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1. Milyennek ítéli vállalkozásuk termelésének 2. Milyen a teljes rendelésállomány jelenlegi szintje (az
alakulását az elmúlt 3 hónapban a korábbiakhoz képest évnek ebben az időszakában szokásoshoz képest)?
(változatlan áron, nem számítva a szokásos szezonális
1. magas 2. átlagos 3. alacsony
ingadozást)?
1. nőtt 2. nem változott 3. csökkent
3. Milyen az export rendelésállomány jelenlegi szintje 4. Milyennek ítéli a saját termelésű készletek jelenlegi
(az évnek ebben az időszakában szokásoshoz képest)? színvonalát?
1. magas 2. átlagos 3. alacsony
1. túl nagy 2. megfelelő 3. túl kicsi
5. Várakozása szerint hogyan alakul az elkövetkező 3 6. Az elkövetkező 3 hónapban várhatóan hogyan
hónapban az Önök vállalkozásának termelése változnak értékesítési áraik a jelenlegihez képest?
(változatlan áron, a szezonális ingadozást figyelmen
1. nőnek 2. nem változnak 3. csökkennek
kívül hagyva)?
1. nő 2. nem változik 3. csökken
7/a.
Az
Önök
vállalkozása
által
jelenleg 7/b. Várhatóan hogyan változik a foglalkoztatott létszám
foglalkoztatottak állományi létszáma:
az elkövetkező 3 hónapban a jelenlegihez képest?
1. 11 fő alatt 2. 11-20 fő 3. 21-50 fő 4. 51-150 fő
1. nő 2. változatlan marad 3. csökken
5. 151-250 fő 6. 250 fő felett
8. Melyik a termelésük bővítését korlátozó legfontosabb tényezők?
1. nincsenek korlátok 2. belföldi kereslet-hiány 3. export kereslet-hiány 4. importverseny 5. munkaerőhiány
6. a szakképzett munkaerő hiánya 7. elégtelen kapacitások 8. félkész termékek hiánya 9. nyersanyag-hiány 10. energiahiány 11. pénzügyi problémák 12. kiszámíthatatlan állami magatartás 13. bizonytalan gazdasági környezet 14. egyebek

9. A jelenlegi termelési kapacitásaik a következő
hónapokban várható kereslethez képest
1. egy részük felesleges 2. éppen elégségesek
3. elégtelenek
11. Hogyan alakult az elmúlt 3 hónapban beérkezett új
rendelések állománya a korábbiakhoz képest?
1. nőtt 2. nem változott 3. csökkent

10. A jelenlegi szerződésállomány hány havi zavartalan
termelést tesz lehetővé?
.................. hónapot
12. Várhatóan hogyan alakul az elkövetkező időszakban
az Önök cégének termékei iránti kereslet az
exportpiacokon a jelenlegihez képest?
1. nő 2. nem változik 3. csökken

13. A meghatározó kapacitásaik jelenlegi kihasználtsága:
............. %.
14. Az elmúlt időszakban hogyan alakult az Önök cégének versenypozíciója
a belföldi piacon?
1. javult 2. nem változott 3. romlott
Az Európai Unió piacain?
1. javult 2. nem változott 3. romlott
az Európai Unión kívüli exportpiacokon?
1. javult 2. nem változott 3. romlott
15. Megítélése szerint hogyan változik a magyar 16. Az Önök vállalkozásának TEÁOR’08-kódja
gazdaság helyzete a következő 3 hónapban a (szakágazati számjele):
jelenlegihez képest?
1. javul 2. nem változik 3. romlik
17. Az Önök vállalkozásának székhelye …………………………………………………………….. megyében található.
18/a. Kéri-e a felmérés díjmentes összefoglalóját?
A kitöltő neve: .………..........................................................
1. igen 2. nem
A cég neve: .…………….........................................................
18/b. Amennyiben igen, kérjük, adja meg e-mail
címét!**
A cég postacíme**: ....……...............................................…
……………………………….………………… @ …………………………..

…............................................…………………………………………

*/Ha korábban megadta e-mail címét és összefoglalónk rendben megérkezett Önhöz, akkor nem kell kitölteni!
**/Csak változás esetén kérjük kitölteni!

Válaszait tisztelettel köszöni a GKI Gazdaságkutató Zrt.!

