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GOSPODARSKA PRIČAKOVANJA 2016-2017 

Spomladanski anketni vprašalnik 
 
Spoštovani, 
 
hvala za Vašo pripravljenost za sodelovanje pri spletni anketi Gospodarska pričakovanja 2016-
2017.  
 
V mesecu aprilu vam bomo posredovali analizo anketnega vprašalnika, ki jo lahko uporabite 
skladno s svojimi poslovnimi potrebami. Ob koncu ankete tako ne pozabite vnesti kontaktnega 
e-maila, kamor vam jo bomo poslali.  

Anketa je anonimna in GZS jamči, da so podatki in odgovori iz individualnih vprašalnikov 

strogo zaupni. 

MATIČNA ŠTEVILKA:_____________ 
 
Prosim, odgovorite na naslednja vprašanja za vašo matično družbo, ne skupino: 
 

1. Kakšne spremembe pričakujete pri naslednjih poslovnih kategorijah v tekočem letu 
(2016) glede na lansko ? 
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str. 

2. Kakšne spremembe pričakujete pri naslednjih poslovnih kategorijah v naslednjem letu 
(2017) glede na tekoče (2016) ? 
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3. Ocenite od 1-5 (1: ni težava, 5: velika ovira pri poslovanju) intenzivnost spodnjih izzivov, 

s katerimi se trenutno soočate pri svojem poslovanju: 
 

      

Dostop do financiranja 1 2 3 4 5 

Domače povpraševanje 1 2 3 4 5 

Tuje povpraševanje 1 2 3 4 5 

Dosegljivost usposobljene delovne sile 1 2 3 4 5 

Administrativne zahteve pri poslovanju 1 2 3 4 5 

 
 
Prosim, navedite kontakten e-mail, kamor bomo poslali analizo gospodarskih pričakovanj 2016-
2017: 
________________ 
 
 
Izpolnjeno anketo pošljete na enega od treh načinov: 

• po faksu na številko: 01/5898-100 

• na e-mail: analitika@gzs.si (skenirano anketo) 

• po pošti na naslov: Analitika GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana 
 
 

                                                 
3 dobiček iz poslovanja pred amortizacijo 
4 odgovorite na to vprašanje le če boste poslovali z dobičkom, sicer ne 


