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Torsdag 10. maj 2012 

Ledere i Sydjylland forventer plus på bundlinjen  

 

Optimismen er for alvor ved at være tilbage hos lederne i dansk erhvervsliv – 

nationalt så vel som lokalt. Ifølge en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne 

vurderer et flertal af de privatansatte ledere i Sydjylland, at 2. halvår af 2012 vil 

udløse stigende omsætning, overskud og eksport. 

Helt konkret vurderer 61 procent af de adspurgte i Sydjylland, at vi står på 

tærsklen til et halvår med stigende omsætning, mens 33 procent tror, at 

omsætningen vil forblive omtrent uændret. Når det gælder overskuddet, er det 

64 procent af ledernes forventning, at pilen kommer til at pege opad i 2. halvår 

af 2012, og 29 procent hælder mest til, at overskuddet vil være uændret. 

Også blandt de eksporterende virksomheder i Sydjylland er der spirende 

optimisme. 57 procent af lederne tror på stigende eksport, og 39 procent 

kalkulerer med omtrent uændrede eksporttal. 

Afdelingsformanden for Lederne Sønderjylland, Peter Martensen, glæder sig 

over de positive udsigter. 

- Det er en absolut positiv udvikling, vi oplever nu, hvor nogle af vores store 

virksomheder, blandt andre Danfoss, klarer sig overraskende godt og kom ud 

med flotte resultater i årsregnskabet. Det tror jeg afspejles i de sønderjyske 

lederes optimisme, siger Peter Martensen. 

På beskæftigelsesområdet er optimismen mere dæmpet. Ifølge undersøgelsen fra 

Lederne regner 21 procent af lederne i Sydjylland med, at antallet af 

medarbejdere stiger det kommende halvår, mens hovedparten, 70 procent, 

forventer uændret beskæftigelse. 

- Selvom optimismen er på vej tilbage i erhvervslivet, tager det naturligvis 

længere tid, før man for alvor begynder at ansætte igen, siger Peter Martensen. 

Konjunkturundersøgelsen er baseret på svar fra 1.286 ledere, der alle er ansat på 

virksomheder i den private sektor. 
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