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Reel Kesim Güven Endeksi

Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi

İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ AĞIRLIKLI TOPLU SONUÇLARI

Son üç aydaki üretim hacminiz

Gelecek üç aydaki üretim hacmi beklentiniz

Mevcut mamul mal stoklarınızın seviyesi

Son üç ayda alınan toplam siparişlerinizin miktarı

Son üç ayda alınan iç piyasa siparişlerinizin miktarı

Son üç ayda alınan ihracat siparişlerinizin miktarı

Şu anda kayıtlı toplam siparişlerinizin miktarı

Şu anda kayıtlı iç piyasa siparişlerinizin miktarı

Şu anda kayıtlı ihracat siparişlerinizin miktarı

Mevcut sipariş kayıtlarınız üretiminizi kaç ay sürdürmenizi sağlar? (*)

Kayıtlı siparişleriniz ve gelecek aylardaki talep beklentiniz göz önüne alındığında, şu andaki üretim kapasitenizin seviyesi (*)

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (%)

Şu anda hangi faktör(ler) üretiminizi kısıtlamaktadır? (% Pay) (*)

Gelecek üç aydaki toplam sipariş miktarı beklentiniz

Gelecek üç aydaki iç piyasa sipariş beklentiniz

Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı beklentiniz

Gelecek üç aydaki toplam istihdam beklentiniz

Geçmiş on iki aya kıyasla, gelecek on iki ayda, sabit sermaye yatırım harcaması beklentiniz

Sanayi dalınızdaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla görüşünüz

Son üç aydaki ortalama birim maliyetiniz

Gelecek üç aydaki ortalama birim maliyeti beklentiniz

Gelecek üç aydaki iç piyasa satış fiyatı beklentiniz

Gelecek üç aydaki satış fiyatı beklentiniz

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla, yıllık üretici fiyatları enflasyonu beklentiniz (%) 

Gelecek üç aylık dönemde kısa vadeli Türk Lirası kredi faiz oranı beklentiniz  

Son üç ayda yurt içindeki rekabet gücünüz (*)

Son üç ayda Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalarda rekabet gücünüz  (*)

Son üç ayda Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalarda rekabet gücünüz (*)

(*) Bu göstergeler üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) üretilmektedir.

Not: Lütfen ulaşmak istediğiniz tablo isminin üzerine tıklayınız.
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