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50/97شامخ مهر 1398
چکیده:

 عدد شامخ کل (50/97)، نشان دهنده تثبیت نسبى شاخص با رویکرد مثبت در مهر ماه نسبت به ماه گذشته (50/43) در بخش صنعت
است.
.شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (60/65) در مهر، بیشترین میزان شاخص در بین 5 مولفه اصلى شامخ بوده است
.شاخص میزاناستخدام و بکارگیرى نیروى انسانى (55/36) داراى تغییرات مثبت نسبت به ماه گذشته (54/31) است
 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (45/32) کمترین مقدار شاخص در بین  5 مولفه اصلى شامخ بوده است. شاخص تولید

نیز رقم کمتر از 50 را در این ماه(49/29) ثبت نموده است.
 شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم 62/32، امیدوارى فعاالن اقتصادى به بهبود وضعیت بخش صنعت در آبان ماه را نشان

مى دهد.
 به نظر مى رسد روند صعودى شامخ هرچند به صورت بسیارجزئى از یکسو  و از سوى دیگر، کاهش نسبى در قیمت مواد اولیه و محصوالت

تولیدى در این ماه به همراه انتظارات مثبت فعاالن اقتصادى براى ماه بعد، نویددهنده تحریک بخش تقاضا و به دنبال آن حرکت به سوى 
رونق تولیددر ماه هاى آتى باشد.
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38/3540/9540/59قیمت محصوالت تولیدشده
48/5751/0152/19مصرف حامل هاى انرژى
37/8546/1444/02میزان فروش محصوالت

62/1665/2362/32انتظارات تولید در ماه آینده

           جدول1: شامخ صنعت- شاخص مدیران خرید (PMI) مهر ماه 1398

مقایسه شاخص ها در سه ماهه گذشته



مهر 331398

تحلیل اقتصادى شامخ - مهر 1398
شاخص کل

پیش از تحلیل شاخص مهرماه شامخ براى ایران، بدنیست نگاهى به آخرین تحلیل هاى شاخص PMI جهانى براى ماه سپتامبر داشته باشیم1 . شاخص 
PMI براى ماه سپتامبر همچنان حکایت از کاهش شتاب رشد اقتصادى جهان دارد و ضعیف ترین میزان رشد تولید در سه سال گذشته را نشان مى دهد. 
رشد سفارشات جدید به کمترین میزان خود از سال 2012 رسیده است و انتظارات کسب و کارها درباره سال پیش رو نزدیک به حد پایین پرسشنامه 
ارزیابى شده است. نگرانى هاى تجارى بدلیل افزایش عدم اطمینان ها و نگرانى ها درباره رشد ضعیف تر اقتصاد، همچنان وجود دارد. صادرات جهانى 
همچنان در سرازیرى سقوط قرار دارد و فعالیت هاى تولیدى، على رغم برخى عالیم کاهش رکود، کمابیش در وضعیت رکودى قرار دارد. مهمترین عامل 
براى تضعیف اخیر شرایط جهانى، سرریز کاهش تجارت ناشى از تولید به بخش خدمات است. بخش خدمات کمترین میزان رشد را در طول 3 سال اخیر 

نشان مى دهد.2
همان گونه که در شماره هاى قبل اشاره شد،  شامخ یک شاخص انتشار است که وضعیت صنعت را با مبنا قرار دادن عدد 50 معرفى مى کند. به بیان 
دیگر، در هر مورد از سواالت پرسشنامه، هر چه تعداد بیشترى از فعاالن اقتصادى وضعیت را بهتر (یا بدتر) از ماه قبل معرفى کنند، عدد شاخص از 50
فاصله بیشترى مى گیرد و این به معناى گستردگى بیشتر پدیده در نمونه مورد بررسى مى باشد. به تبع هرچه عدد شاخص به 50 نزدیک تر باشد (چه 
اعداد کمتر از 50 و چه بیشتر از 50) به معناى عدم تغییر محسوس نسبت به ماه قبل مى باشد. لذا در تحلیل اعداد شاخص باید توجه کافى به این نکات 
مبذول داشت. همچنین با توجه به آن که صنایع غذایى، شیمیایى و فلزى از ضریب اهمیت باالترى نسبت به سایر صنایع در محاسبه شاخص شامخ براى 

