
شامخ صنعت - دوره شانزدهم شامخ کل اقتصاد - دوره چهارم

 کل (44/26)، نشان دهنده رکود در کل اقتصاد در دى ماه نسبت به عدد شامخ
ماه گذشته (42/27) است.

 (50/67) در دى، بیشترین میزان شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش
شاخص در بین 5 مولفه اصلى شامخ بوده است.

 شاخص میزان استخدام و بکارگیرى نیروى انسانى (48/52) کاهشى نسبت 
به ماه گذشته (48/79) است.

 شاخص میزان سفارشات خرید مشتریان(40/41) کمترین مقدار شاخص در
بین  5 مولفه اصلى شامخ بوده است.

 شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادى در ماه آینده نیز با رقم
58/35، بهبود وضعیت کل اقتصاد در بهمن ماه را پیش بینى مى کند.

 به نظر مى رسد على رغم بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت، رکود موجود در
سایر بخش هاى اقتصادى از جمله خدمات، ساختمان و خرده فروشى موجب شده تا 
وضعیت کل اقتصاد در دى ماه نیز در حالت رکودى قرار گیرد. عالوه بر آن افزایش 
در قیمت مواد اولیه و قیمت محصوالت و خدمات تولیدى از یک سو و کاهش 
میزان فروش و صادرات کاال و خدمات از سوى دیگر، مى تواند روند بهبود وضعیت 

کل اقتصاد را دچار مخاطره نماید.

 عدد شامخکل (51/92)، نشان دهنده  وضعیت رونق جزئى در بخش صنعت در
دى ماه نسبت به ماه گذشته (56/93) است.

 شاخص  سرعت انجام و تحویل سفارش (57/26) در دى، بیشترین میزان
شاخص در بین 5 مولفه اصلى شامخ بوده است.

 شاخص میزان استخدام و بکارگیرى نیروى انسانى (53/74) همچنان روند
افزایشى در 8 ماه گذشته را دنبال کرده است.

 (46/22) کمترین مقدار شاخص شاخص موجودى مواد اولیه خریدارى شده
در بین  5 مولفه اصلى شامخ بوده است.

 شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم 65/73، بهبود وضعیت بخش
صنعت در بهمن ماه را پیش بینى مى کند.

 هرچند عدد شاخص کل دى ماه باالتر از 50 ثبت شده ولى در این ماه با کاهش
دسته جمعى 5 شاخص اصلى شامخ، شاخص صادرات و  شاخص میزان فروش و در 

مقابل با افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه وقیمت محصوالت روبرو بوده ایم.
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دى 98آذر 98آبان 98مهر 98 شاخص
47/2342/2748/2244/26شامخ  کل اقتصاد

47/4541/4949/6142/65میزان فعالیت هاى کسب و کار
42/2640/5045/7040/41میزان سفارشات جدید مشتریان

55/3746/4554/7650/67سرعت انجام وتحویل سفارش
46/6938/0541/3741/81موجودى مواد اولیه یا لوازم خریدارى شده
48/5744/8848/7948/52میزان استخدام و بکارگیرى نیروى انسانى

58/3274/8078/4174/79قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریدارى شده
49/3548/1348/0545/88موجودى محصول در انبار یا کارهاى معوق

44/9543/4245/0940/97میزان صادرات کاال یا خدمات
45/1753/5555/7454/66قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات ارائه شده

56/8359/7461/4160/59مصرف حامل هاى انرژى
43/2239/3346/7742/55میزان فروش کاالها یا خدمات

57/5947/6149/9858/35انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادى در ماه آینده

           جدول1: شامخ کل اقتصاد - شاخص مدیران خرید (PMI) دى ماه 1398

شامخ کل اقتصاد
پس از یکسال اجراى موفقیت آمیز طرح شامخ صنعت که طى آن وضعیت رونق و رکود بخش صنعت با همکارى حدود 400 بنگاه صنعتى 
مؤثر در هرماه محاسبه و اعالم گردید، از ابتداى مهرماه سال جارى  نیز با هدف ارائه تصویرى از  وضعیت کل اقتصاد کشور در هرماه، شامخ 
کل اقتصاد در دستور کار اتاق بازرگانى ایران قرار گرفت و براى نخستین بار در کشور امکان رصد ماهانه وضعیت رونق و رکود براى تمامى 
بخش هاى تعیین کننده اقتصاد کشور به صورت یکجا فراهم گردید. الزم به ذکر است که در جمع آورى اطالعات مربوط به شامخ کل اقتصاد، 
نمونه هایى از بین تمامى واحدهاى صنعتى، خدماتى و کشاورزى در سطح کشور که نقش مؤثرى در ایجاد ارزش افزوده در بخش مربوط دارند 
انتخاب ومورد پرسش قرار گرفته اند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که اتاق بازرگانى ایران به عنوان دبیرخانه کمیته آمارهاى بخش خصوصى 
کشور از همکارى اتاق هاى تعاون و اصناف ایران نیز در  فرایند جمع آورى و محاسبه شامخ کل اقتصاد استفاده مى برد. در همین راستا، اتاق 
تعاون ایران نسبت به اجرا و انتشار نخستین شامخ بخش ساختمان کشور از مهر1398 اقدام نمود و اتاق اصناف ایران نیز  اجراى تخصصى 

شامخ خرده فروشى کشور را از آذرماه جارى آغاز نموده است.
همان طور که قبًال ذکر شد اتاق بازرگانى ایران از مهرماه سال 1397 اقدام به محاسبه و انتشار شامخ صنعت( بخش تولید) نموده است . با 
توجه به ویژگى هاى متفاوت سایر بخش هاى اقتصادى مانند بخش خدمات که ماهیت غیر تولیدى دارد و یا بخش کشاورزى که ماهیت فصلى  
و جغرافیایى خاصى در نقاط مختلف کشور دارد و همچنین بخش ساختمان که ماهیت پروژه اى داشته و امکان گزارش گیرى ماهانه از روند 
اجراى فعالیت هاى آن با پیچیدگى هاى بیشترى نسبت به بخش صنعت برخوردار است، محاسبه شامخ کل اقتصاد نیز با پیچیدگى بیشترى 
نسبت به محاسبه شامخ صنعت روبروست. به منظور محاسبه شامخ کل اقتصاد با انتخاب نمونه از بین همه واحدهاى تشکیل دهنده بخش هاى 
مهم اقتصادى و اعمال ضریب سهم ارزش افزوده هریک از بخش ها در کل اقتصاد در نتایج حاصل از نظرسنجى پرسش هاى اصلى در بین 
پرسش هاى دوازده گانه شامخ ( همانند شامخ صنعت با اندکى اصالح) سعى شده تا  نتایج طرح شامخ در سطح کل اقتصاد از  دقت قابل قبولى 
برخوردار گردد . با اینحال تا زمانى که نمونه هاى کامًال مؤثر در هر بخش به تعداد کافى و با پوشش مناسب در طرح مشارکت نداشته باشند، 
امکان ارائه اطالعات تفصیلى شامخ ترکیبى کل اقتصاد به تفکیک همه اجزاى تشکیل دهنده آن وجود ندارد که امیدواریم تا در آینده نزدیک 

