
شامخ صنعت - دوره بیست و چهارم شامخ کل اقتصاد - دوره دوازدهم

	 عدد شامخ کل اقتصاد )46/86( همچنان بر وضعیت رکودی در فعالیت

اکثر بنگاه های اقتصادی حکایت دارد هرچند روند کاهش در فعالیت 

بنگاه ها فقط اندکی مالیم تر از مرداد ماه )46/43( است.

	 شاخص میزان فعالیت های کسب وکار  )48/98( بیشترین مقدار را

در بین 5 زیرشاخص اصلی دارد که تفاوت محسوسی با مرداد ماه )47/58( 

نداشته است.

	 )35/64( لوازم خریداری شده  یا  اولیه  مواد  موجودی  شاخص 

کمترین مقدار در میان زیرشاخص ها و نشان دهنده کمبود مواد اولیه 

برای بنگاه های اقتصادی است که نسبت به مرداد ماه )40/24(، همچنان 

کاهش داشته است.

	 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )46/93( پس از 4 ماه

روند کاهشی، با اندکی افزایش روبرو بوده است.

	 عدد شامخ کل بخش صنعت )54/53( تا حدودی افزایش فعالیت های

صنعتی در شهریور ماه را نشان می دهد که بخشی از این روند افزایشی به 

دلیل افزایش تولید و تقاضا نسبت به ماه قبل است که باعث شده شاخص 

نسبت به مرداد ماه )48/06(  افزایش یابد.

	 شاخص میزان سفارشات مشتریان )57/48( در بین 5 زیر شاخص

اصلی نسبت به مرداد ماه بیشترین )44/23( افزایش را داشته است.

	 شاخص موجودی مواد اولیه )41/01( همچنان نشان دهنده کاهش

اولیه است که نسبت به مرداد ماه )43/09(  در سطح موجودی مواد 

همچنان روند کاهشی دارد. در مقابل قیمت خرید مواد اولیه در شهریور 

ماه )93/08( نسبت به مرداد ماه )88/63( افزایش داشته است.

	 )46/23( نسبت به مرداد ماه )شاخص مقدار تولید محصوالت )56/17

افزایش یافته  است.  این افزایش به دنبال افزایش سفارش مشتریان و میزان 

فروش کاالها در شهریور ماه حاصل شده است.

طرح شاخص مدیران خرید 
شهریور ماه 1399

مرکز پژوهش های اتاق ایران

مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 44

 معیار سنجش این شاخص عددی بین 0 تا 100 
می باشد. رقم 50 نشان دهندهی وضعیتی میانه است.

باسمه تعالیباسمه تعالی

54/53 46/86
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شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

بازگشت بخش صنعت در اقتصاد جهانی در ماه سپتامبر هم ادامه یافته است. تولید و سفارشات جدید برای سومین ماه پیاپی افزایش 
یافته اند در حالیکه سفارش برای صادرات جدید برای اولین بار طی دو سال اخیر افزایش داشته است. گزارش JPMorgan از 
PMI ترکیبی در کل دنیا طی 25 ماه گذشته به بیشترین مقدار خود افزایش یافته است و در سپتامبر 52.3 شده است در حالی که 
این رقم در ماه آگوست 51.8 بوده است. شاخص های اصلی PMI درسه ماه اخیر سیگنال افزایشی را نشان داده اند و طی آخرین 

نظرسنجی در بین 29 کشور که داده های PMI آن ها در دسترس بوده است 21کشور افزایش را به ثبت رسانده اند.

بر اساس گزارش ماه سپتامبر مؤسسه IHS از نتایج PMI بخش صنعت در منطقه یورو، سیگنال افزایش در رشد صنایع در ماه 
سپتامبر وجود دارد و شاخص برای این ماه 53.7 به دست آمده است که نسبت به ماه قبل)51.7( افزایش داشته است. عالوه براین 
، ماه سپتامبر بیشترین رشد طی دوسال اخیر و بهبود در شرایط عملکرد را به ثبت رسانده است. سفارشات جدید و تولید با حمایت 

و تقویت صادرات به شدت افزایش داشته اند و رشد منطقه ناشی از بازگشت و تقویت بخش صنعت در آلمان می باشد.

