2020 BDO HANDELSUNDERSØKELSE

Handelsbransjen er mer opptatt av teknologisk utvikling og
innovasjon enn tidligere
I kjølvannet av koronapandemien ser enda flere bedrifter fordelen med å utnytte teknologi i sin daglige drift.
Årets handelsundersøkelse ble utført i august og stilte ett hundre CFO’er innen handelsbransjen en rekke tids- og bransjeaktuelle spørsmål. Resultatet viser at hele 96 % anser teknologisk utvikling som viktig eller svært viktig for deres
virksomhet og at 38 % har hatt større fokus på innovasjon etter at pandemien inntraff. Samtidig svarer 5 % flere enn i fjor
at de er lite eller ikke bekymret for IT-sikkerheten i sin virksomhet.
Under presenterer vi flere av årets funn fra BDOs årlige handelsundersøkelse 2020
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Nasjonal politikk
Bransjen ble spurt om deres syn på hvilke politiske tiltak som vil ha størst negativ innvirkning på deres bedrift
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