
شامخ صنعت - دوره بیست و پنجم شامخ کل اقتصاد - دوره سیزدهم

	 اکثر فعالیت  در  رکود  وضعیت   )44/47( اقتصاد  کل  شامخ  عدد   

بنگاه های اقتصادی به خصوص در بخش خدمات و کشاورزی را نشان 

می دهد و نسبت به شهریور ماه )46/86( کاهش در فعالیت بنگاه ها با 

شدت بیشتری ادامه دارد. 

	 شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری شده )93/17( بار 

دیگر رکورد شکسته و در مهر بیشترین مقدار خود را طی 13ماهه گذشته 

از ابتدای شروع طرح تاکنون داشته است.

	 )44/51( انسانی  نیروی  بکارگیری  و  استخدام  میزان  شاخص   

نسبت به ماه قبل)48/46( نرخ کاهش بیشتری را داشته است که عمدتاً به 

دلیل کاهش استخدام در بخش خدمات   است.

	 شاخص میزان فروش کاالها یا خدمات )41/85( همچنان نسبت به 

ماه قبل کاهشی است که ناشی از افزایش قیمت ها و در پی آن کاهش 

سفارشات است.

	 روند و  است  شاخص مدیران خرید صنعت در مهر ماه، 52/22 

افزایشی البته با نرخ کمتری نسبت به ماه قبل دارد. به غیر از موجودی 

مواد اولیه خریداری شده سایر زیرشاخصهای اصلی تعیین کننده شاخص 

کل، وضعیت را بهتر از ماه قبل نشان می دهند.

	 و ادامه  با  مواداولیه خریداری شده )37/46(  شاخص موجودی 

افزایش در شیب روند کاهشی خود طی 6 ماه گذشته به کمترین مقدار 

رسیده است.

	 قیمت مواد اولیه خریداری شده )94/82( طی 25 ماه گذشته از

شروع طرح به بیشترین مقدار خود رسیده است و به تبع آن قیمت فروش 

محصوالت تولید شده )74/81( در مهرماه نسبت به شهریور افزایش داشته 

است. همچنین کمبود مواد اولیه از یک سو و نوسانات شدید قیمتی از 

سوی دیگر باعث شده تا تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز را در قیمت های 

بسیار باال  تأمین کنند.

طرح شاخص مدیران خرید 
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شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

براساس آخرین نظرسنجی های گزارش از اقتصاد کل جهان در ماه سپتامبر قویترین افزایش رشد اقتصادی که همراه با تقاضای 
روزافزون باعث بازگشت رشد اشتغال در سطح جهانی شده است. با این حال، سرعت کلی رشد تولید کاهش یافته است. گزارش 
JPMorgan از PMI برای اولین بار در پنج ماه گذشته کاهش یافت و از 52/4 در آگوست به 52/1 کاهش یافته است. در حالی که 

نگرانی در مورد افزایش موج های بعدی کووید، انتظارات تجاری در مورد چشم انداز برای دومین ماه کاهش یافته است.

بر اساس گزارش ماه اکتبر مؤسسه IHS از نتایج PMI بخش صنعت در منطقه یورو، افزایش در رشد صنایع در ماه اکتبر ادامه 
دارد و شاخص برای این ماه 54/8 به دست آمده است که نسبت به ماه قبل)53/7( افزایش داشته است. آلمان بهترین عملکرد را 
در بین کشورهای منطقه و افزایش در تولید و سفارشات جدید داشته است. اتریش نیز بیشترین مقدار شاخص را طی دو سال اخیر 
و ایتالیا طی 31 ماه گذشته تجربه کرده اند. بیشترین رشد در سرمایه گذاری در کاالها دیده شده است این درحالیست که بهبود در 

رشد در دو سال اخیر بیشترین مقدار را داشته است.

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهر ماه 44/47 به 
دست آمده است که نسبت به شهریور ماه )46/86( اندکی کاهش داشته است. بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در طرح شامخ 
مهرماه، در مجموع وضعیت همه زیرشاخص ها را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده اند. نتایج نشان می دهد که بخش زیادی از این کاهش 

ناشی از رکود باالیی  است که بخش خدمات و کشاورزی در مهر ماه داشته اند.

 شاخص میزان فعالیت های کسب و کار )43/51( نسبت به شهریور ماه )48/93( با نرخ کاهش بیشتری روبرو بوده است 
و به دلیل افزایش شیوع کرونا، مجددا در فعالیت های بخش خدمات و کشاورزی در مهرماه روند کاهشی با نرخ باالیی اتفاق 

افتاده است.

 شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری شده )93/17( در مهر ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته به طوری که 
بیشترین مقدار خود را طی 13ماهه گذشته از ابتدای شروع طرح تاکنون داشته است. افزایش پیوسته قیمت خرید مواد اولیه 
افزایش در شاخص قیمت محصوالت تولید شده یا خدمات ارائه شده )77/31( را در مهرماه در پی داشته است. شاخص قیمت 
مصرف کننده در مهرماه نسبت به شهریور ماه نیز 7 درصد افزایش داشته است و نرخ تورم 27/2 درصدی در مهرماه نیز مؤید 

این افزایش قیمت است.