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در شهریور ماه 46.86 محاسبه 
شده است که نسبت به مرداد ماه )46.43( تغییر چندانی نداشته است. بنگاه های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کرده اند، در 
شهریور ماه، هر 5 زیرشاخص: میزان فعالیت های کسب وکار )48.98(، میزان سفارشات جدید مشتریان )46.93(، سرعت انجام و 
تحویل سفارش )48.50(، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )35.64( و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )48.46( 

را کمتر از 50 ارزیابی کرده اند. 

 میزان فعالیت های کسب وکار )48/98( در تابستان روند ثابت و رکودی داشته است. این شاخص نسبت به مرداد ماه 
)47/58( اندکی افزایش داشته است اما همچنان رکود فعالیت های کسب وکار در کل اقتصاد را نشان می دهد که به دلیل کاهش 

موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نسبت به مرداد ماه )40/24( است.

 میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریور ماه 46/93 محاسبه شده است. همچنین میزان فروش کاالها یا خدمات در 
شهریور ماه )46/20( نسبت به مرداد ماه )43/45( افزایش داشته است که مولد افزایش میزان سفارشات است.

 سرعت انجام و تحویل سفارش در شهریور ماه عدد 48/50 محاسبه شده است که نسبت به مرداد ماه )53/28( کاهش 
داشته است که دلیل آن، کاهش موجودی مواد اولیه در شهریور ماه )35/64( بوده است. این کاهش در بخش های مختلف 

اقتصاد قابل مشاهده است.

 قیمت محصوالت تولید شده یا خدمات ارائه شده )72/33( همچنان افزایش قیمت فروش را بیشتر از ماه قبل نشان 
می دهد. این در حالیست که شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )88/75( همچنان مقدار زیادی دارد. 

 شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی برای مهرماه )44/51( نسبت به شهریور )51/55( کاهش داشته 
است که به دلیل کاهش موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق در شهریور ماه )41/56( دور از انتظار نیست.
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شهریور 99مرداد 99تیر 99 شاخص

45/4746/4346/86شامخ  کل اقتصاد

46/4047/5848/98میزان فعالیت های کسب و کار

44/3941/5346/93میزان سفارشات جدید مشتریان

47/7153/2848/50سرعت انجام وتحویل سفارش

35/2940/2435/64موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده

49/3750/3248/46میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

89/5290/2788/75قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده

42/7848/4043/01موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق
42/8842/9141/56میزان صادرات کاال یا خدمات

70/0564/2672/33قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات ارائه شده

52/9254/4453/47مصرف حامل های انرژی

44/6943/4546/20میزان فروش کاالها یا خدمات

44/6451/5544/51انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده

           جدول1: شامخ کل اقتصاد - شاخص مدیران خرید )PMI( شهریور ماه 1399

نمودار 1: مقایسه شامخ کل اقتصاد در دوازده ماه گذشته )دوره اول تا دوازدهم(
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شهریور 99مرداد 99تیر 99 شاخص