دستیابى به این هدف مهم نیز میسر گردد.
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دى 98آذر 98آبان 98 شاخص
51/1356/9351/92شامخ  کل صنعت

49/6059/5651/27مقدار تولید محصوالت
48/9755/8950/49میزان سفارشات جدید مشتریان

59/3862/3357/26سرعت انجام وتحویل سفارش
43/5848/6146/22موجودى مواد اولیه خریدارى شده

53/8655/3253/74میزان استخدام و بکارگیرى نیروى انسانى
63/7976/2077/55قیمت خرید مواد اولیه

51/9449/7849/67موجودى محصول نهایى در انبار
46/2747/1944/93میزان صادرات کاال

45/1353/2255/22قیمت محصوالت تولیدشده
58/9162/7061/49مصرف حامل هاى انرژى
45/9355/5350/62میزان فروش محصوالت

59/7161/6765/73انتظارات تولید در ماه آینده

           جدول2: شامخ صنعت- شاخص مدیران خرید (PMI) دى ماه 1398
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نمودار 1: مقایسه شامخ کل اقتصاد در چهار ماه گذشته (دوره اول تا چهارم)   

 شامخ صنعت 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران، با انجام بررسىهاى الزم، براى نخستین بار در مهرماه 1397 به اجراى طرح شامخ پرداخته و 
این شاخص را براى بخش صنعت ارائه کرده است. پرسشنامه الکترونیکى شامخ در انتهاى هر ماه توسط حدود 400 کارگاه صنعتى فعال و 
بزرگ که سهم عمدهاى در اشتغال، تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادى در صنعت کشور دارند، تکمیل مىشود. در این طرح بنگاهها با استفاده 
از طبقهبندى بینالمللى کلیه فعالیتهاى اقتصادى (ISIC.Rev4) در 12 گروه صنعتى به شرح زیر طبقهبندى و از آنها آمارگیرى اینترنتى 
به عمل مىآید: 1- صنایع غذایى، 2- صنایع نساجى، 3- صنایع پوشاك و چرم، 4- صنایع شیمیایى، 5- صنایع فلزى، 6- صنایع الستیک و 
پالستیک، 7- صنایع ماشینسازى و لوازم خانگى، 8- صنایع فرآوردههاى نفت وگاز 9- صنایع کانى غیرفلزى، 10- صنایع تولید وسایل نقلیه 

و قطعات وابسته، 11- صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و 12- سایر صنایع. پرسشنامه شامخ شامل 12 پرسش است. 
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تحلیل شامخ صنعت
شاخص کل شامخ با عدد 51/92 حاکى از عدم تغییر محسوس وضعیت نسبت به ماه قبل مى باشد. اتفاقات دى ماه پر حادثه اخیر در 
کنار تحریم هاى جدید، بر فضاى نامطمئن کنونى دامن زده است که اثر آن در متغیرهایى چون مقدار تولید و سفارشات جدید، میزان 
به کارگیرى نیروى انسانى، موجودى انبار و میزان فروش قابل مشاهده است. اثر مهم دیگر این وقایع بر قیمت مواد اولیه بوده است 
که اغلب فعاالن اقتصادى بدان اشاره داشته اند. میزان صادرات کاال و موجودى مواد اولیه نسبت به ماه قبل اندکى کاهش نشان مى 
دهد و فعاالن اقتصادى همچنان امیدوار به افزایش تولید براى ماه آتى هستند اما عملکرد گذشته آنها نشان مى دهد که این خوش 

بینى به تنهایى نمى تواند منجر به افزایش تولید در ماه آتى گردد.
الستیک و پالستیک

چهار صنعت در دى ماه 1398 نسبت به ماه قبل بهبود قابل توجه اى (امتیاز باالى 60) داشته اند. که یکى از آنها صنایع الستیک و 
پالستیک بوده است (63/0).

شاخص قیمت خرید مواد اولیه این گروه صنعتى در دى ماه 98، بیشترین عدد شاخص را از ابتداى محاسبه شامخ براى هر ماه در 
مقایسه با ماه قبل، تجربه کرده است (93/3). این شاخص در بین صنایع مختلف نیز باالترین میزان بوده است. با توجه به آنکه مواد 
اولیه مورد استفاده در صنعت الستیک و پالستیک را محصوالت نفتى و شیمیایى تشکیل مى دهند، افزایش قیمت محصوالت تولیدى 
این دو گروه (به ترتیب شاخص 55/6 و 59/6) و افزایش قیمت ارز نیمایى در دى ماه از یک سو و ادامه اثرات مستقیم یا غیرمستقیم 

افزایش قیمت بنزین در داخل کشور از سوى دیگر، مى تواند توجیهى براى افزایش شدید قیمت مواد اولیه این گروه باشد.
افزایش موجودى مواد اولیه در دى ماه 98 نسبت به ماه قبل (60/0) با توجه به آنکه قیمت این مواد افزایش یافته است (موجودى 
مواد اولیه در همه صنایع تقریبا غیر از صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع الستیک و پالستیک کاهش داشته است)، مى تواند 
ناشى از دو امر باشد. اول: نگرانى فعاالن اقتصادى این صنعت از افزایش قیمت بیشتر این مواد در آینده؛ چراکه روند کاهش یا عدم 
تغییر قیمت خرید مواد اولیه صنعت الستیک و پالستیک بعد از 4 ماه متوالى (از مرداد تا آبان 1398)، بطور ناگهانى از ماه قبل با 
افزایش قابل مالحظه اى روبرو شده است. دوم: نگرانى فعاالن اقتصادى متاثر از ناآرامى هاى دى ماه؛ نگرانى از افزایش قیمت نفت که 
مى توانست نفت را با جهش قیمتى مواجه کند. این مسئله نیز احتمال افزایش قیمت  مواد اولیه در آینده را در نظر فعاالن صنعت 

الستیک و پالستیک تقویت کرد.
به دنبال افزایش شدید قیمت خرید مواد اولیه صنعت الستیک و پالستیک در دى ماه 98، قیمت محصوالت تولیدى این صنعت نیز 
باال رفته است (60/0). با این وجود از آنجا که به ماه هاى پایانى سال نزدیک مى شویم و متقاضیان احتمال افزایش قیمت بیشتر را 

  

نمودار 2: روند شاخص کل صنعت
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مى دهند، سفارشات جدید براى محصوالت صنعت الستیک و پالستیک و تولید محصول افزایش یافته است (به ترتیب 66/7 و63/3). 
بر این اساس احتمال مى رود میزان فروش تحقق یافته صنعت مذکور بیشتر از مقدار برنامه ریزى شده بوده، که این امر در کاهش 

