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Torsdag 12. december 2013 

Stor optimisme i erhvervslivet i Østjylland  

 

Stigende omsætning, produktion, overskud og eksport. Stigende eller uændret 

beskæftigelse. Sådan lyder den optimistiske vurdering hos et flertal af de 

privatansatte ledere i Østjylland, når de skal vurdere udsigterne for deres 

virksomheder i første halvår af 2014. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne. 

To ud af tre, 62 procent, af de adspurgte ledere i Østjylland tror, at omsætningen 

vil stige i det næste halve år, mens 23 procent kalkulerer med omtrent uændret 

omsætning. 

Når det gælder virksomhedernes overskud, forudser 53 procent af lederne, at 

kurverne vil stige, mens der på eksportområdet er 51 procent, som vurderer, at 

der er en stigning i vente. 49 procent forventer desuden, at produktionen vil 

stige. 

Også på beskæftigelsesområdet er der en voksende tro på bedre tider. 36 procent 

af lederne i Østjylland kalkulerer med, at antallet af medarbejdere vil stige i 

første halvår af 2014. 44 procent tror, antallet vil forblive omtrent uændret, mens 

20 procent vender tommelfingeren nedad og forudser, at antallet af stole i 

kantinen kan skæres ned. 

Ifølge lederne vil der de kommende seks måneder især blive brug for 

medarbejdere med videregående uddannelser. 

Afdelingsformanden for Lederne Østjylland Jørgen Munch deler det 

optimistiske syn på første halvår af 2014, som undersøgelsen afspejler.  

- Jeg tror på, at de tendenser, der gør sig gældende i denne undersøgelse, er et 

udtryk for en reel grund til optimisme i Østjylland. Her er det hverken forskere 

eller andre eksperter, der spår om fremtiden, men snarere folk indefra, der svarer 

i henhold til deres egen virksomheds udsigter for 2014. Det giver mig tiltro til, 

at det går den rette vej, siger Jørgen Munch.  

Ledernes konjunkturundersøgelse er foretaget i samarbejde med 

analyseinstituttet YouGov og baseret på svar fra 1.012 ledere, heraf 153 fra 

Østjylland. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor eller er 

selvstændige. 
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