55/2548/0654/53شامخ  کل صنعت

56/4746/2356/17مقدار تولید محصوالت

58/8544/2357/48میزان سفارشات جدید مشتریان

54/8555/4956/72سرعت انجام وتحویل سفارش

39/5343/0941/01موجودی مواد اولیه خریداری شده

56/4952/9853/17میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

94/7488/6393/08قیمت خرید مواد اولیه

44/2751/2849/13موجودی محصول نهایی در انبار
49/4546/3247/44میزان صادرات کاال

76/1666/0170/80قیمت محصوالت تولیدشده

61/8353/0053/79مصرف حامل های انرژی

57/2844/9755/38میزان فروش محصوالت

51/3758/6252/28انتظارات تولید در ماه آینده

           جدول2: شامخ صنعت- شاخص مدیران خرید )PMI( شهریور ماه 1399

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت 

براساس داده های به دست آمده، شاخص مدیران خرید صنعت در شهریور ماه، 54/53 محاسبه شده است که نسبت به ماه 
قبل )48/06( افزایش یافته است. بدیهی است که افزایش زیرشاخص های موثر در محاسبه، باعث افزایش این عدد نسبت به ماه 
قبل شده است که می توان به افزایش مقدار تولید محصوالت )56.17(، میزان سفارشات جدید مشتریان )57.48(، سرعت انجام 
وتحویل سفارش )56.72( و میزان استخدام )53.17( نسبت به مرداد ماه، اشاره داشت. زیرشاخص موجودی مواد اولیه خریداری 
شده )41.01( نسبت به مرداد ماه کاهش داشته است. الزم به ذکر است این شاخص از مهرماه سال 1397، همواره مقدار کمتر از 

50 را به خود اختصاص داده است.
 مقدار تولید در شهریور ماه )56.17( نسبت به مرداد ماه )46.23( افزایش داشته است، که باعث افزایش میزان فروش 

محصوالت به مشتریان )55.38( شده است. 
 قیمت خرید مواد اولیه )93.08( در شهریور، همچنان افزایش بی رویه در قیمت مواد اولیه را نشان می دهد، به دلیل کمبود 
و عدم تأمین ارز مورد نیاز بنگاه ها از سوی بانک مرکزی و همچنین مشکالت ناشی از ناهماهنگی سازمان بورس با صنایع باالدستی 
نظیر پتروشیمی ها در نظارت و تخصیص درست مواد اولیه، در برخی از صنایع، تولیدکنندگان واقعی مجبورند مواد اولیه موردنیاز 

خود را به سختی و در قیمت های بسیار باال تأمین کنند. 
 قیمت محصوالت تولیدشده در شهریور ماه عدد 70.80 محاسبه شده است که نسبت به مرداد ماه )66.01( افزایش داشته 

است.
 انتظارات تولید برای مهر ماه )52.28( نسبت به شهریور ماه )58.62( کمتر اما مثبت، پیش بینی شده است که نشان دهنده 

وضعیت رونق نسبی خواهد بود. 
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نمودار 2: مقایسه روند شامخ بخش صنعت 
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54/344/051/155/555/057/352/353/653/260/451/257/5شامخ گروه

65/040/050/060/058/359/652/648/361/860/953/866/7مقدار تولید محصوالت

60/044/061/163/354/259/651/364/452/964/142/350/0میزان سفارشات جدید

60/048/038/956/750/060/656/655/167/659/461/550/0سرعت انجام و تحویل سفارش

30/032/022/236/750/043/642/138/147/142/234/650/0موجودی مواد اولیه

میزان استخدام و بکارگیری 
40/052/061/146/758/355/355/350/835/364/161/566/7نیروی انسانی

80/096/0100/096/791/790/493/494/1100/089/1100/083/3قیمت خرید مواد اولیه

35/044/055/641/762/556/452/640/744/140/638/550/0موجودی محصول) انبار(

55/046/038/948/345/848/942/150/052/948/442/350/0میزان صادرات کاال

80/076/094/473/350/079/864/573/776/562/565/441/7قیمت محصوالت تولیدشده

50/040/055/655/050/059/652/655/147/148/457/766/7مصرف حامل های انرژی

55/040/061/155/045/862/852/655/952/962/565/433/3میزان فروش محصوالت

40/034/022/258/362/554/356/644/164/756/334/650/0انتظارات تولید درماه آینده

جدول 3 : وضعیت شاخص های صنایع منتخب از نگاه طرح شاخص مدیران خرید - شهریور 1399



مرکز آمار و اطالعات اقتصادی

گزارش طرح شاخص مدیران خرید66

برخی مشکالت اصلی در شهریور ماه از دید فعاالن اقتصادی:
- مشکل در افزایش قیمت مواد اولیه در بورس ایران، عدم ترخیص لوازم یدکی موردنیاز وارد شده از گمرک )صنایع نساجی(.

- مشکل در تامین قطعات یدکی به دلیل افزایش نرخ ارز و عدم ثبات قیمت ها، افزایش قیمت پاکت و هزینه حمل و نقل )صنایع کانی 
غیرفلزی(.

