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Tirsdag 18. december 2012 

Dæmpede forventninger til 2013 i Sydjylland  

 

Optimismen kan ligge et lille sted, når de privatansatte ledere i Sydjylland 

vurderer muligheden for opadgående kurver på beskæftigelsesområdet i første 

halvår af 2013 i lokalområdet. Det viser en ny konjunkturundersøgelse fra 

Lederne. Til gengæld forventer næsten halvdelen af lederne, at det kommende 

halve år vil byde på stigende overskud og omsætning på de sydjyske 

virksomheder. 

Helt konkret vurderer kun 18 procent af de adspurgte i Sydjylland, at 

beskæftigelsen vil stige i første halvdel af 2013. Hovedparten, 59 procent, tror, 

at beskæftigelsen vil være omtrent uændret, mens 23 procent kalkulerer med et 

fald.  

Større er optimismen, når det gælder ledernes forventninger til virksomhedernes 

omsætning, bundlinje og eksport. 41 procent tror, at omsætningen vil stige i 

Sydjylland de kommende seks måneder. 43 procent vurderer, at kurven for 

overskud og eksport vil pege opad. 

Afdelingsformanden for Lederne Sydøstjylland, Bent Walter Jensen, deler den 

beskæftigelsesmæssige skepsis, som undersøgelsen afspejler. Men han hæfter 

sig samtidig ved det mere positive syn på omsætning og bundlinje. 

- Det er ikke kun herhjemme, men også i udlandet – for eksempel hos vores 

nabo, Tyskland – at man nedjusterer forventningerne. Vi skal formentlig hen 

imod sidste halvdel af 2013, før der begynder at ske noget positivt, hvad angår 

beskæftigelsen i Sydjylland. Jeg tror, at mange virksomheder lægger sig lidt i 

dvale og afventer, hvordan vinteren bliver. Hvis vinteren allerede sætter ind for 

alvor nu her, vil det givetvis have en stor påvirkning på servicebranchen og 

byggeribranchen, siger Bent Walter Jensen. 

Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar indsamlet ultimo november 

2012 fra 1.371 ledere, heraf 211 fra Sydjylland. Alle er ansat på virksomheder i 

den private sektor. 
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