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1.
Hvordan vurderes den generelle markedssituasjonen for din bedrift?

 God (1)
 Tilfredsstillende (2)
 Dårlig (3)

2. (kun 1. og 2. kvartal)
Hvordan vurderes utsiktene for andre halvår 20-- (inneværende år) når det gjelder:
Markedsutsiktene generelt (1)
Salgsprisene (2)
Driftsresultatet (3)
Investeringer (4)

Bedring/Økning (1)

Uendret (2)

Forverring/Nedgang (3)
















3.
Hvordan vurderes utsiktene for 20-- (neste år) når det gjelder:
Markedsutsiktene generelt (1)
Salgsprisene (2)
Driftsresultatet (3)
Investeringer (4)

Bedring/Økning (1)

Uendret (2)

Forverring/Nedgang (3)
















4. (ikke gjengitt på okonomibarometer.no)
I hvilken grad hindrer disse forholdene din bedrift i å øke investeringene?

Reduserte salgspriser (1)
Synkende omsetning/ordretilgang (2)
Svak kostnadsmessig konkurranseevne (3)
Manglende tilgang på kreditt og finansiering
(4)
Manglende ressurser til omstilling (5)
Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft
(6)
Lite forutsigbare rammebetingelser (7)

Stor utfordring
(1)

Liten utfordring
(2)

Ingen utfordring
(3)





































5.
Anslå prosentvis endring i antall ansatte i 20—(inneværende år):

 Mer enn 15% (1)
 15% (2)
 14% (3)
 13% (4)
 12% (5)

 11% (6)
 10% (7)
 9% (8)
 8% (9)
 7% (10)
 6% (11)
 5% (12)
 4% (13)
 3% (14)
 2% (15)
 1% (16)
 0% (17)
 -1% (18)
 -2% (19)
 -3% (20)
 -4% (21)
 -5% (22)
 -6% (23)
 -7% (24)
 -8% (25)
 -9% (26)
 -10% (27)
 -11% (28)
 -12% (29)
 -13% (30)
 -14% (31)
 -15% (32)
 Ned mer enn 15% (33)
 Ønsker ikke å svare (34)
6.
Anslå prosentvis endring i antall ansatte i 20—(neste år):

 Mer enn 15% (1)
 15% (2)
 14% (3)
 13% (4)
 12% (5)
 11% (6)
 10% (7)
 9% (8)
 8% (9)
 7% (10)
 6% (11)
 5% (12)
 4% (13)
 3% (14)
 2% (15)
 1% (16)
 0% (17)
 -1% (18)
 -2% (19)
 -3% (20)
 -4% (21)

 -5% (22)
 -6% (23)
 -7% (24)
 -8% (25)
 -9% (26)
 -10% (27)
 -11% (28)
 -12% (29)
 -13% (30)
 -14% (31)
 -15% (32)
 Ned mer enn 15% (33)
 Ønsker ikke å svare (34)
7. (ikke gjengitt på okonomibarometer.no)
Vil bedriften de neste tre måneder gjennomføre...
Oppsigelser (1)
Permitteringer (2)

Ja (1)

Nei (2)

Vet ikke/ønsker ikke å svare (3)










8. (ikke gjengitt på okonomibarometer.no)
Anslå antall ubesatte stillinger i prosent av antall ansatte:

 Vet ikke/ønsker ikke å svare (1)
 Ingen ubesatte stillinger (2)
 Om lag 5 % (3)
 Om lag 10 % (4)
 Om lag 15 % (5)
 Om lag 20 % (6)
 Om lag 25 % (7)
 Mer enn 25% (8)
9. (svaralt. 2-4 bestemmende for utvalget i ”eksportbedrifter”)
Hvor stor andel av omsetningen ved din bedrift går til eksport?

 Ikke relevant for min bedrift (1)
 Mindre enn 25% av omsetning (2)
 25% - 50% av omsetningen (3)
 Over 50% av omsetningen (4)
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare (5)
10. (svaralt. 2-4 bestemmende for utvalget i ”olje og gassindustrien”)
Hvor stor andel av omsetningen er relatert mot selskaper innen utvinning av olje og gass?

 Har ikke slik omsetning (1)
 Mindre enn 25% av omsetning (2)
 25% - 50% av omsetningen (3)
 Over 50% av omsetningen (4)
 Vet ikke/ikke relevant (5)

