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Torsdag 22. maj 2014 

Flere job på virksomhederne i Nord- og Østsjælland  

 

Optimismen er i højsædet, når lederne på virksomhederne i Nord- og 

Østsjælland kigger ind i 2. halvår af 2014. Både når det gælder omsætning, 

overskud og eksport er der forventninger om et særdeles godt halvår, og en 

bemærkelsesværdig stor del af lederne kalkulerer samtidig med stigende 

beskæftigelse. Det viser en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne. 

Næsten to ud af tre, 64 procent, af de adspurgte ledere i Nord- og Østsjælland 

forventer, at omsætningen vil stige i det næste halve år, mens 25 procent 

kalkulerer med omtrent uændret omsætning. Kun 11 procent tror, omsætningen 

er på vej ned. 

Når det gælder virksomhedernes overskud forudser 56 procent af lederne, at 

kurverne vil stige, mens der på eksportområdet er 55 procent, som vurderer, at 

der er en stigning i vente. Kun tre procent forudser faldende eksport. 

Også på beskæftigelsesområdet blæser der optimistiske vinde. 39 procent af 

lederne i Nord- og Østsjælland kalkulerer med, at antallet af medarbejdere vil 

stige i 2. halvår af 2014. 46 procent tror, antallet vil forblive omtrent uændret, 

mens under hver sjette, 15 procent, vender tommelfingeren nedad og forudser, at 

det bliver nødvendigt at skære ned i antallet af ansatte. 

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

og medarbejdere med videregående uddannelser. 

Afdelingsformanden for Lederne Østsjælland Jan Carlsen glæder sig over det 

optimistiske syn på 2. halvår af 2014, som undersøgelsen afspejler.  

- Ledernes optimisme er et tegn på, at der er begyndt at komme gang i hjulene 

igen. Efter krisen var virksomhederne tilbageholdende med at ansætte, og det 

handlede om at få styr på, og gang i, økonomien.Nu viser de gode regnskaber 

sig, og man tør tro på fremgang. Der er uden tvivl optimisme at spore blandt 

virksomhederne i regionen, som ansætter, udvider og renoverer, siger Jan 

Carlsen. 

Ledernes konjunkturundersøgelse er foretaget i samarbejde med 

analyseinstituttet YouGov og baseret på svar fra 2.017 ledere, heraf 154 fra 

Nord- og Østsjælland. Alle er ansat på virksomheder i den private sektor. 
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