Foretag indberetningen online på www.dst.dk/virk
Når du indberetter online, får du hjælp undervejs.
Din indberetning kan printes, gemmes, genåbnes og rettes.

Denne kladde er ikke identisk med det
egentlige spørgeskema, da der bl.a. ikke er
indsat konkrete datoer.

Hvis virksomheden har ændret adresse mv., eller hvis du har kommentarer
til skemaet, kan du skrive dem i rubrikken bemærkninger på bagsiden.

Konjunkturbarometer for industri
Anvendes kun i årets fire ”kvartalsmåneder”: januar, april, juli og oktober
Besvarelsen omfatter følgende virksomheder:

(Hvis besvarelsen omfatter flere arbejdssteder,
vil de være listet her på det egentlige skema)

Hvordan vurderer du, at udviklingen har været for
virksomheden over de seneste 3 måneder?

Ved alle spørgsmål ses bort fra
normale sæsonbestemte ændringer.

Faldende/
forringet

Omtrent
uændret

Stigende/
forbedret

Omtrent
uændret

Stigende/
forbedret

Produktion .................................................................................
Beskæftigelse .............................................................................
Samlet ordreindgang ................................................................
Eksportordreindgang ................................................................
Konkurrencesituation på eksportmarkedet ............................
Konkurrencesituation på hjemmemarkedet ...........................
Salgspriser ..................................................................................

Hvordan forventer du, udviklingen vil blive for virksomheden de
næste 3 måneder (dvs. aktuel måned plus kommende 2?)
Faldende/
forringet
Produktion .................................................................................
Beskæftigelse .............................................................................
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Samlet ordreindgang ................................................................

+

Eksportordreindgang ................................................................
Konkurrencesituation på eksportmarkedet ............................
Konkurrencesituation på hjemmemarkedet ...........................
Salgspriser ..................................................................................

Fortsæt på bagsiden

+

+

Hvordan vurderer du forholdene for virksomheden i øjeblikket?

Ikke
tilstrækkelig

Tilstrækkelig

Mere end
tilstrækkelig

Samlet ordrebeholdning
Hvis ingen beholdning, vurderes i stedet efterspørgelsen .................

Eksportordrebeholdning

Ingen
eksport

Hvis ingen beholdning, vurderes i stedet efterspørgelsen .................

For små

Passende

For store

Færdigvarelagre ........................................................................

Ingen færdigvarelagre

Råvarelagre ................................................................................

Ingen
råvarelagre

Produktionskapacitet ................................................................

Ikke
tilstrækkelig

Tilstrækkelig

Mere end
tilstrækkelig

Ændringer i planer for fremtidige investeringer
de seneste 3 måneder ...............................................................

Reducerede

Uændrede

Øgede

Kapacitetsudnyttelse i pct. skønnes til .....................................

pct. af fuld kapacitet

Nuværende ordrebeholdning svarer til produktion i .............

,

Produktionsbegrænsninger

måneder

Afkryds en eller flere

Er der i øjeblikket faktorer der begrænser virksomheden?

Mangel på arbejdskraft
Mangel på materialer
og/eller udstyr
Mangel på efterspørgsel
Finansielle begrænsninger
Anden årsag

Ingen begrænsninger

Bemærkninger

Eventuel henvendelse bedes rettet til:

Dato

Underskrift (gerne stempel)

Navn

Telefonnummer

+

E-mail

+