 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )44/51( نسبت به ماه قبل)48/46( نرخ کاهش بیشتری را داشته 
است که این کاهش بیشتر به دلیل کاهش استخدام در بخش خدمات و کشاورزی بوده  است.

 شاخص میزان فروش کاالها یا خدمات )41/85( همچنان نسبت به ماه قبل کاهشی است و نسبت به شهریور ماه 
)44/51( نرخ کاهش بیشتری داشته است و این به دلیل افزایش قیمت ها و کاهش سفارشات به خصوص در بخش خدمات و 

کشاورزی است.
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مهر 99شهریور 99مرداد 99 شاخص

46/4346/8644/47شامخ  کل اقتصاد

47/5848/9843/51میزان فعالیت های کسب و کار

41/5346/9346/16میزان سفارشات جدید مشتریان

53/2848/5047/90سرعت انجام وتحویل سفارش

40/2435/6436/55موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده

50/3248/4644/51میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

90/2788/7593/17قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده

48/4043/0146/42موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق
42/9141/5642/49میزان صادرات کاال یا خدمات

64/2672/3377/31قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات ارائه شده

54/4453/4753/74مصرف حامل های انرژی

43/4546/2041/85میزان فروش کاالها یا خدمات

51/5544/5141/15انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده

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

نمودار 1: مقایسه شامخ کل اقتصاد
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نمودار 2: مقایسه روند شامخ بخش صنعت 

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت 

براساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مهر ماه، 52/22 است و نرخ افزایش 
در تولید نسبت به شهریور )54/53( اندکی کاهش داشته است. به غیر از کاهش شدید موجودی مواد اولیه خریداری شده سایر 

زیرشاخصهای اصلی تعیین کننده شاخص کل، وضعیت را بهتر از ماه قبل نشان می دهند.
 شاخص موجودی مواداولیه خریداری شده )37/46( همچنان روند کاهشی دارد به طوری که طی 6 ماه گذشته به کمترین 

مقدار خود رسیده است.
 قیمت مواد اولیه خریداری شده )94/82( نسبت به شهریور ماه)93/08( باز هم افزایش داشته است و طی 25 ماه گذشته از 
شروع طرح بیشترین مقدار خود رسیده است و به تبع آن قیمت فروش محصوالت تولید شده )74/81( در مهرماه نسبت به شهریور 
افزایش داشته است. کمبود مواد اولیه از یک سو و نوسانات شدید قیمتی از سوی دیگر باعث شده تا تولیدکنندگان همچنان مواد 

اولیه مورد نیاز را در قیمت های بسیار باال و حتی با کیفیت های پایین تأمین کنند.
 موجودی محصول نهایی در انبار )45/20( نسبت به ماه قبل )49/13( کاهش داشته است. کمبود نقدینگی و کمبود مواد 
اولیه باعث شده تا تولیدکنندگان متناسب با میزان سفارشات مشتریان تولید کنند و از یک سو با توجه به قیمت باالی مواد اولیه 

و کمبود آن، و از سوی دیگر به منظور تأمین سرمایه در گردش، موجودی انبار را کاهش دهند.
 شاخص کل شامخ در بخش صنعت برای صنایع فرآورده های نفت و گاز )40/9(، صنایع کانی غیرفلزی )47/5( کمترین 
مقدار و نسبت به ماه قبل و صنایع فلزی)59/1(، سایر صنایع )58/9( وضعیت بهتری نسبت به دیگر صنایع این بخش داشته اند. 
همچنین انتظارات تولید در ماه آینده برای صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته )72/4( )به دلیل رونق خودروسازی ها( نشان دهنده 
خوشبینی و در صنایع پوشاک و چرم )41/7( )به دلیل کمبود شدید و گرانی مواد اولیه( نشان دهنده بدبینی بنگاه های اقتصادی 

این بخش ها برای به ماه آینده است.
به طور کلی کمبود مواد اولیه و افزایش شدید قیمت ها در بخش صنعت که منجر به افزایش در قیمت فروش محصوالت تولید 
شده نیز شده است. در مهرماه همه تولیدکنندگان به صورت یکصدا از افزایش شدید و نابسامانی قیمت ارز و کمبود مواد اولیه مورد 
نیاز خود و همچنین قوانین مخل کسب و کار شکایت داشتند و این موضوع منجر به توقف برخی از خطوط تولید شده است. با 
توجه به این که از نظر اکثر فعاالن اقتصادی به علت نوسانات شدید قیمتی شرایط حتی برای ماه آینده قابل پیش بینی نمی باشد، 