موجودى انبار در این ماه نسبت به ماه گذشته قابل مشاهده است (46/7).
با وجود افزایش سفارشات جدید در دى ماه 98، سرعت تحویل سفارش ها نیز افزایش یافته است (56/7). این امر مى تواند به دلیل 

افزایش قابل توجه استخدام نیروى کار در صنعت الستیک و پالستیک در این ماه در مقایسه با ماه قبل باشد (63/3).
با توجه به افزایش تولید و فروش محصوالت صنعت الستیک و پالستیک (56/7) و کاهش صادرات محصوالت این صنعت که مى تواند 
متاثر از بحران هاى دى ماه باشد (46/7)، فروش محصوالت صنعت مذکور در بازارهاى داخلى صورت گرفته است. از دیگر دالیل افزایش 
فروش داخلى مى توان به نیاز به پالستیک به عنوان یکى از مهمترین اولویت هاى امدادرسانى به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان 

در دى ماه 98 اشاره کرد.
انتظارات فعاالن اقتصادى این گروه صنعتى براى ماه آینده مثبت ارزیابى شده است (63/3) که مى تواند حاکى از بهبود وضعیت کلى 

این صنعت و افزایش تولید و فروش آن بوده باشد. 
PMI با توجه به آنکه هر 5 عمل اصلى تشکیل دهنده شامخ گروه صنعت الستیک و پالستیک که شامل 100 درصد ضرایب کل
صنعت مزبور مى شوند (میزان سفارشات (30%)، مقدار تولید محصوالت (25%)، میزان استخدام نیروى کار (20%)، سرعت انجام و 
تحویل سفارس (15%) و موجودى مواد اولیه (10%))، در دى ماه 98 نسبت به ماه قبل با افزایش روبرو بوده است، شاهد رونق کلى 

این صنعت هستیم.
فرآورده هاى نفت و گاز

از ابتداى سال جارى تا پایان شش ماهه اول، شامخ کل این گروه  بدتر شدن وضعیت عمومى این صنعت در هر ماه نسبت به ماه قبل 
را نشان مى داد. در طول فصل پائیز  شامخ کل این صنعت وضعیت باثباتى را نشان داده اما در دى ماه با شروع زمستان، شامخ کل 

نشان از بدتر شدن اندك وضعیت کلى این گروه نسبت به ماه گذشته دارد (1/47).
نفت خام و گاز  طبیعى مهمترین ماده اولیه این صنعت محسوب مى شود که  متاثر از بازار بین المللى نفت خام و وضعیت تحریم هاى 
ایاالت متحده مى باشد. در نیمه نخست ماه ژانویه، بهاى نفت تحت تاثیر تنش هاى میان ایران و آمریکا تا سطح 72 دالر در هر بشکه 
صعود کرده بود. اما طى روزهاى پایانى ژانویه قیمت طالى سیاه متاثر از نگرانى هاى مربوط به ویروس چینى کرونا تا سطوح کمتر از 
56 دالر سقوط کرد. نفت در طى این ماه حدود 16 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد. با توجه به اینکه دى ماه با نیمه نخست ماه 

ژانویه همپوشانى دارد تحلیل هاى بدست آمده بیشتر متاثر از افزایش بهاى نفت خام و گاز طبیعى مى باشند. 
بر اساس آمار شامخ دى ماه، فعاالن این صنعت با افزایش شدید در بهاى مواد اولیه در این ماه نسبت به ماه گذشته مواجه بوده اند 
(6/79) که به افزایش قیمت محصوالت این صنایع نیز انجامیده است (6/55). از طرف دیگر کاهش تولید محصوالت (4/44)، کاهش 
شدید صادرات (3/33) توام با کاهش فروش محصول در دى ماه نسبت به ماه گذشته (7/40) نشان از شرایط سخت فعاالن این 
صنعت در ابتداى زمستان دارد که بدون شک تنش سیاسى بین ایران وآمریکا به دنبال ترور سردار سلیمانى از مهمترین عوامل موثر 
بر آن بوده است. به دنبال کاهش سفارشات، کاهش تولید و صادرات میزان استخدام نیروى کار نیز کاهش داشته (4/44) و سرعت 
تحویل سفارشات نیز کمى افزایش نشان مى دهد (4/57). به همین دلیل نیز فعاالن این گروه از صنایع با افزایش شدید در موجودى 
انبار محصول (63) مواجه بوده اند. از سوى دیگر به دلیل افزایش بهاى مواد اولیه و پوشش فرآیند تولید از محل موجودى مواد اولیه، 

شاهد کاهش موجودى مواد اولیه در دى ماه نسبت به ماه گذشته هستیم.
 همچنین میزان سفارشات جدید که طى نیمه نخست سال98 کاهش در هرماه نسبت به ماه قبل را نشان مى داد و در دوره سه ماهه 
پائیر با تغییر روند وضعیت بهبود را در پیش گرفته بود مجددا با کاهش اندکى در دیماه نسبت به ماه گذشته (1/48) مواجه شده 
است که امید مى رود با کاهش تنش هاى سیاسى و بهبود وضعیت بازار کشورهاى عراق و افغانستان مجددا به مسیر رو به بهبود پائیز 

برگردد؛ کما اینکه انتظار فعاالن این صنعت نسبت به ماه آینده نیز حاکى از توقع بهبود وضعیت است (6/55).
نساجى

به اذعان فعاالن صنعت نساجى در دى ماه، وضعیت کلى صنعت با عدد شامخ 21/63 نسبت به ماه گذشته مساعد گزارش شده است. 
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افزایش میزان استخدام و بکارگیرى نیروى انسانى (با عدد شامخ 43/71)، افزایش مقدار تولید محصوالت (با عدد شامخ 86/67) و 
افزایش میزان سفارشات جدید و سرعت انجام و تحویل سفارش (هر دو با عدد شامخ 71/60) عمده دالیل این بهبود هستند. کاهش 
موجودى انبار (با عدد شامخ 29/39)، افزایش میزان فروش محصوالت (با عدد شامخ 29/64) و کاهش میزان صادرات (با عدد شامخ 
86/42) به موازات افزایش مقدار تولید محصوالت نشان دهنده پاسخ گویى به موج تقاضاى داخلى ناشى از ورود به فصل زمستان است 

