirksomheder, mens beskæftigelsesforventningerne er
højere hos servicevirksomhederne og kun svagt positive hos fremstillingsvirksomhederne.
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DI’s Virksomhedspanels forventninger til 2017 flugter med DI’s syn
på de økonomiske udsigter. Vi skønner i vores seneste prognose, at
de senere års fremgang i BNP og beskæftigelse vil fortsætte i 2017,
og at væksten vil tiltage fra knap 1 pct. i år til 1,5 pct næste år.

Investeringsniveauet
ventes at blive forøget

Hver tredje virksomhed vil investere mere i 2017 end i 2016
I takt med virksomhedernes forventninger om mere travlhed og
flere ansatte følger et naturligt behov for at investere.. Samtidig sker
der i disse år en hastig teknologisk udvikling, som yderligere sætter
pres på virksomhedernes evne til at investere i nyt og moderne udstyr til medarbejderne for at fastholde konkurrencedygtigheden, På
investeringsfronten er optimismen da også en anelse højere end sidste år. Samme andel af virksomhederne forventer at investere det
samme som sidste år, mens andelen af virksomheder der forventer
at investere mere er steget med knap tre pct.-point.
Mere end halvdelen af virksomhederne forventer således, at de skal
investere mindst lige så meget i 2017, som de gjorde i 2016. Og næsten hver tredje vil investere mere i det kommende år. Det er et positivt tegn, efter investeringsniveauet de seneste år har ligget til den
lave side.

Knap hver tredje forventer at øge investeringsniveauet
Hvor meget virksomheden forventer at investere næste år i forhold til i år
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Også her forventer en større andel af eksportvirksomhederne at investere mere i 2017 end i 2016, i forhold til de hjemmemarkedsorienterede virksomheder. Samme billede ses hos fremstillingsvirksomhederne, hvor mere end hver tredje forventer et højere til investeringsniveau. Hos servicevirksomhederne er det ca. hver fjerde.
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Afsætningsmulighederne er blevet bedre

Mangel på arbejdskraft
nævnes hyppigere som
største barriere for
vækst

Væksten truet af omkostningsniveau og mangel på
kvalificerede medarbejdere
Den økonomiske fremgang afspejles også i, at virksomhederne ikke
længere ser utilstrækkelige afsætningsmuligheder som en af de
største vækstbarriere. Det var ellers vurderet som den største barriere i 2015 og den næststørste i 2016.
Til gengæld er manglende adgang til kvalificerede medarbejdere
for alvor rykket op på virksomhedernes liste over de væsentligste
vækstbarrierer i 2017. Knap hver femte virksomhed ser manglen
på kvalificerede medarbejdere som den største trussel for vækst i
2017, mens det kun gjaldt for hver sjette i 2016.

Højt omkostningsniveau er største vækstbarriere
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Igen i år vurderes virksomhedernes omkostningsniveau som den
helt centrale bremse for væksten i det nye år. Knap hver fjerde virksomhedsleder ser det danske omkostningsniveau som den største
væksthæmmer i det kommende år. Det ligger på niveau med 2016.

Positive takter i årets 1.
kvartal

Konjunkturudsigterne fasholdes i 1. kvartal 2016
På den lidt kortere bane ser virksomhederne også positivt på udviklingen i særligt omsætning og indtjening i 1. kvartal af 2017 sammenlignet med året før. Men også for beskæftigelsen er der svagt
positive forventninger på den korte bane.
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Konjunkturfremgangen tager til ind i 1. kvartal 2017
Historisk udvikling i beskæftigelsesvægtede nettotal af konjunkturvurderingen
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Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1
afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative
værdier signalerer tilbagegang.
Kilde: DI's Virksomhedspanel

Fakta om DI’s Virksomhedspanel
- Resultaterne fra DI’s Virksomhedspanel for 1. kvartal 2017
bygger på svar fra 451 ud af 2119 virksomheder.
- Virksomhederne har afgivet svar i perioden 6. december til
20. december 2016.
- Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds, det vil sige virksomheder inden for fremstillingsindustri, handel, service og transport.
- Panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de allerstørste virksomheder i Danmark og repræsenterer virksomheder, der tilsammen har 80.000-90.000 ansatte i Danmark.