ایران، برخوردار هستند، لذا تغییرات در این بخش ها، اثرات بزرگترى روى شامخ کل خواهد گذاشت.
با این توضیحات، شامخ کل براى مهرماه نشان مى دهد که وضعیت بخش صنعت تغییر خاصى نسبت به ماه قبل نداشته است و این وضعیت در اکثر 
زیربخش هاى شاخص قابل مالحظه است. مقدار تولید، میزان فروش و سفارشات جدید و موجودى مواد اولیه اندکى نسبت به ماه قبل بدتر شده است و 
قیمت خرید مواد اولیه نسبت به ماه قبل تاحدودى کاهش نشان مى دهد. قیمت محصوالت نیز نسبت به ماه قبل کمى کاهش نشان مى دهد. موجودى 
انبار نیز نسبت به ماه قبل اندکى افزایش داشته است که در کنار سایر متغیرها نشان از ادامه سایه رکود بر بخش صنعت کشور دارد. نکته جالب توجه به 
انتظارات مثبت فعاالن اقتصادى مرتبط مى باشد که على رغم همه شرایط پیش گفته شده، براى ماه بعد افزایش تولید را پیش بینى کرده اند. از فروردین 

سال 98 تا کنون، همه ماهه فعاالن اقتصادى انتظار افزایش تولید براى ماه بعد داشته اند که بجز براى اردیبهشت ماه، این انتظار محقق نشده است. 
الستیک و پالستیک

شامخ گروه صنایع الستیک و پالستیک در مهرماه 98 نشان از اندکى بهبود وضعیت این صنعت در مقایسه با ماه گذشته دارد (52/3).
بنابر اعالم فعاالن اقتصادى این صنعت، میزان سفارشات جدید مشتریان صنایع الستیک و پالستیک در مهرماه 98 نسبت به ماه قبل کاهش یافته (شاخص 

45/8) و سرعت تحویل سفارش ها بیشتر شده است (شاخص 58/3). 
میزان تولید و صادرات این صنایع نیز با وجود کاهش قابل توجه قیمت خرید مواد اولیه (شاخص 37/5)، در مقایسه با ماه قبل با کاهش مواجه بوده است 
(به ترتیب شاخص 45/8 و 41/7). طبق اعالم وزارت صمت، تولید انواع خودرو در کشور طى 7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 34/9درصد 

کاهش یافته است که این موضوع نیز مى تواند تا حدى کاهش تولید را توضیح دهد.
میزان فروش محصوالت نهایى شرکت هاى فعال در صنعت الستیک و پالستیک در مهر 98 نسبت به ماه گذشته کاهش چشمگیرى داشته است (شاخص 
33/3). پیمان سپارى ارزى باعث کاهش صادرات و به دنبال آن کاهش شدید فروش محصوالت این صنایع شده است. از طرف دیگر با توجه به کاهش 
سفارشات و صادرات، افزایش قابل توجه موجودى محصول (انبار) منطقى به نظر مى رسد (شاخص 79/2). عدد این زیرشاخص، باالترین عدد در بین صنایع 
مختلف است. همچنین با توجه به کاهش تولید این صنعت و کاهش قابل توجه قیمت خرید مواد اولیه (37/5)، موجودى مواد اولیه در مقایسه با ماه قبل 

با افزایش شدیدى روبرو بوده که این افزایش بیشترین رقم را در بین صنایع مختلف در مهر 98 داشته است (شاخص 66/7).
مصرف حامل هاى انرژى شرکت هاى فعال صنایع الستیک و پالستیک، با توجه با افزایش موجودى مواد اولیه و انبار آنها در مقایسه با ماه قبل، افزایش 