- کمبود قطعات جهت تعمیرات و عدم برگشت پول و نقدینگی )فلزی(.
- کاهش مواد اولیه عرضه شده در بورس، عرضه مواد اولیه بی کیفیت توسط پتروشیمی ها )صنایع الستیک و پالستیک(.

- عدم برگشت ارز حاصل از صادرات )صنایع فراورده های نفت و گاز(.
- توقف صادرات به پاکستان به دلیل اجازه نداشتن برای دریافت ریال به جای ارز )صنایع شیمیایی(.

نمودار 3: مقایسه شاخص های بخش صنعت در سه ماه منتهی به شهریور 99

تیر 99مرداد 99 شهریور 99
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شاخص می یابند،  انتشار  بین المللی  سازمان های  و  کشورها  توسط  که  اقتصادی  گوناگون  و  متنوع  شاخص های  میان   از 
 PMI) Purchasing Manager’s Index(،  که در فارسی به اختصار شامخ نامگذاری شده است، یکی از مهم ترین شاخص های 
اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود  29000 بنگاه بخش 
خصوصی  در بیش از 40 کشور دنیا  محاسبه و منتشر می شود. این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامه ای به دست می آید، بینش آنی 
و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کالن به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد. ویژگی های این شاخص 

عبارتند از:

	.داده های شامخ به صورت ماهانه در روزهای ابتدایی ماه و پیش از انتشار داده های رسمی  منتشر می شود

	 .شامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از طریق تولید داده های استاندارد شده را فراهم می سازد

	 .داده ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسب وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع آوری می شوند

	.به صورت مستمر و دقیق توسط بازار های مالی، بانک های مرکزی ، مراکز تصمیم گیری اقتصادی و رسانه ها در جهان پیگیری می شود

در طرح شامخ، از پاسخ دهندگان خواسته می شود به 12پرسش  مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش) بهتر شده، بدتر 
شده ویا تغییری نکرده است(، پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد0/5 و گزینه کمتر 
ازماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می 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 عددی بین 0 تا 100 است. عدد 0  و 100 به ترتیب به معنای 
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، باالی 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای 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 می دهد که سرعت بدتر شدن 
وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده باالی 50 باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می دهد که سرعت 

بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل، کاهش یافته است. 

معرفی طرح شامخ )شاخص مدیران خرید(

مقدار تولید محصوالت )پرسش اصلی با ضریب %25 (. 1
میزان سفارشات جدید )پرسش اصلی با ضریب %30(. 2
سرعت انجام و تحویل سفارش )پرسش اصلی با ضریب %15(. 3
موجودی مواد اولیه )پرسش اصلی با ضریب %10(. 4
میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )پرسش اصلی با ضریب %20(. 5
قیمت خرید مواد اولیه. 6
موجودی محصول نهایی در انبار. 7
میزان صادرات کاال. 8
قیمت محصوالت تولیدشده. 9

مصرف حامل های انرژی. 10
میزان فروش محصوالت. 11
انتظارات تولید در ماه آینده. 12

برای طراحی پرسشنامه  و وزن دهی به 5 پرسش اصلی در محاسبه عدد شامخ در اتاق ایران، از رویکردهای بین المللی با کمی تعدیل 
به صورت زیر استفاده شده است: 
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آفریقای جنوبی

مالزی

هنگ کنگ

ترکیه

امارات

برزیل

Aug.2020

45.3

Aug.2020

49.3

Aug.2020

44.0

Aug.2020

54.3

Aug.2020

49.4

Aug.2020

64.7

Aug.2020

51.2

Aug.2020

51.1

Aug.2020

40.1

Sep.2020

56.6

Aug.2020

55.1

Aug.2020

53.1

Aug.2020

48.8

Sep.2020

47.3

Aug.2020

44.9

Aug.2020

52.0

غنا

روسیه

لبنان

آلمان

چین

چین

عربستان

ژاپن

ژاپن

هند

شامخ در برخی از کشورها در آگوست و سپتامبر 2020

شامخ کل

شامخ صنعت


