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Onsdag 1. maj 2013 

Stigende omsætning og overskud på vej i Nord- og 

Østsjælland 

De privatansatte ledere i Nord- og Østsjælland har de rimeligt optimistiske 

briller på, når de skal vurdere udsigterne for omsætning, overskud og eksport på 

deres virksomheder i andet halvår af 2013. Det viser en ny 

konjunkturundersøgelse fra Lederne. Til gengæld er forventningerne mere 

afdæmpede på beskæftigelsesområdet i Nord- og Østsjælland. 

Helt konkret vurderer mere end halvdelen, 55 procent, af de adspurgte ledere i 

Nord- og Østsjælland, at omsætningen vil stige i det næste halve år, mens 30 

procent kalkulerer med omtrent uændret omsætning. Når det gælder 

virksomhedernes overskud, tror 55 procent af lederne, at det vil vokse, og 28 

procent tror, overskuddet bliver omtrent uændret.  

Også på eksportområdet er der pæn optimisme i Nord- og Østsjælland. 

Henholdsvis 48 procent og 42 procent vurderer, at eksportkurverne vil stige eller 

være uændrede det næste halve år. 

På beskæftigelsesfronten er optimismen mere behersket, viser undersøgelsen. 

Godt hver fjerde, 28 procent, kalkulerer med at skulle i gang med at ansætte 

flere medarbejdere i andet halvår af 2013, mens hovedparten, 57 procent, tror på 

omtrent uændrede beskæftigelsestal. 

Afdelingsformanden for Lederne Østsjælland, Jan Carlsen, deler det 

optimistiske syn på andet halvår af 2013, som undersøgelsen afspejler.  

- Nord- og Østsjælland er et godt vækstområde, som huser mange spændende 

virksomheder og højtuddannet arbejdskraft. Der er mere optimisme at spore hos 

de nord- og østsjællandske ledere, end vi har set de seneste år, og det tyder på, at 

vi så småt er på vej ud af krisen, siger han. 

Han påpeger dog, at det naturligvis kommer meget an på branchen. 

- Der hersker stadig forsigtighed hvad angår ansættelser, og derfor kan det uden 

tvivl stadig betale sig for både ledere og medarbejdere at holde sin uddannelse 

og sine kompetencer ajour, siger Jan Carlsen. 

Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar indsamlet april 2013 fra 

1.165 ledere, heraf 103 fra Nord- og Østsjælland. Alle er ansat på virksomheder 

i den private sektor. 
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