یافته است (66/7).
فعاالن اقتصادى صنایع الستیک و پالستیک طى 3 ماه گذشته، همواره انتظار بهبود در تولید را داشته اند. على رغم این خوش بینى، انتظارات ایشان محقق 
نشده است. در مهرماه شاخص انتظارات نسبت به تولید در ماه آینده، بیشترین عدد را در بین صنایع مختلف و طى ماه هاى اخیر در این صنعت، به خود 
اختصاص داده است(شاخص 70/8). این امیدوارى نسبت به آینده را مى توان متاثر از تصمیم خودروسازان براى تحویل محصوالت معوق خود در نیمه دوم 

آبان ماه سال جارى دانست.

1.  اطالعات و تحلیل هاى مربوط به ماه اکتبر هنوز منتشر نشده است.
2.https://ihsmarkit.com/research-analysis/global-growth-at-three-year-low-as-weakness-spills-over-to-services-Oct19.html
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فرآورده هاى نفت و گاز
شامخ کل براى این صنعت در مهر ماه عدد 50/4 بدست آمده که حاکى از ثبات وضعیت عمومى این صنعت در مهر نسبت به شهریور است. 

با توجه به کاهش قیمت نفت خام طى مهرماه 98، قیمت محصوالت این صنایع به شدت کاهش پیدا کرده است (شاخص 26/9). اما به دلیل تشدید 
تحریم هاى اقتصادى آمریکا، میزان فروش و صادرات محصوالت این گروه شدیدا در مقایسه با ماه قبل افت کرده است (به ترتیب شاخص 36/5 و 38/5). 
میزان تولید و سفارشات جدید نیز با کاهش روبرو بوده است (به ترتیب شاخص 44/2 و 46/2) این شواهد رکود در بازار محصوالت این صنعت را نشان 

مى دهند.
على رغم آن که موجودى مواد اولیه فعاالن صنعت نفت و گاز در یکسال اخیر همواره در مقایسه با ماه قبل خود با کاهش روبرو بوده است، در مهرماه شاهد 

افزایش موجودى مواد اولیه هستیم (شاخص 59/6) که مى تواند ناشى از کاهش شدید قیمت نفت در این ماه باشد (شاخص 26/9).
همچنین سرعت انجام و تحویل سفارش هاى این گروه از صنعت با توجه به کاهش سفارشات جدید و افزایش بکارگیرى نیروى کار (شاخص 55/8)، افزایش 

یافته است (شاخص 55/8).
در خصوص این صنعت باید به چند واقعیت توجه داشت. بر اساس نتایج طرح شامخ، از آذر ماه سال گذشته هر ماه وضعیت تولید صنایع نفت و گاز نسبت 
به ماه قبل بدتر شده است. همچنین میزان سفارشات جدید هر ماه نسبت به ماه قبل تنزل داشته است. شامخ کل این صنعت از ابتداى سال جارى نشان 
از بدتر شدن وضعیت عمومى این صنعت در هر ماه نسبت به ماه گذشته داشته است ولى در مهرماه شاهد ثبات وضعیت کلى صنایع نفت و گاز بوده است.
عدد به دست آمده براى زیر شاخص انتظارات 61/5 است. این بدان معناست که فعاالن این صنعت نسبت به ماه آینده خوش بین بوده و انتظار بهتر شدن 
وضعیت این صنعت را دارند. اما باید توجه داشت که عدد مربوط به انتظارات فعاالن این صنعت نسبت به ماه آینده از ابتداى سال 98 نیز باالتر از 50 بوده 
است، یعنى انتظار فعاالن این صنعت نسبت به بهبود وضعیت در ماه آینده از ابتداى سال جارى وجود داشته اما در عمل در سال 1398 هر ماه با کاهش 

تولید و کاهش سفارشات جدید مواجه شده اند که مى تواند ناشى از فضاى کسب و کار مبهم و تشدید تاثیر تحریم ها در این صنعت باشد.
نساجى

