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Eksport fra Ringsted Kommune steget med
50 %
Ringsted Kommunes erhvervsliv hører til blandt de stærkeste i Region Sjælland,
og set over de seneste tre år har antallet af arbejdspladser været stabilt på
trods af generelle fald. To ud af tre job i Ringsted Kommune er private job og
særligt ift. eksport er der kraftig vækst.
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Godt 15.000 arbejdspladser, hvoraf mere end 10.000 er i den private sektor.
Tallene fra analysen VækstVilkår Ringsted viser klart Ringsted frem som en stærk
erhvervskommune.
- I Ringsted har vi igennem mange år opbygget et stærkt erhvervsliv med både
nye virksomheder, der flytter til, iværksættere, der starter, og stærke
traditionsrige virksomheder, der fortsat udvikler sig. De tre faktorer tilsammen
gør, at Ringsted i dag er en stærk erhvervskommune med rigtig mange job i
private virksomheder, udtaler borgmester i Ringsted Kommune, Henrik
Hvidesten.
Industrien fastholder jobs
Industrien er et af de områder, hvor Ringsteds virksomheder har formået at
holde beskæftigelsen på trods af hårde år, hvor det for Region Sjælland samlet er
gået nedad. Der er i dag ca. 2.500 ansatte i Ringsteds industrivirksomheder, og
det tal har været stabilt de seneste tre år.
- Industrien er meget udfordret af konkurrencen fra udlandet, og vi har her fra
kommunen også måttet se mange job forsvinde. Men vores virksomheder har
fundet et sundt leje, og tabet af job blev stoppet allerede i 2010, hvorefter det har
været stabilt. Det er rigtig positivt, udtaler borgmesteren.
Stigende antal eksport-virksomheder
Side 1 af 3

Ser man på eksporten, som er et af de vigtigste parametre for væksten, ser det
også godt ud. I alt eksporterer ca. 150 virksomheder for 1,5 mia. årligt. Og
antallet af eksportvirksomheder vokser. I løbet af de seneste 3 år er antallet
steget med ca. 30 %.
- Stigningen i antal eksportvirksomheder er et sundhedstegn. Det danske marked
bliver hurtigt for lille for rigtig mange virksomheder. Derfor er det også rigtig
godt, at så mange flere virksomheder fra Ringsted har givet sig i kast med de
udenlandske markeder, det tyder godt for fremtiden, siger Karsten Pedersen, der
er formand for Ringsted Erhvervsforum.
Eksporten vokser
Men det er ikke kun antallet af eksportvirksomheder, der stiger. Siden 2009 er
eksporten vokset med 50 % fra 1 mia. til 1,5 mia. kroner. Og antallet af ansatte i
eksportvirksomhederne er også vokset.
- En stigning på 50 % er imponerende godt gået af vores eksportvirksomheder.
Og det interessante er, at der faktisk er fulgt job med. De virksomheder, som har
eksport, har øget antallet af ansatte. Det lover rigtig godt for fremtiden for
Ringsted Kommunes erhvervsliv, udtaler borgmester Henrik Hvidesten.
VækstVilkår Ringsted udgives af Center for VækstAnalyse for Vækstforum
Sjælland. Den udkommer torsdag den 11. december og vil kunne findes på
www.vaekstanalyse.dk/vaekstvilkaar
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Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Centerchef Mads Stougaard Kristiansen, tlf. 22 73 11 37
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