که على رغم افزایش قیمت محصوالت تولید شده، صورت گرفته است. 
نکته قابل توجه این صنعت در دى ماه، افزایش چشم گیر قیمت خرید مواد اولیه (با عدد شامخ 29/89) است که بى ارتباط با اعمال 
تحریم هاى جدید آمریکا در مورد برخى از صنایع، از جمله صنعت نساجى و نیز افزایش قیمت ارز نیست. چنانچه تحریم هاى جدید 
نسبت به گذشته گسترده تر بوده و موجب قطع همکارى شرکت هاى بزرگ با ایران شود، شکى نیست که عالوه بر انتظارات تورمى 
فعاالن صنعت که به خودى خود سبب افزایش قیمت مواد اولیه خواهد شد، در بلندمدت نیز آثار مخرب بسیارى متوجه این صنعت 
خواهد بود. در چنین شرایطى مسئولیت بخش حاکمیتى در زمینه توجه به تولید داخلى، تامین مواد اولیه مورد نیاز و جلوگیرى از 
ورود کاالى قاچاق بیشتر خواهد بود. با توجه به توانمندى داخلى براى تامین 85 درصد از نیاز فعلى (به اذعان کارشناسان این امر)، 
توجه به امر کاهش واردات و تکیه بیشتر به توانمندى هاى داخلى از ضروریات زمان حاضر است. در انتها باید دید با توجه به انتظار 

مثبت تولید در ماه آینده، شرایط بازار در ماه هاى پایانى سال چگونه رقم خواهد خورد. 
ماشین سازى و لوازم خانگى

وضعیت صنعت ماشین سازى و لوازم خانگى در دى ماه با عدد شامخ 50/0 تغییر محسوسى را نشان نمى دهد و بیانگر آن است که 
بدون تغییر نسبت به ماه قبل ارزیابى کرده اند. مقدار تولید محصوالت (57/6) افزایش  فعاالن اقتصادى اوضاع این صنعت را تقریباً 
اندکى داشته اما از سوى دیگر، میزان سفارشات جدید (47/0)، سرعت انجام و تحویل سفارش (48/5)، موجودى مواد اولیه(48/5) 
و میزان استخدام(47/0)  چندان تغییر خاصى را نشان نمى دهد که خود بیانگر آن است که چرا شامخ کل این گروه در کل تغییرى 

نداشته است. 
شایان ذکر است که این صنعت در دى ماه با افزایش چشم گیر قیمت مواد اولیه با عدد شامخ 80/3 مواجه بوده که تا حدى بر افزایش 
قیمت محصوالت تولید شده (57/6) مؤثر بوده و از سوى دیگر تا حدى سبب ایجاد رکود نسبى در این صنعت شده است. از جمله 
مشکالت تأمین مواد اولیه در این صنعت تغییرات مداوم قیمت ورق فوالدى است که مورد استفاده لوازم خانگى نیز مى باشد. در 
کارگروه رونق تولید صنعت لوازم خانگى با حضور وزیر صمت مقرر گشت جلسه اى با فوالد مبارکه برگزار و تدابیرى اندیشیده شود و 
ورق هاى فوالدى به شکل آسان و قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان لوازم خانگى برسد. احتمال مى رود در صورت اجرایى شدن 
این تمهید قیمت مواد اولیه لوازم خانگى در ماه هاى آتى بهبود یابد. همچنین باید به نوسانات ارزى در دى ماه اشاره کرد که قیمت 

مواد اولیه را متأثر ساخته است.
نکته جالب توجه آن است که با وجود افزایش قیمت، میزان فروش محصوالت این گروه اندکى افزایش را نشان مى دهد(54/5) که 
شاید بتوان دلیل آن را شروع فصل زمستان و افزایش تقاضاى لوازم خانگى موردنیاز در فصل سرما (اعم از محصوالت گرمایشى، تصفیه 

هوا و غیره) جستجو کرد. 
از سوى دیگر اما صادرات کاالهاى این گروه افت محسوسى داشته است (40/9) که کمترین میزان از ابتداى سال 98 است. دلیل آن 
را مى توان تا حدى ناشى از ناپایدارى شرایط در ایران به دلیل ترس از افزایش تنش هاى منطقه اى و ریسک هاى ژئوپلیتیک ناشى از 

حوادث دى ماه 1398 دانست. 
ازجمله دیگر موانع جدى پیش روى تولیدکنندگان این صنعت بحث قاچاق کاال است. کاالى قاچاق بدون پرداخت هزینه گمرکى و 
مالیات بر ارزش افزوده معموالً قیمت پایین ترى دارد و مى تواند به شدت ضد تولید باشد. در حال حاضر با تمهید جدید دولت براى 
شناسه دار کردن کاالهاى این گروه از 16 بهمن، انتظار کاهش قاچاق کاال وجود داشته و افزایش انتظار تولید در ماه آینده با عدد 

شامخ 54/5 نشان از امید تولیدکنندگان به بهبود شرایط  بعد از اجراى این سیاست ها دارد.
صنایع کانى غیر فلزى

شامخ کل بدست آمده براى گروه کانى هاى غیرفلزى در دى ماه (3/39) است که حکایت از تضعیف شدید وضعیت کلى این صنعت 
نسبت به ماه قبل دارد. شامخ دیماه سال گذشته نیز همین میزان بوده و چنین کاهش شدیدى را در دى نسبت به آذر نشان مى دهد. 
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این عدد کمترین میزان در طول دوره سنجش شامخ بوده و مى تواند به دلیل تعدیالت فصلى باشد. از انجا که عمده محصوالت گروه 
کانى هاى غیرفلزى در بخش راه و ساختمان به مصرف مى رسد مى توان این تضعیف را به افت ساخت و ساز در فصل سرما نسبت داد.
میزان تولید محصوالت این گروه در دى ماه نسبت به ماه قبل، به شدت کاهش یافته است (8/27) که کمترین عدد در بین صنایع 
مختلف درشامخ دى ماه مى باشد. از سوى دیگر، قیمت خرید مواد اولیه که از ابتداى سال جارى حاکى از افزایش هز ماه نسبت به 
ماه قبل بوده در دى ماه نیز نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است (3/83). این افزایش محسوس بهاى مواد اولیه منجر به کاهش 
در موجودى مواد اولیه شده (4/44) و افزایش قیمت محصول (8/52) در دى ماه منجر به کاهش سفارشات جدید (9/38) و کاهش 
فروش محصول (9/38) شده است. نکته حائز اهمیت آن است که از ابتداى محاسبه شامخ در آذر 97 تا کنون موجودى مواد اولیه 
این صنعت همواره کاهش نسبت به ماه قبل را نشان مى دهد. قیمت مواد اولیه در همین بازه زمانى نیز  همواره افزایشى بوده است.

