
Norsk Industris Konjunkturrapport 2020

Vi presenterer vår årlige konjunkturrapport onsdag 22. januar 2020. Det er viktig for oss å
gi et korrekt og nyansert bilde av situasjonen i norsk industri.

Gjennomslaget hos politikere og media er betydelig. Rapporten oppfattes som representativ for
konkurranseutsatt industri i Norge.
Et stort antall svar fra Norsk Industris medlemsbedrifter gjør dette mulig.

Vi ber dere derfor fullføre dette korte spørreskjemaet innen fredag 13. desember 2019.
Alle tall og synspunkter behandles strengt fortrolig.

Med vennlig hilsen
Stein Lier Hansen
Adm. dir.

Bedriftens navn

Kontaktperson

Omsetning og eksport fra bedrifter i Norge 2018
(i millioner kroner)

2018

Omsetning i bedrifter i Norge  millioner kroner
- herunder eksport  millioner kroner

Omsetning og eksport fra bedrifter i Norge 2019 og 2020
(anslag vekst i prosent)

2019
(basis 2018)

2020
(basis 2019)

Anslag vekst i bedrifter i Norge  prosent  prosent
anslag vekst i eksport  prosent  prosent

Kan dere anslå andel av omsetningen knyttet til petroleumsindustrien inkl.
underleverandører til petroleumsindustrien?

2019 2020

Anslag på andel

Antall sysselsatte i Norge (ca. tall pr. desember):
Egne ansatte Innleide

2018
2019
2020

I 2019 og årene fremover investerer industribedriftene i en rekke ny produksjon,
og samlede investeringer blir rekordhøye. I Konjunkturrapporten ønsker Norsk
Industri å synliggjøre bredden i investeringene.



Har bedriften viktige ferdigstilte, pågående eller planlagte investeringer i 2019 og
årene fremover?

Kan dere gi en kort beskrivelse av disse; type investering, anslag på rammen,
betydning for konkurranseevne etc.?

Møter dere økende bærekraftskrav fra:
Investor
Bank/finansiering
Kunder
Forsikring
Leverandører
Ingen av disse

Kommentarer til dette:

Regjeringen har gjennomført en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede
virkemiddelapparatet.

Hvilke ordninger/deler av virkemiddelapparatet er kritisk viktig for bedriften?

Hvilke endringer kan dere ønske dere i dagens virkemiddelapparat, og evt. kort
hvorfor.

Bruker bedriften noen av ordningene for eksportstøtte eller utekontorene til
Innovasjon Norge, eksportgarantier fra GIEK eller eksportfinansieringslån fra
Eksportkreditt?

Ja Nei

Kommentarer til hvordan disse ordningene fungerer i dag og forslag til
forbedringer:
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Avslutningsvis:

Hva er de viktigste strategiske grepene du som toppledere må ta for at bedriften
skal overleve/videreutvikle seg med fortsatt forankring i Norge?

Andre innspill eller kommentarer:

Takk for ditt bidrag. Svarene blir behandlet strengt fortrolig.

Rapporten lanseres i pressekonferanse 22. januar 2020 kl. 10.00
på årets viktigste møteplass - Industri Futurum

Ønsker du utskrift av besvarelsen trykker du på utskriftsikonet under.

Mvh
Norsk Industri    