وضعیت کلى صنعت نساجى (با عدد شامخ 45/36) در مقایسه با شهریور ماه، اندکى بدتر ارزیابى شده است. کاهش اندك در مقدار تولید (با عدد شامخ 
46/43)، کاهش چشمگیر میزان سفارشات جدید (با عدد شامخ 28/57) و عدم تغییر موجودى مواد اولیه (با عدد شامخ 50) شواهدى از وضعیت نامساعد 
صنعت نساجى هستند. مشکل تامین مواد اولیه همچنان یکى از شکایت هاى اصلى فعاالن این صنعت است و ممکن است عدم تغییر در موجودى مواد اولیه 
نشان دهنده انگیزه هاى احتیاطى تولیدکنندگان براى حفظ موجودى مواد اولیه کمیاب باشد. مسئله جالب توجه دیگر این است که شدت کاهش میزان 
فروش محصوالت (با عدد شامخ 32/14) در این صنعت در مهرماه بیشتر از سایر صنایع بوده که لزوم توجه جدى دولت را یادآور مى شود. با این وجود 
انتظارات تولید در ماه آینده (با عدد شامخ 53/6) حاکى از امیدوارى هر چند اندك به شرایط مساعد براى تولید در آینده است. شکى نیست که بسیارى 
از مشکالت گریبانگیر صنعت نساجى در صورت اقدام به موقع و اساسى دولت قابل حل خواهد بود. الزم به ذکر است که برخى اقدامات مثبت در راستاى 
احیاى صنعت نساجى در دست اقدام است که از آن جمله مى توان به مذاکره با وزارت کشاورزى در زمینه رفع مشکالت تولید پنبه و نیز مبارزه جدى با 

قاچاق در این صنعت اشاره کرد که مى تواند کمک مؤثرى به رونق دوباره صنعت نساجى نماید. 
ماشین سازى و لوازم خانگى

گزارش شامخ مهرماه صنعت ماشین سازى و لوازم خانگى شرایط کلى این صنعت را به نسبت ماه قبل با تغییر جزیى مثبت ارزیابى کرده است. مقدار تولید 
محصوالت نیز اندکى افزایشى گزارش شده و میزان سفارشات جدید و میزان فروش محصوالت به نسبت ماه قبل کاهش یافته است. این امر در حالى رخ 
داده که قیمت خرید مواد اولیه و به تبع آن قیمت محصوالت تولید شده نیز کاهش داشته است. بنابراین مى توان چنین ارزیابى کرد که علیرغم آن که 
طرف عرضه در بازار ماشین سازى و لوازم خانگى قیمت هاى خود را بهبود داده اند ولى همچنان طرف تقاضاى این محصوالت به کاهش قیمت ها واکنشى 

نشان نداده اند. 
تولید کنندگان این صنعت خود را قادر به تامین نیاز بازار داخل و حتى مازاد بر آن براى صادرات به کشورهاى منطقه مى دانند و کیفیت محصوالت داخلى 
را مناسب ارزیابى مى کنند. در چنین شرایطى ذایقه استفاده از محصوالت خارجى مردم ایران در کنار افزایش قاچاق به علت ممنوعیت واردات محصوالت 
این صنعت، جزو نگرانى هاى اصلى فعاالن این حوزه عنوان شده است. از جمله راهکارهایى که براى حل این مشکل عنوان مى شود برنامه هاى فرهنگى 

براى ترغیب مردم به کاالهاى تولید ملى، کنترل قاچاق و جایگزینى واردات هوشمند به جاى ممنوعیت واردات محصوالت است. 
صنایع کانى غیر فلزى

با توجه به آن که ساخت و ساز در وضعیت رکود قرار دارد و با پایان یافتن فصل تابستان بازسازى خانه ها نیز کمتر شده است، تقاضا براى گچ، سیمان، کاشى، 
سرامیک و ... که از مهمترین محصوالت کانى غیرفلزى هستند به شدت در مهرماه کاهش یافته است (شاخص میزان سفارشات جدید 35). 