کاهش شدید تولید محصوالت گروه کانى هاى غیرفلزى در دیماه (8/27) و کاهش شدید فروش محصوالت در این ماه نسبت به ماه 
گذشته (9/38) که کمترین عدد در بین صنایع مختلف مى باشد نشان از شرایط دشوار این صنعت در ابتداى زمستان دارد. شایان 
ذکر است که در این صنعت بیشترین کاهش تولید در یک ماه نسبت به ماه قبل از ابتداى دوره سنجش شامخ صنایع کانى هاى غیر 
فلزى مربوط به این ماه بوده است. این در حالى است که این صنعت در آذر ماه سال گذشته نیز چنین کاهش شدیدى را تجربه کرده 

است (1/29). 
همچنین این صنعت در حفظ و توسعه بازارهاى خارجى خود در دى ماه موفق نبوده و شاهد کاهش در صاردات محصوالت این 
صنعت در دیماه نسبت به آذر  هستیم (5/43). البته با توجه به ماهیت محصوالت گروه کانى هاى غیر فلزى بازارهاى هدف خارجى 
این محصوالت عمدتا کشورهاى منطقه و همسایه مى باشد که شرایط بى ثبات منطقه قطعا بر آن اثرگذار بوده است. با کاهش در سه 
آیتم کلیدى این صنعت یعنى تولید محصول، فروش محصول و صادرات محصوالت میزن به کار گیرى نیروى کار در دیماه نیز کاهش 
داشته (7/41) و منتج به کاهش شدید شامخ کل این گروه شده است (3/39). در نهایت فعاالن این گروه نسبت به بهبود وضعیت 

کلى این صنعت در ماه آینده خوش بین هستند و عدد به دست آمده براى (4/69) مى باشد.
صنایع فلزى

شامخ کل صنایع فلزى در گزارش دى ماه حاکى از تغییرات بسیار اندك مثبت در شرایط کلى این صنعت است. مقدار تولید و میزان 
فروش محصوالت همچنان رقم اندکى باالتر از 50 است ولى میزان سفارشات محصوالت به نسبت ماه قبل بد تر شده است. موجودى 
مواد اولیه در دى ماه به شدت کاهش یافته و قیمت خرید مواد اولیه همچنان همانند سه ماه گذشته به نسبت ماه قبل افزایشى گزارش 
شده است. این امر در کنار سایر موارد نظیر اخبار مربوط به توافق تجارى چین و آمریکا در فضاى بین المللى و رشد بورس سبب شده 

است تا قیمت محصوالت تولید شده در دى ماه به نسبت آذر ماه افزایشى گزارش شود. 
به طور کلى عوامل بسیارى بر قیمت محصوالت این صنعت اثرگذار است که از جمله عوامل خارجى مى توان به قیمت جهانى ناشى 

از عرضه و تقاضا، موجودى انبار و قیمت انرژى و از جمله عوامل داخلى مى توان به قیمت خرید مواد اولیه اشاره کرد. 
در حال حاضر اغلب صنایع ایران با مشکل تامین مواد اولیه روبرو هستند. در صنایع فلزى نیز این مشکل به شکل حاد مشاهده 
مى شود. در کشور مواد اولیه فوالد و مس از داخل و آلومینیوم اغلب از خارج تهیه مى گردد. انتظار مى رود دور جدید تحریم ها که 
از تاریخ 20 دى ماه سال جارى توسط امریکا علیه بزرگترین تولیدکنندگان استیل (فوالد)، آلومینیوم، مس و آهن اعمال شد بتواند 
با افزایش قیمت هر چند اندکى که در مواد اولیه این صنعت به صورت خاص بخش آلومینیوم ایجاد کند به افزایش قیمت محصوالت 

این صنعت دامن بزند.
از دیگر مواردى که طى ماه هاى آتى مى تواند بر این بازار اثر گذار باشد، تاثیر شیوع بیمارى کرونا به واسطه اثرگذارى بر بورس هاى 
بین المللى این فلزات است. در حال حاضر اولین اثر گذارى شیوع این بیمارى کاهش بهاى نفت خام بوده است که سبب کاهش قیمت  

بازارهاى کاالیى  شده و آن ها را با افت قیمت روبرو کرده است.
صنایع غذایى

شامخ همه گروه هاى صنعتى غیر از صنایع کانى غیرفلزى و صنایع غذایى در دى ماه 1398 نسبت به ماه قبل یا تغییرى نداشته یا نشان 
از بهبود نسبى وضعیت دارد. صنایع غذایى بعد از  صنایع کانى غیرفلزى بدترین وضعیت را در بین صنایع داشته (41/3) و با توجه 
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با آنکه دومین ضریب اهمیت را در بین صنایع دارد (0/17 از یک)، شامخ کلى این گروه در شامخ کل صنعت اثرگذارى باالیى دارد.
کاهش در مقدار تولید محصوالت (35/4)، میزان سفارشات جدید (33/3)، موجودى مواد اولیه (41/7) و استخدام (45/8) در این ماه 
همه نشان از بدتر شدن اوضاع دارد. تنها سرعت انجام و تحویل سفارشات افزایش داشته(60/4) که با توجه به کاهش میزان سفارش، 
این مورد طبیعى به نظر مى-رسد. از سویى با توجه به اینکه تولیدکنندگان کمترین میزان دریافت سفارشات جدید را از ابتداى 
به دلیل عدم انعقاد  سال 98 تجربه کرده اند، تولید محصول هم روند کاهشى محسوسى داشته است. بخشى از این موضوع احتماالً 

قراردادهاى جدید در ماه هاى پایانى سال باشد که ممکن است این موضوع با شروع سال جدید تعدیل شود. 
به طورکلى بر اساس گزارشات ماهانه شامخ، صنایع غذایى طى 10 ماهه سال 98 از شرایط مناسبى برخوردار نبوده اند. چراکه به غیر از 
سه ماه اردیبهشت، شهریور و مهر (که شامخ کل بیانگر میزان اندکى بهبود بوده است) در سایر ماه ها، شرایط کلى این صنعت معموالً 

بد ارزیابى شده است. 
در ماه دى تولیدکنندگان این صنف با کاهش فروش محصوالت و صادرات کاال نیز مواجه بودند. میزان فروش محصوالت در سال 98

به غیر از ماه اردیبهشت همواره کاهشى عنوان شده است. عدد شاخص فروش محصوالت غذایى در دى ماه  35/4 بوده است. دلیل افت 
محسوس کاهش فروش محصوالت به جز کاهش مقدار تولید و میزان سفارش، بروز برخى مسائل جانبى بود که تقاضاى بعضى مواد 
غذایى را تحت تأثیر قرار داده است. یکى از این موارد ادعاى یک کارشناس تلویزیونى درباره آلودگى شیر به سم آفالتوکسین بود که 
به نقل از یکى از اعضاى هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده هاى لبنى ایران سبب کاهش 35 درصدى فروش شیر در این ماه بوده است. 
همچنین مشکل کاهش قدرت خرید از دیگر مسائلى است که در سال 98 صنعت غذایى را از خود متأثر ساخته است. برخى آمارها 
حکایت از کاهش جدى قدرت خرید و کوچک تر شدن سبد غذایى خانوار دارد که این موضوع سبب مى شود تولیدکنندگان محصوالت 

غذایى غیراساسى براى فروش محصوالت خود با مشکل مواجه شوند
از دیگر موارد باید به افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد (66/7) که به طور مثال در  خصوص افزایش 10 تا 20 درصدى قیمت شکالت 
و شیرینى، گران شدن قیمت مواد اولیه (شکر به دلیل کمبود شکر دولتى) و نوسانات نرخ ارز دلیل افزایش قیمت محصوالت و به تبع 