با این حال همزمان با برگزاری انتخابات امریکا کمی انتظارات خوشبینانه نسبت به افزایش فعالیت ها در ماه آینده وجود دارد.
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           جدول2: شامخ صنعت- شاخص مدیران خرید )PMI( مهر ماه 1399

مهر 99شهریور 99مرداد 99 شاخص

48/0654/5352/22شامخ  کل صنعت

46/2356/1752/16مقدار تولید محصوالت

44/2357/4855/42میزان سفارشات جدید مشتریان

55/4956/7254/66سرعت انجام وتحویل سفارش

43/0941/0137/46موجودی مواد اولیه خریداری شده

52/9853/1753/08میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

88/6393/0894/82قیمت خرید مواد اولیه

51/2849/1345/20موجودی محصول نهایی در انبار
46/3247/4447/03میزان صادرات کاال

66/0170/8074/81قیمت محصوالت تولیدشده

53/0053/7956/69مصرف حامل های انرژی

44/9755/3849/98میزان فروش محصوالت

58/6252/2857/36انتظارات تولید در ماه آینده

نمودار 3: مقایسه شاخص های بخش صنعت در سه ماه منتهی به مهر 99
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برخی مشکالت اصلی در مهر ماه از دید فعاالن اقتصادی:
- عدم وجود نقدینگی برای خرید مواد اولیه، قوانین مخل تولید، کمبود سرمایه در گردش  و افزایش قیمت ارز )صنایع فلزی(

- قوانین مخل صادرات در خصوص بازگشت ارز به قیمت نیمایی باعث شده تا صادرات  برای بسیاری از تولیدکنندگان منطقی نباشد. 
- وجود فساد، ایجاد موانع در کسب و کار به جای تسهیل کارها توسط وزارت صمت و بورس کاال، باعث رانت و رفتارهای مافیایی در تخصیص مواد اولیه 

مورد نیاز به تولیدکنندگان شده است.)صنایع ماشین سازی(
- افزایش قیمت و کمبود نهاده های دامی و همچنین تعیین قیمت فروش محصوالت دامی تولید شده به قیمت مصوب که بسیار پایین تر از قیمت 
تمام شده است، باعث شده تا فروش نهاده ها در بازار به صرفه تر از تولید محصوالت دامی برای تولیدکنندگان باشد. )کشاورزي، شکار و جنگلداري و 

ماهیگیری(
- همچنان سوء مدیریت و نداشتن ضابطه توسط بورس و پتروشیمی وجود دارد، تولیدکننده ها در تأمین مواد اولیه خود در گریدهای مورد نیاز از طریق 
بورس و پتروشیمی ها به شدت مشکل دارند چرا که پتروشیمی گریدهای مناسب را فقط به چند تولیدکننده خاص عرضه می کند و حاضر به عرضه به 

سایرین نیستند درنتیجه به علت تقاضای باال، قیمت ها هم در بورس کاال افزایش زیادی داشته است.)صنایع نساجی(
- افزایش شدید قیمت  مواد اولیه تقاضای مشتریان و سفارشات جدید را کاهش داده )صنایع الستیک و پالستیک(

- کمبود شدید قطعات و ماشین آالت موردنیاز برای انجام فعالیت و نوسانات شدید قیمتی .) استخراج معدن(
- گرانی قیمت پاکت و افزایش سایر هزینه ها، باعث افزایش قیمت محصوالت و کاهش تقاضای مشتریان شده است.) کانی غیرفلزی(

جدول 3 : وضعیت شاخص های صنایع منتخب از نگاه طرح شاخص مدیران خرید - مهرماه 1399
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51/140/957/048/847/559/150/450/949/053/951/058/9شامخ گروه

54/540/055/046/843/360/952/950/046/753/450/064/3مقدار تولید محصوالت

45/538/065/053/253/363/050/057/056/750/058/357/1میزان سفارشات جدید

59/154/065/048/453/356/555/750/953/355/245/871/4سرعت انجام و تحویل سفارش

40/918/020/035/540/037/038/642/136/741/441/735/7موجودی مواد اولیه

میزان استخدام و بکارگیری 
54/548/060/051/643/364/150/047/443/365/550/057/1نیروی انسانی

86/494/0100/091/996/792/498/694/796/791/4100/092/9قیمت خرید مواد اولیه

45/524/030/040/360/055/442/943/040/037/937/535/7موجودی محصول) انبار(

45/538/055/046/850/051/141/442/153/348/341/750/0میزان صادرات کاال

77/386/090/080/666/773/967/179/876/769/075/085/7قیمت محصوالت تولیدشده

54/536/055/051/646/760/961/453/563/356/958/371/4مصرف حامل های انرژی

36/432/065/045/250/057/651/447/446/746/645/842/9میزان فروش محصوالت

59/148/045/054/866/759/854/361/443/372/441/757/1انتظارات تولید درماه آینده
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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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