پیرو کاهش تقاضا براى این محصوالت، تولیدات این دسته از صنایع کاهش(شاخص 40)، موجودى انبار افزایش (شاخص60) و میزان فروش محصوالت 
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آنها نیز کاهش داشته است (شاخص 37/5). 
کاهش میزان سفارشات جدید و مقدار تولید محصوالت با توجه به ضرایب باالى آنها در شامخ کل صنایع کانى هاى غیرفلزى (به ترتیب 30 و 25 درصد)، 
اثرگذارى باالیى در محاسبه عدد شامخ کل این گروه داشته است. حاصل، عدد 44/5 براى شامخ کل گروه صنایع کانى غیرفلزى در مهرماه 1398 بوده که 

نشان از بدتر شدن وضعیت این صنعت نسبت به ماه گذشته دارد.
در حالى که در تمامى گروه ها، قیمت محصوالت تولیدى کاهش یافته و تنها در گروه صنایع کانى غیرفلزى، قیمت بدون تغییر باقى مانده است (شاخص 
50)، افت شدید میزان سفارشات جدید در این بخش (شاخص 35)، منجر به آن شده است که شاخص مقدار تولید محصوالت را در صنایع کانى غیرفلزى، 

پائین ترین شاخص در بین همه صنایع باشد (شاخص 40).
از دالیل دیگر کاهش شدید میزان سفارشات جدید، تولید و فروش محصوالت گروه صنایع کانى غیرفلزى، مى توان به افزایش قیمت خرید مواد اولیه این 
گروه اشاره کرد (55/0). این در حالى است که قیمت مواد اولیه در دیگر گروه ها به صورت عمده با کاهش روبرو بوده است (غیر از صنایع غذایى و دسته 

سایر صنایع). همچنین موجودى مواد اولیه این محصوالت اندکى کاهش یافته است (45/0) که همگى آنها نشان از رکود این صنعت دارد.
در خصوص انتظارات تولید در ماه آینده، تعداد فعاالن اقتصادى خوش بین به آینده نسبت به ماه قبل کاهش نشان مى دهد زیرا انتظارات آنها در ماه-هاى 

قبل به طور عملى محقق نشده است(شاخص52/5)
با توجه به آن که شامخ گروه صنایع کانى غیرفلزى کمترین عدد شامخ را در بین صنایع مختلف در مهرماه 98 داشته و همچنین ضریب اهمیت باالى این 

گروه در بین صنایع دیگر (1/00)، تاثیر آن بر شامخ کل قابل توجه بوده است.
صنایع فلزى

در گزارش مهرماه صنایع فلزى همانند شهریورماه، تغییر قابل توجهى در شرایط کلى صنعت مشاهده نمى شود. مقدار تولید محصوالت، میزان سفارشات 
جدید و میزان فروش محصوالت به نسبت ماه قبل به میزان کمى کاهش یافته است. به طورکلى در صنایع فلزى شاخص هاى مقدار تولید محصوالت، 
میزان سفارشات جدید و میزان فروش محصوالت در ماه هاى پایانى سال 97 و آغازین سال 98 در شرایط بهترى به نسبت ماه هاى اخیر ارزیابى شد  اند 
(موارد استثنا درتمامى شاخص هاى مذکور گزارش فروردین و اردیبهشت ماه بوده که در فروردین کاهش شدید و در اردیبهشت افزایش شدید مشاهده 
شده است). این امر درحالى رخ داده است که روند به شدت افزایشى قیمت خرید مواد اولیه و به تبع آن قیمت محصوالت تولید شده از آذر 97 تا تیر 
امسال معکوس شده است. على رغم موارد ذکر شده، انتظارات فعاالن این حوزه در ارتباط با تولیدشان در ماه آینده در طى 7 ماه گذشته مثبت گزارش 