آن کاهش فروش عنوان شده است. 
نکته دیگر اما اشاره تولیدکنندگان به کاهش قیمت محصوالت این صنعت (46/9) است که با توجه به افزایش قیمت خرید مواد اولیه 
احتماالً به دلیل کنترل قیمتى از سوى نهادهاى نظارتى است. همچنین مشکل کاهش قدرت خرید هم مى تواند در این موضوع نقش 

مؤثرى ایفا نماید. 
ذکر این نکته ضرورى است که در طرف عرضه محصوالت غذایى، موجودى محصول در انبار نیز اندکى افزایش یافته است(55/2 ). 
این مورد احتماالً به دلیل نزدیک شدن به عید نوروز و پیش بینى افزایش قیمت براى دوره زمانى قبل از عید باشد که تولیدکنندگان 
اقدام به انبار کاالهاى خود مى-نمایند. البته از این نکته نیز نباید غافل بود که در طول سال 1398 میزان صادرات و فروش محصوالت 

داراى روند کلى کاهشى بوده است که خود مى تواند باعث افزایش موجودى محصول در انبار باشد.
عالوه بر آن میزان صادرات صنایع غذایى نیز با کاهش روبرو بوده است (40/6) که این کاهش مى تواند متأثر از ناآرامى هاى منطقه 
باشد. در شرایط کنونى بخش عمده اى از صادرات صنایع غذایى ایران به بازار کشورهاى همسایه و عراق است و با توجه به حوادث 

پیش آمده، کاهش صادرات منطقى به نظر مى رسد.
صنایع شیمیایى

شامخ کل گروه صنایع شیمیایى شامل: محصوالت پتروشیمى، دارویى، بهداشتى، آرایشى، شوینده، مواد شیمیایى و پلیمرى و ....، 
نشان از رونق این صنعت در دى ماه 98 نسبت به ماه گذشته دارد (56/2). 

با توجه به: 1) افزایش قیمت نفت خام اوپک در سه هفته اول دى ماه 98 و عبور قیمت نفت از 70 دالر در پى سیاست هاى تنش زاى 
ترامپ، 2) حمایت سرمایه گذاران از جهش قیمت نفت با افزایش شمار معامالت مبتنى بر رشد قیمت نفت و 3) کمک به رشد قیمت 
نفت با خوش بینى درباره توافق تجارى آمریکا و چین و همچنین کاهش عرضه تولیدکنندگان نفت اوپک؛ قیمت خرید مواد اولیه 
صنایع شیمیایى که عمدتا بر پایه محصوالت و مشتقات نفتى مى باشد، در دى ماه 98 در مقایسه با ماه قبل افزایش قابل مالحظه اى 

یافت (75/4). 
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 به دنبال افزایش قیمت خرید مواد اولیه صنایع شیمیایى در ماه مورد بررسى، موجودى این مواد کاهش (47/4) و قیمت محصوالت 
تولیدى صنایع شیمیایى در مقایسه با ماه قبل بیشتر شد (59/6). همچنین با توجه به آنکه بخشى از شرکت هاى فعال در این حوزه، 
شرکت هاى دارویى مى باشند و طبق گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در دى ماه 98، نرخ تورم بهداشت و درمان 1/3 درصد در 
مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است، افزایش قیمت احتمالى دارو را مى توان متاثر از تحریم هاى واشنگتن دانست که تهیه و واردات 

دارو و وسایل پزشکى را براى شهروندان در کشور غیر ممکن کرده است. 
با توجه به آنکه در تابستان و پاییز 98، قیمت محصوالت تولیدى صنایع شیمیایى، هرماه در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و بعد 
از شش ماه در دى ماه با افزایش مواجه بوده است، افزایش سفارشات جدید در این ماه را (58/8) مى توان متاثر از نگرانى متقاضیان از 
افزایش قیمت بیشتر محصوالت شیمیایى در آینده و انتظارات تورمى آنها دانست. این نگرانى ناشى از حوادث دى ماه، اثرات افزایش 

بهاى بنزین و احتمال تک نرخى شدن قیمت بنزین و افزایش قیمت جهانى نفت (در سه هفته اول دى ماه) بوده است.
پس از 6 ماه کاهش و یا عدم تغییر در میزان سفارشات جدید صنایع شیمیایى، افزایش آن در دوماه اخیر (آذر و دى) 98 نسبت به 
ماه قبل خود، منجر به افزایش تولید محصوالت این گروه صنعتى (57/0) در دى ماه 98 شده است. با وجود افزایش سفارشات جدید، 
سرعت تحویل سفارش ها نیز افزایش داشته است (57/0). این امر مى تواند ناشى از بکارگیرى نیروى کار جدید و افزایش استخدام 
باشد (55/3). افزایش مصرف حامل هاى انرژى در صنایع شیمیایى در دو ماه اخیر (آذر و دى به ترتیب شاخص 67/8 و 62/3)، مى تواند 

متاثر از افزایش تولید محصوالت این صنایع در این دو ماه باشد.
افزایش فروش محصوالت صنایع شیمیایى در دى ماه 98 در مقایسه با ماه قبل (52/6)، کاهش موجودى انبار محصول را به دنبال داشته 
است (43/0). از آنجا که صادرات محصوالت شیمیایى در این ماه اندکى کاهش یافته است (47/4)، افزایش تولید و فروش محصوالت 

مذکور احتماال ناشى از بهبود تقاضاى داخلى بوده است.
انتظارات تولید در ماه آینده در فعاالن اقتصادى گروه صنایع شیمیایى مثبت ارزیابى شده است (73/7). افزون بر افزایش محصوالت 
تولیدى این صنعت در دوماه اخیر (آذر و دى)، امید به آینده این صنایع وجود دارد. این امید احتماال متاثر از وعده افزایش تولید صنایع 
پتروشیمى در آینده نزدیک است. به طورى که عالوه بر افتتاح فاز دوم پتروشیمى تخت جمشید بندرماهشهر در دى ماه، نزدیک به 2

میلیارد دالر طرح پتروشیمى تا پایان سال 98 به بهره بردارى خواهد رسید. همچنین مقرر شده است ظرفیت تولید صنعت پتروشیمى 
کشور تا پایان دولت روحانى دو برابر شود.  

الزم به ذکر است که این صنعت با ضریب اهمیت 15/0 (از یک) در شامخ کل، سومین ضریب باال را بعد از صنایع فلزى و صنایع غذایى 
دارد، به همین دلیل بهبود شامخ این صنعت (56/2) در محاسبه شامخ کل دى ماه، تاثیر قابل توجهى داشته است. 

