
ELINKEINOELÄMÄN RAKENTAMISEN SUHDANNEODOTUKSIA

KESKUSLIITTO KOSKEVA TIEDUSTELU

Tiedustelu koskee tuotantoa Suomessa

Yrityksen tai toimipaikan 374zivbs 

Koodinumero Luottamuksellinen. Pyydämme palauttamaan

Liikevaihto v. 2014 milj. euroa 9.9.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella,

Henkilökunnan määrä henkilöä postitse tai faksilla (09) 667 461

http://suhdannebarometri.ek.fi/

Syyskuun 2015 tiedustelu Käyttäjätunnus:
Salasana:

 
Vastaukset merkitään rastein

 1. Onko yrityksenne tuotanto (laskutus) ollut viimeisen nousussa ennallaan laskussa

    kolmen kuukauden aikana

 2. Odotatteko yrityksenne tuotannon (laskutuksen) olevan nousussa ennallaan laskussa

     seuraavan kolmen kuukauden aikana

 3. Katsotteko yrityksessänne olevan tuotantokapasiteettia liikaa sopivasti liian vähän

     kysyntään nähden

suuri normaali pieni

 4. a) Katsotteko kokonaistilauskantanne olevan tällä hetkellä
     b) Katsotteko kotimaan tilauskantanne olevan tällä hetkellä

     c) Katsotteko vientitilauskantanne olevan tällä hetkellä

 5. Mikäli harjoitatte asuntotuotantoa, onko myymättömien  suuri normaali pieni

    asuinhuoneistojen määrä yrityksellänne tällä hetkellä

 6. Odotatteko henkilökuntanne kokonaismäärän olevan nousussa yhtä suuri laskussa

     seuraavan kolmen kuukauden aikana

 7. Odotatteko euromääräisten myyntihintojen / urakkahintojen nousussa ennallaan laskussa

     olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 

8. Jarruttaako jokin seuraavista tekijöistä erityisesti kyllä ei

      tuotantoa yrityksessänne

        Ammattityövoiman puute Huono sää     Riittämätön kysyntä
        Kapasiteettipula Rahoitusvaikeudet   Muut (mitkä?………………....)

 9. Miten arvioitte oman yrityksenne suhdannetilannetta? hyvä normaali heikko

     Onko suhdannetilanne tällä hetkellä 

parantuvan pysyvän heikentyvän

 10. Miten arvioitte oman yrityksenne suhdannenäkymiä? ennallaan

     Katsotteko suhdanteiden lähitulevaisuudessa

                       L
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Heinäkuun 2015 tiedustelu Salasana:

Vastaukset merkitään rastein

1. Onko yrityksenne tuotanto (laskutus) nousussa ennallaan laskussa

    a)  ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana   

    b)  viimeisen kolmen kk aikana edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna   

 2. Odotatteko yrityksenne tuotannon (laskutuksen) olevan nousussa ennallaan laskussa

    a) seuraavan kolmen kuukauden aikana   
    b) sitä seuraavan kolmen kuukauden aikana   

liikaa sopivasti liian vähän

 3. Katsotteko yrityksessänne olevan tuotantokapasiteettia kysyntään nähden   

nousussa ennallaan laskussa

 4. Onko yrityksenne saamien tarjouspyyntöjen määrä ollut viime kuukausina     

 5. Arvioitteko yrityksenne saamien uusien tilausten   nousussa ennallaan laskussa

     a) olleen viimeisen kolmen kuukauden aikana   

     b) olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana   

suuri normaali pieni

 6. a) Katsotteko kokonaistilauskantanne olevan tällä hetkellä   
     b) Katsotteko kotimaan tilauskantanne olevan tällä hetkellä   

     c) Katsotteko vientitilauskantanne olevan tällä hetkellä   

 7.  Mikäli harjoitatte asuntotuotantoa,   suuri normaali pieni

     onko myymättömien asuinhuoneistojen määrä yrityksellänne tällä hetkellä   

 8. Onko henkilökunnan kokonaismäärä   nousussa ennallaan laskussa

     a) ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana   

     b) ollut viimeisen kolmen kk aikana edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna   

     c) seuraavan kolmen kuukauden aikana   

 9. Mikäli harjoitatte vientiä, katsotteko vientinne määrän (volyymin) olleen  suurempi yhtä suuri pienempi

     a) viimeisen kolmen kuukauden aikana

     b) ollut viimeisen kolmen kk aikana edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna   

    Odotatteko vientinne määrän (volyymin) olevan 

     c) seuraavan kolmen kuukauden aikana   

     d) sitä seuraavan kolmen kuukauden aikana   

    Arvioitteko yrityksenne uusien vientitilausten määrän   

     e) olleen viimeisen kolmen kuukauden aikana   

     f) olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana   

 10. Jarruttaako jokin seuraavista tekijöistä erityisesti tuotantoa yrityksessänne    kyllä ei

       Ammattityövoiman puute Huono sää   Riittämätön kysyntä    

Puute kapasiteetista Rahoitusvaikeudet   Muu (mikä? ……...….………………………………………………..)     

 11. Arvioitteko yrityksenne kannattavuuden (liiketuloksen)      parempi yhtä hyvä huonompi  

     a) olleen viimeisen kolmen kk aikana edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna   

     b) olevan seuraavan kolmen kk aikana edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna   

 12. Arvioitteko euromääräisten myyntihintojen / urakkahintojen     nousussa ennallaan laskussa

     a) olleen viimeisen kolmen kuukauden aikana   

     b) olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana   

 13. Arvioitteko yrityksenne tuotantokustannusten (yksikkökustannusten)     nousussa ennallaan laskussa

     a) olleen viimeisen kolmen kuukauden aikana   

     b) olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana   

 14. Miten edellä esitetyn perusteella luonnehditte oman yrityksenne suhdannetilannetta? hyvä normaali heikko

      Onko suhdannetilanne tällä hetkellä 

parantuvan pysyvän huonontuvan

 15. Miten edellä esitetyn perusteella luonnehditte oman yrityksenne suhdannenäkymiä? ennallaan

       Katsotteko suhdanteiden lähitulevaisuudessa   

 16. Kapasiteetin käyttöaste   %

 17. Kuinka monen kuukauden tuotannon nykyinen tilauskanta turvaa   kk

 18. Kuinka monta prosenttia arvioitte yrityksenne tuotannon kasvavan (+) / vähenevän (-)       

       seuraavan kolmen kuukauden aikana edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta %%

 19. Kuinka paljon arvioitte yrityksenne henkilöstön (kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna) kasvavan (+) /         

       vähenevän (-) seuraavan kolmen kuukauden aikana edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta henkilöä  henkeä
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