شده است که در عمل محقق نشده است. 
به منظور بهتر شدن شرایط کلى این صنعت الزم است که تقاضا براى محصوالت این صنعت افزایش یابد. صنعت برق و مخابرات، مسکن، تولید خودرو، 
صنایع لوازم خانگى، صنعت هوانوردى و سایر موارد حمل ونقل از تقاضا کنندگان محصوالت صنایع فلزى هستند که خود از شرایط مناسبى برخوردار 
نیستند. از طرفى به علت تحریم هاى خارجى و همچنین محدودیت هاى صادراتى داخلى دسترسى به بازارهاى بین المللى نیز براى صادرکنندگان این 

صنعت دشوار شده است.
شایان ذکر است تحلیلى که براى صنایع فلزى عنوان شد در رابطه با بخش خصوصى فعال در این صنعت است. با توجه به فراوانى شرکت هاى دولتى و 
شبه دولتى در این صنعت و سهم باالى این شرکت ها از تولید و بازار محصول ، به واسطه حمایت هاى دولتى و بعضاً ارتباطات باقدرت و نفوذ سیاسى باال، 

آنها شرایط متفاوتى از سایرفعاالن بخش خصوصى را تجربه مى کنند. 
صنایع غذایى

بر اساس گزارش شامخ شرایط کلى صنایع غذایى در مهرماه تغییر محسوسى نکرده است. در طرف عرضه محصوالت غذایى، مقدار تولید محصوالت به 
میزان ناچیز بهبود و موجودى محصول در انبار به میزان قابل توجهى افزایش یافته است. درحالى که در مقابل و طرف تقاضا میزان سفارشات جدید و 
میزان تقاضاى محصوالت کاهش یافته است. افزایش قیمت محصوالت تولیدى این صنعت در اوایل امسال به علت خروج محصوالت از شمول ارز دولتى و 
در مقابل کاهش قدرت خرید مردم سبب کاهش تقاضا براى این محصوالت طى ماه هاى گذشته شده است. با توجه به آن که شواهد موجود خبر از خارج 
شدن تعداد بیشترى از محصوالت این صنعت از لیست ارز دولتى مى دهد و همچنان برنامه اى جامعى براى بهبود قدرت خرید مردم توسط دولت مردان 

معرفى نشده است، به نظر مى رسد این روند ادامه داشته و طى ماه هاى آتى نیز در شرایط کلى صنایع غذایى تغییر محسوسى رخ ندهد.
در حال حاضر فعاالن این حوزه در حال تولید با ظرفیتى قریب به 50 درصد هستند و نیاز آن ها به سرمایه درگردش به علت کاهش تقاضا و خروج 
محصوالت از شمول ارز دولتى تقریبا دو برابر شده است. در چنین شرایطى برنامه هاى بازتوزیعى درآمدى با هدف بهبود قدرت خرید مردم، حمایت دولت 

در جهت افزایش سرمایه در گردش تولید کنندگان و همچنین افزایش صادرات این محصوالت مى تواند در جهت بهبود صنعت غذایى مثمرثمر باشد.
صنایع شیمیایى

شامخ کل گروه صنایع شیمیایى نشان از تقلیل بهبود در وضعیت عمومى این صنعت درمهرماه نسبت به ماه گذشته دارد (54/3). عمده محصوالت تولیدى 
این صنایع شامل محصوالت پتروشیمى، دارویى، بهداشتى، آرایشى، شوینده، انواع رنگ، جال و چسب، مواد شیمیایى و پلیمرى، انواع کود و .... مى باشد. 
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با توجه به آن که مواد اولیه تولید این دسته از محصوالت برگرفته از فرآورده هاى نفت و گاز است و قیمت خرید فرآورده هاى نفت و گاز در مهرماه 98 از 
کاهش چشمگیرى برخوردار بوده است (شاخص 26/9)، قیمت خرید مواد اولیه و قیمت محصوالت تولید شده صنایع شیمیایى نیز کاهش یافته است (به 
ترتیب شاخص 45/3 و 39/8). به دنبال کاهش قیمت تولیدات، میزان سفارشات جدید و میزان تولید اندکى افزایش داشته است (به ترتیب شاخص 51/6

و 53/9). این افزایش تولید محصوالت شیمیایى باتوجه به میزان فروش به نسبت ثابت (شاخص 50/8) و کاهش صادرات (شاخص 44/5)، منجر به افزایش 
موجودى محصول (انبار) در این ماه در مقایسه با ماه گذشته شده است (56/3).