چوب کاغذ و مبلمان
وضعیت کلى صنایع چوب و مبلمان در آذرماه، با عدد شامخ 74/57 نسبت به ماه قبل نسبتا مساعد ارزیابى شده است. افزایش میزان 
استخدام و بکارگیرى نیروى انسانى (با عدد شامخ 29/64)، افزایش موجودى مواد اولیه (با عدد شامخ 90/61) و افزایش سرعت انجام 

و تحویل سفارش (با عدد شامخ 14/57) از عمده ترین دالیل این بهبود بوده اند. 
نکته قابل توجه این است که على رغم افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت محصوالت تولید شده تغییر محسوسى نداشته است. این مسئله 
احتماال بیشتر متاثر از روند نزولى قیمت کاغذ، ناشى از ترخیص بارهاى در گمرك مانده و نظارت جدى بر این بازار است که سبب 
افزایش میزان فروش محصوالت کاغذ و مقوا شده است. اما همچنان تامین مواد اولیه براى تولیدکنندگان این بخش محل دشوارى 
است. به ویژه در مورد چوب خام که بارها از طرف تولیدکنندگان محصوالت کاغذى به عنوان نیاز و کمبود اصلى مطرح شده است. 
عالوه بر این افزایش میزان موجودى مواد اولیه به موازات افزایش قیمت خرید مواد اولیه، مى تواند نشان دهنده احتیاط تولیدکنندگان 
براى خرید مواد اولیه و احتمال افزایش قیمت بیشتر در آینده باشد. با توجه به در پیش بودن رویدادهایى مانند انتخابات و نمایشگاه 

کتاب در ماه هاى آتى، این رفتار تولیدکنندگان منطقى به نظر مى آید. 
در بازار چوب و مبلمان نیز از آن جا که معموال در آغاز فصل زمستان نقل و انتقاالت ملک، جابجایى ها و نوسازى ها به حداقل مى رسد، 
انتظار افزایش تقاضا توسط تولیدکنندگان وجود ندارد و رکود نسبى حاکم بر بازار این محصوالت نیز سبب شده تا قیمت ها تغییر 
محسوسى نداشته باشد. اما مثبت بودن انتظارات تولید در ماه آینده نشان دهنده امیدوارى تولیدکنندگان به گرم شدن بازار در روزهاى 
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پایانى سال و کاسته شدن از سرماى رکود است. 
 وسایل نقلیه و قطعات وابسته

گزارش ماهانه شامخ صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته در دى ماه همانند آذرماه بسیار مثبت و حاکى از بهبود قابل توجه در شرایط 
کلى این صنعت در این ماه است. رقم شامخ کل صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته در دى ماه 69/6 گزارش شده است. این رقم 
نه تنها باالترین رقم شامخ کسب شده در این صنعت طى یک سال گذشته است بلکه باالترین میزان این شاخص در بین سایر صنایع 
گزارش شده در دى ماه است. عالوه بر رقم شامخ کل سایر مولفه هاى این صنعت نیز بهبود قابل توجهى یافته اند. از مهمترین این 
مولفه ها مى توان به مقدار تولید محصوالت (رقم شامخ 72/4)، میزان سفارشات جدید (رقم شامخ 82/8) و میزان فروش محصوالت 
(رقم شامخ 74/1) اشاره کرد. البته در مقایسه با ماه قبل در دو مولفه میزان فروش محصوالت و مقدار تولید محصوالت مشاهده مى 
شود که از شدت بهبود کاسته شده است. موجودى مواد اولیه نیز براى اولین بار در سال جارى در شرایط بهبود اندك گزارش شده 
است. از دیگر نکات قابل توجه مى توان به بهبود اندك مولفه میزان صادرات محصوالت این گروه در دى ماه اشاره کرد. همه موارد 
ذکر شده سبب شده است که فعاالن این حوزه داراى دید مثبت نسبت به تولید خود در ماه اتى باشند. رقم مولفه انتظارات تولید در 

ماه اینده این صنعت رقم 82/8 یعنى بیشترین رقم در بین صنایع این گزارش را به خود اختصاص داده است. 
شرکت هاى  و  دفاع  صنایع  مشارکت  با  سازان  قطعه  همکارى  و  صمت  وزارت  تالش  شد  اشاره  نیز  قبلى  گزارشات  در  که  همانطور 
دانش بنیان در پویش داخلى سازى قطعات که تا کنون به واسطه ان سه میزگرد تعمیق داخلى سازى بر گزار شده است، در کنار خبر 
پرداخت تسهیالت از طریق بانک مرکزى به خودروسازان جهت پرداخت مطالبات قطعه سازان و بدهى خودرو سازان به بانک ها از 
دالیل اصلى ایجاد جنب و جوش در این صنعت است. طبق مصوبه شوراى پول و اعتبار 7200 میلیارد تومانى تسهیالت به خودروسازان 
پرداخت خواهد شد که 5000 میلیارد تومان آن به صورت ریالى و 2200 میلیارد تومان آن به صورت اوراق خواهد بود. همچنین، 
تفاهم نامه هایى بین قطعه سازان و خودرو سازان در حال تدوین است که شامل مشوق هایى براى قطعه سازان است که سبب مى 
شود تا قطعه ساز انگیزه سرمایه گذارى و تولید داشته باشد و در صورت عدم نیاز خودروسازان به قطعه  داخلى، سرمایه آن ها از بین 
نرود. از جمله این مشوق ها مى توان به قرارداد تضمین خرید بین قطعه ساز و خودروساز براى دوره بازگشت سرمایه، مشارکت خودرو 

سازان در سرمایه گذارى در بخش قطعه ساز و کسر آن مبلغ از قیمت قطعه و خرید نقدى خودروسازان از قطعه سازان اشاره کرد.
در پایان الزم به ذکر است نباید مشاهده جرقه هایى از امید در کوتاه مدت در این صنعت مانع چاره اندیشى اساسى در افق بلند مدت 
براى مشکالت اصلى این صنعت گردد. توجه به تولید داخل همواره در پى تحریم ها و یا افزایش نرخ ارز مورد پیگیرى قرار گرفته 
است. همچنین راهکارهایى همانند ارائه تسهیالت تنها یه راه حل کوتاه مدت است. در حالیکه این صنعت دچار معضالتى ریشه دار 

نظیر وابستگى به واردات برخى از قطعات، انحصار، کیفیت و قیمت غیر قابل قبول و غیر رقابتى در فضاى بین الملل است.
 پوشاك و چرم

از نظر فعاالن صنعت پوشاك، وضعیت در آذرماه با عدد شامخ 97/67 مثبت ارزیابى شده است. افزایش تولید محصوالت (با عدد 
شامخ 13/78)، افزایش میزان سفارشات جدید و افزایش میزان استخدام و بکارگیرى نیروى انسانى ( هر دو با عدد شامخ 88/71) 
بیشترین نقش را در مثبت بودن این ارزیابى داشته اند. به طور کلى در فصل زمستان که فروش کمتر مى شود، فروشندگان اقدام به 
فروش محصوالت خود با قیمت پائین تر و گاهى به صورت حراج مى کنند، چرا که تمایل به فروش هر چه بیشتر اجناس زمستانى و 
گرم و خالى کردن انبار و آماده شدن براى تدارکات ویژه پاسخ گویى به تقاضاى ویژه ماه هاى پایانى سال دارند. کاهش اندك در قیمت 
محصوالت تولید شده و افزایش میزان فروش محصوالت، على رغم افزایش چشم گیر قیمت مواد اولیه (با عدد شامخ 25/81) مى تواند 
مؤید همین امر باشد. عدم تغییر در موجودى مواد اولیه و سرعت انجام و تحویل سفارش نیز نشان  مى دهد که تولیدکنندگان بیشتر 
به دنبال فروش اجناس موجود هستند و ترجیح مى دهند موجودى مواد اولیه خود را براى تولید در ماه  هاى آینده حفظ کنند. افزایش 

