
  TÖÖSTUSBAROMEETER 
 

 
Palume vastustega ankeet oma ettevõtte kohta saata  Eesti Konjunktuuriinstituudile aadressil: Rävala 6, 19080 Tallinn,  
kontaktisik Ingrid Niklus, tel.668 1250, fax 668 1240. Sobiv vastus märkige ristikesega (x) ruudu sisse. Kood 

Tagame Teie hinnangute konfidentsiaalsuse  
 
 
 

K1 Toodangu maht viimase 3 kuu jooksul 
  suurenes   
  jäi samaks   
  vähenes   
K2 Tellimused (nõudlus) toodangule praegu 
  rohkem kui küllaldased (üle tavalise)   
  tavalised (antud hooaja kohta)   
  mitte küllaldased (alla tavalise)   
K3 Eksporttellimused toodangule praegu 
  rohkem kui küllaldased (üle tavalise)   
  tavalised (antud hooaja kohta)   
  mitte küllaldased  (alla tavalise)   
K4  Valmistoodete varud praegu 
  liiga suured   
  piisavad (antud hooaja kohta)   
  liiga väikesed   
K5 Toodangu maht järgneva 3 kuu  jooksul 
  suureneb   
  jääb samaks   
  väheneb   
K6 Toodangu müügihinnad järgneva 3 kuu jooksul 
  tõusevad   
  jäävad samaks    
  langevad   
K7  Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul  
  suureneb   
  jääb samaks   
  väheneb    

 
 
Täitja nimi:   Amet:   Telefon:   E-post:  
 

Palume küsitlusleht tagastada võimalikult kiiresti! 
 

Industry monthly 
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Tagame Teie hinnangute konfidentsiaalsuse  
 

K1 Toodangu maht viimase 3 kuu jooksul 
 suurenes   
 jäi samaks   
 vähenes   
K2 Tellimused (nõudlus) toodangule praegu 
 rohkem kui küllaldased (üle tavalise)   
 tavalised (antud hooaja kohta)   
 mitte küllaldased (alla tavalise)   
K3 Eksporttellimused toodangule praegu 
 rohkem kui küllaldased (üle tavalise)   
 tavalised (antud hooaja kohta)   
 mitte küllaldased  (alla tavalise)   
K4  Valmistoodete varud praegu 
 liiga suured   
 piisavad (antud hooaja kohta)   
 liiga väikesed   
K5 Toodangu maht järgneva 3 kuu  jooksul 
 suureneb   
 jääb samaks   
 väheneb   
K6 Toodangu müügihinnad järgneva 3 kuu jooksul 
 tõusevad   
 jäävad samaks    
 langevad   
K7  Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul 
 suureneb   
 jääb samaks   
 väheneb    
K8 Toodangu kasvu piiravad praegu  

(märkige kõige olulisem tegur): 
 mitte miski   
 ebapiisav nõudlus   
 tööjõu puudus   
 materjali/seadmete puudus   
 finantsprobleemid   
 muud (märkige) ................................................... 

K9  Tootmisvõimsused, arvestades olemasolevaid 
tellimusi ja oodatavat nõudlust, on praegu 

 enam kui küllaldased   
 küllaldased   
 mitteküllaldased   
K10 Olemasolevad tellimused tagavad tootmise  
 …………..kuuks     
K11 Tellimused viimase 3 kuu jooksul 
 suurenesid    
 jäid samaks   
 vähenesid     
K12 Eksporttellimused järgneva 3 kuu jooksul 
 suurenevad   
 jäävad samaks   
 vähenevad   
K13 Tootmisvõimsuste rakendatuse tase praegu 
 (% kõikidest tootmisvõimsustest) ……..% 
K14 Ettevõtte konkurentsivõime Eesti turul  

viimase 3 kuu jooksul 
 paranes   
 jäi samaks   
 halvenes   
K15 Ettevõtte konkurentsivõime EL turul  

viimase 3 kuu jooksul  
 paranes   
 jäi samaks   
 halvenes   
K16 Ettevõtte konkurentsivõime mujal välisturul 

viimase 3 kuu jooksul 
 paranes   
 jäi samaks   
 halvenes      

Täitja nimi:   Amet:   Telefon:   Fax:  E-post: 
Palume küsitlusleht tagastada võimalikult kiiresti!   

Industry quarterly 



  
   
Teie ettevõtte investeeringud 

 
 
 
Q1 Kui eelmise aasta investeeringute maht võrreldes sellele eelneva aastaga muutus, 
 
 siis mitu protsenti     ..……% 
 
 
 
Q 2 Kui arvate, et käesoleval aasta investeeringute maht võrreldes eelmise aastaga muutub, 
 
 siis mitu protsenti     ..……% 
                              
Täitja nimi: telefon: e-mail: 
 
  

Palume küsitlusleht tagastada võimalikult kiiresti! 
 

Investments spring 



Teie ettevõtte investeeringud 
 Investeeringute maht käesoleval aastal võrreldes eelmise aastaga (contol question for Q1 ) 
 suurem   
 sama   
 väiksem   
 puuduvad   
 
Q 1 Kui arvate, et käesoleva aasta investeeringute maht võrreldes eelmise aastaga muutub, 
 
 siis mitu protsenti     ..……% 
 
Loodetav investeeringute maht järgmisel aastal võrreldes jooksva aastaga (control question for Q 2) 
  suurem   
  sama   
  väiksem   
  puudub   
 
Q 2 Kui arvate, et järgmise aasta investeeringute maht võrreldes käesoleva aastaga muutub, 
 
 siis mitu protsenti     ..……% 
 
Investeeringute eesmärk  2016 a 2017. a 
 - tootmisvõimsusi taastavad     
 - tootmisvõimsusi suurendavad 
  = toodangu nomenklatuuri muutmata     
  = toodangu nomenklatuuri laiendamisega     
 - tootmisprotsessi ratsionaliseerimine 
  = automatiseerimine, ratsionaliseerimine     
  = uute tehnoloogiate juurutamine     
 - muud 
  = keskkonnakaitse     
  = tööohutus     
 
Jooksva aasta investeeringuid mõjutavad faktorid         
 Väga stimuleerib Stimuleerib Ei mõjuta Piirab Väga piirab  Ei oska öelda 
 nõudlus             
 finantsolukord või oodatav kasum             
 tehnilised tegurid             
 muud             
 (nimetage ........................................................................) 
 
Järgmise aasta investeeringuid mõjutavad faktorid 
 Väga stimuleerib Stimuleerib Ei mõjuta Piirab Väga piirab  Ei oska öelda 
 nõudlus             
 finantsolukord või oodatav kasum             
 tehnilised tegurid             
 muud             
 (nimetage ........................................................................)  
Täitja nimi: telefon: e-mail: 

 
Palume küsitlusleht tagastada võimalikult kiiresti! 

Investments autumn  