با توجه به ثبات موجودى مواد اولیه (50/8) و افزایش اندك موجودى انبار محصول(56/3)، مصرف حامل هاى انرژى در این صنایع به میزان جزئى افزایش 
یافته است (51/6).

زیرشاخص سرعت انجام و تحویل سفارش در صنایع شیمیایى با عدد 60/2 نشان از تحویل سریع تر سفارشات شرکت هاى این صنایع به مشتریان در 
مقایسه با ماه قبل دارد. این امر را مى توان به افزایش بکارگیرى نیروى کار نسبت داد (شاخص 56/3).

الزم به ذکر است که ضریب اهمیت این صنعت در شامخ کل 0/15 است و به همین دلیل بهبود هرچند اندك شامخ این صنعت در محاسبه شامخ کل، 
تاثیرگذار است. 

چوب کاغذ و مبلمان
وضعیت کلى صنایع چوب و مبلمان در مهرماه با عدد شامخ 50 تفاوت چندانى با ماه گذشته نداشته است. مقدار تولید محصوالت با عدد شامخ 45/24

و میزان سفارشات جدید با عدد شامخ 42/86 نشان دهنده مساعد نبودن فضاى حاکم بر این صنایع است. کاهش میزان سفارشات جدید (با عدد شامخ 
42/86)، افزایش موجودى مواد اولیه (با عدد شامخ 57/14) وکاهش میزان فروش محصوالت (با عدد شامخ 42/86) على رغم کاهش شدید قیمت 
محصوالت تولید شده (با عدد شامخ 26/19) نشان دهنده رکود عمیق در این صنعت است. در واقع بازار این صنایع بر خالف انتظار افزایش تقاضا در آغاز 
سال جدید تحصیلى در مهرماه، حرکت کرده و حتى افزایش مصرف کاغذ نتوانسته تاثیرى در کاهش رکود کلى این صنعت داشته باشد. اگرچه شرایط 
خاص مهرماه و فروکش کردن تب جابه جایى منازل و خرید و فروش هاى مرتبط با این جابه جایى ها در کاهش تقاضاى این بخش به ویژه مبلمان بى تاثیر 
نیست، اما به نظر مى رسد چالش اصلى، مسئله کاهش تمایل و قدرت خرید مردم باشد که سبب شده تا على رغم کاهش چشمگیر قیمت محصوالت، 
همچنان تقاضاى مؤثر براى این محصوالت اندك و ناکافى باشد. مسئله تامین مواد اولیه نیز همچون گذشته دامن گیر تولیدکنندگان بوده و اغلب از نبود 
و یا گرانى مواد اولیه گله مند هستند. عالوه بر آن تحریم ها سبب شده تا ورود ماشین آالت جدید بسیار هزینه بر و یا غیرممکن باشد که این مسئله عاملى 
براى کاهش کیفیت محصوالت تولیدى و در نتیجه دامن زدن به رکود شده است. لذا با توجه به ظرفیت هاى عظیم این صنعت در اشتغال زایى و ایجاد 

درآمد نیاز است که دولت توجه بیشترى را صرف حمایت از تولیدکنندگان در این بخش نماید. 
 وسایل نقلیه و قطعات وابسته

