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Tirsdag 18. december 2012 

Dæmpede forventninger til 2013 i Nord- og Østsjælland  

 

Optimismen kan ligge et lille sted, når de privatansatte ledere i Nord- og 

Østsjælland vurderer muligheden for opadgående kurver på 

beskæftigelsesområdet i første halvår af 2013 i lokalområdet. Det viser en ny 

konjunkturundersøgelse fra Lederne. Til gengæld forventer halvdelen af  

lederne, at det kommende halve år vil byde på stigende overskud og omsætning 

på virksomhederne i Nord- og Østsjælland. 

Helt konkret vurderer kun 12 procent af de adspurgte i Nord- og Østsjælland, at 

beskæftigelsen vil stige i første halvdel af 2013. Hovedparten, 70 procent, tror, 

at beskæftigelsen vil være omtrent uændret, mens 18 procent kalkulerer med et 

fald.  

Større er optimismen, når det gælder ledernes forventninger til virksomhedernes 

omsætning, bundlinje og eksport. Henholdsvis 49 procent og 50 procent tror, at 

omsætningen og overskuddet vil stige i det nord- og østsjællandske de 

kommende seks måneder, og 55 procent vurderer, at eksportkurven vil pege 

opad. 

Afdelingsformanden for Lederne Nordsjælland, Jan Lau Jensen, hæfter sig ved 

den relativt store andel af ledere, der forventer, at beskæftigelsen vil være 

uændret. 

-Tallene indikerer, at nordsjællandske virksomheder på nuværende tidspunkt har 

skåret deres omkostninger til og har justeret i personalet. På den måde har 

virksomhederne høstet en effektivitetsgevinst, som man forventer vil resultere i 

lidt større overskud og omsætning. Virksomhederne bør dog fortsat have fokus 

på at have tilstrækkeligt med ressourcer til udvikling og innovation. Ellers vil de 

tilpasninger, de har foretaget, ikke vende udviklingen på længere sigt, fastslår 

Jan Lau Jensen. 

Han er samtidig ikke overrasket over, at lederne i området er de mest positive i 

landet, hvad angår forventningerne til eksporten. 

- I Nord- og Østsjælland er der blandt andre mange medico-virksomheder, som 

eksporterer meget, og vi ser en tydelig tendens til, at de retter fokus mod de 

markeder, hvor man forventer vækst, såsom Kina og Indien. Men også andre 

store virksomheder i området satser på vækstlandene uden for Europa, siger Jan 

Lau Jensen. 

P R E S S E M E D D E L E L S E 
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Ledernes konjunkturundersøgelse er baseret på svar indsamlet ultimo november 

2012 fra 1.371 ledere, heraf 110 fra Nord- og Østsjælland. Alle er ansat på 

virksomheder i den private sektor. 