میزان سفارشات جدید و انتظارات مثبت تولید در ماه آینده نشان دهنده خوش بینى نسبى به بازار پوشاك آخر سال است. 
به طور کلى مى توان چنین استدالل نمود که به دلیل باال بودن سرانه مصرف پوشاك در کشور و تاثیرپذیرى کمتر این بخش از کاهش 
قدرت خرید مردم، و نیز با در نظر گرفتن تالش قابل تقدیر دولت در مبارزه با قاچاق پوشاك، دورنماى وضعیت این صنعت روشن به 
نظر مى رسد. مسئله مهم دیگرى که نیازمند توجه است، بحث صادرات در این بخش و لزوم تقویت بنیه واحدهاى تولیدى و افزایش 

کیفیت و رقابت پذیرى در تولید محصوالت است تا بتوان از فرصت پیش آمده در این صنعت نهایت بهره را برد. 



دى 11111398

شاخص مى یابند،  انتشار  بین المللى  سازمآنهاى  و  کشورها  توسط  که  اقتصادى  گوناگون  و  متنوع  شاخص هاى  میان  از 
Purchasing Manager’s Index (PMI)،  که در فارسى به اختصار شامخ نامگذارى شده است، یکى از مهم ترین شاخص هاى اقتصادى 
است که مورد پذیرش اکثر کشورهاى توسعه یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص شامخ براى حدود  29000 بنگاه بخش خصوصى  در بیش 
از 40 کشور دنیا  محاسبه و منتشر مى شود. این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامه اى به دست مى آید، بینش آنى و تصویر سریعى از شرایط 

اقتصاد کالن به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش هاى صنعت و خدمات ارائه مى دهد. ویژگى هاى این شاخص عبارتند از:

.داده هاى شامخ به صورت ماهانه در روزهاى ابتدایى ماه و پیش از انتشار داده هاى رسمى  منتشر مى شود
 .شامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیارى از کشورهاى توسعه یافته و درحال توسعه از طریق تولید داده هاى استاندارد شده را فراهم مى سازد
 .داده ها در شامخ بر اساس مستندات واقعى کسب وکارها و نه بر اساس نظرات شخصى و حدس مدیران جمع آورى مى شوند
.به صورت مستمر و دقیق توسط بازار هاى مالى، بانک هاى مرکزى ، مراکز تصمیم گیرى اقتصادى و رسانه ها در جهان پیگیرى مى شود

در طرح شامخ، از پاسخ دهندگان خواسته مى شود به 12پرسش  مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش( بهتر شده، بدتر شده 
ویا تغییرى نکرده است)، پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد0/5 و گزینه کمتر ازماه قبل: 

معرفى طرح شامخ (شاخص مدیران خرید)
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63/047/163/250/039/351/441/356/257/769/668/050/6شامخ گروه
63/344/467/957/627/853/535/457/054/872/478/150/0مقدار تولید محصوالت

66/748/160/747/038/946/533/358/854/882/871/956/3میزان سفارشات جدید

56/757/460/748/552/859/660/457/057/163/850/050/0سرعت انجام و تحویل سفارش

60/040/746/448/544/439/541/747/461/953/450/037/5موجودى مواد اولیه

میزان استخدام و بکارگیرى 
63/344/471/447/041/756/145/855/364/358/671/950/0نیروى انسانى

93/379/689/380/383/379/866/775/469/084/581/375/0قیمت خرید مواد اولیه
46/763/039/347/058/347/455/243/052/446/653/150/0موجودى محصول( انبار)

46/733/342/940/941/746/540/647/452/451/740/650/0میزان صادرات کاال
60/055/657/157/652/861/446/959/652/450/046/956/3قیمت محصوالت تولیدشده
56/750/078/666/755/663/253/162/357/170/775/075/0مصرف حامل هاى انرژى
56/740/764/354/538/951/835/452/657/174/165/650/0میزان فروش محصوالت

63/355/660/754/569/464/958/373/769/082/875/056/3انتظارات تولید درماه آینده

جدول 3 : وضعیت شاخص هاى صنایع منتخب از نگاه طرح شاخص مدیران خرید - دى 1398
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آفریقاى جنوبى

مالزى

هنگ کنگ

ترکیه

Jan.2020

48.3

Jan.2020

48.8

Jan.2020

46.8

Jan.2020

51.3

Jan.2020

50.7

Jan.2020

47.9

Jan.2020

44.9

Jan.2020

45.3

Jan.2020

54.9

Jan.2020

48.8

غنا

روسیه

لبنان

آلمان

عربستان

ژاپن

شامخ در برخى از کشورها شامخ کل

شامخ صنعت

مقدار تولید محصوالت (پرسش اصلى با ضریب %25 ). 1
میزان سفارشات جدید (پرسش اصلى با ضریب %30). 2
سرعت انجام و تحویل سفارش (پرسش اصلى با ضریب %15). 3
موجودى مواد اولیه (پرسش اصلى با ضریب %10). 4
میزان استخدام و بکارگیرى نیروى انسانى (پرسش اصلى با ضریب %20). 5
قیمت خرید مواد اولیه. 6
موجودى محصول نهایى در انبار. 7
میزان صادرات کاال. 8
قیمت محصوالت تولیدشده. 9

مصرف حامل هاى انرژى. 10
میزان فروش محصوالت. 11
انتظارات تولید در ماه آینده. 12

براى طراحى پرسشنامه  و وزن دهى به 5 پرسش اصلى در محاسبه عدد شامخ بخش صنعت در اتاق ایران، از رویکردهاى بین المللى با 
کمى تعدیل به صورت زیر استفاده شده است: 

عدد صفر براى آن پرسش ثبت مى شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ 
در آن پرسش است. درنهایت معیار سنجش این شاخص عددى بین 0 تا 100 است. عدد 0  و 100 به ترتیب به معناى آن است که 100

درصد پاسخگویان گزینه" بدتر شده است" و"بهتر شده است" را انتخاب نموده اند، عدد 50 نشان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، 
باالى 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معناى بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. بر این اساس، چنانچه عدد 
محاسبه شده زیر 50 باشد، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان مى دهد که سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. در 
مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده باالى 50 باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان مى دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل، 

کاهش یافته است. 