در حالى که گزارش شهریور ماه این صنعت حاکى از بهبود اندك در این ماه به نسبت مردادماه بود و انتظارات مثبت فعاالن این حوزه (انتظار افزایش تولید 
در نیمه دوم سال) سیگنال مثبتى به وضعیت این صنعت در ماه اول پاییز مى داد ولى گزارش شامخ مهرماه وسایل نقلیه و قطعات وابسته حاکى از عدم 
تغییر و حتى تا حدودى بدتر شدن شرایط کلى صنعت در مهرماه به نسبت شهریور ماه دارد. مقدار تولید محصوالت به نسبت ماه قبل تغییرى نکرده است 
و میزان سفارشات جدید اندکى کاهش یافته است. مشکل موجودى مواد اولیه در صنعت همچنان به قوت خود باقى و حتى شدت یافته است به گونه اى 
که براى یازدهمین ماه پى درپى فعاالن این حوزه موجودى مواد اولیه را به نسبت ماه قبل در شرایط بدتر ارزیابى کردند. ضمن آن که طى این دوره قیمت 
خرید مواد اولیه همواره به نسبت ماه قبل در حال افزایش گزارش شده است. على رغم وجود مشکل بزرگ تامین مواد اولیه فعاالن این حوزه همچنان داراى 
انتظارات مثبت تولید در ماه آینده هستند. درواقع طى 7 ماه گذشته فعاالن حوزه وسایل نقلیه و قطعات وابسته داراى دید مثبت به تولید خود در ماه آتى 
بوده اند. کمترین میزان انتظارات تولید در ماه آینده مربوط به تیرماه است که با توجه به تعطیالت تابستانى این صنعت در مردادماه قابل توجیه مى باشد. 
شرایط نامناسب صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته برکسى پنهان نیست. این صنعت نتوانسته علیرغم انواع حمایت هاى دولت ها و تحمیل هزینه هاى 

بسیار به مصرف کنندگان طى دهه هاى گذشته جایگاه مناسب خود را در اقتصاد ایران پیدا کند. 
در حال حاضر راه حل مشکالت این صنعت از نظر هم قطعه سازان و هم خودروسازان اعطاى تسهیالت با شرایط مناسب عنوان مى شود.  این درحالى است 
که مشخص نیست دو غول انحصارى این صنعت یعنى ایران خودرو و سایپا (که چندى پیش به علت زیان انباشته ورشکسته اعالم شده بودند) بتوانند در 
باز پرداخت بدهى هاى خود موفق باشند ( ولو با ارزیابى مجدد دارایى هایشان). لذا به نظر مى رسد که مشکالت این صنعت چنان بزرگ و پیچیده هستند 
که تکرار راه حل هاى گذشته نظیر ارائه تسهیالت نتواند جز هدررفت منابع همانند آن چه در گذشته رخ داده است، گره اى از مشکالت این صنعت بگشاید. 

بنابراین الزم است براى نجات این صنعت چاره اى اساسى اندیشیده شود. 
 پوشاك و چرم

به اذعان فعاالن صنعت پوشاك و چرم و به دنبال بهبود جزئى در شهریور، وضعیت این صنعت در مهرماه نیز دوباره بهبود اندکى داشته (با عدد شامخ 
58/75) و افزایش میزان سفارشات جدید (با عدد شامخ 58/33) و سرعت انجام و تحویل سفارش (با عدد شامخ 75) بیشترین تاثیر را در این روند 
داشته اند. از سوى دیگر عدم تغییر مقدار تولید محصوالت، موجودى مواد اولیه و میزان فروش محصوالت (همگى با عدد شامخ 50) در کنار بهبود انتظارات 



مهر 771398

تولید در ماه آینده (با عدد شامخ 75) حاکى از وجود یک تصویر مثبت از وضعیت صنعت و انتظار افزایش تقاضا در ماه هاى آتى است. اگرچه على رغم 
کاهش قیمت محصوالت تولید شده ( با عدد شامخ33/33)، کم شدن قدرت خرید مردم به دلیل شرایط نامساعد اقتصادى همچنان از نگرانى هاى اصلى 
فروشندگان محصوالت پوشاك و چرم است؛ اما مى توان گفت ورود به ماه هاى سرد سال و انتظار افزایش تقاضاى لباس و کفش زمستانى در ایجاد انتظارات 
مثبت تولیدى مؤثر بوده است. به عالوه بهبود میزان صادرات (با عدد شامخ 58/33) مى تواند نشان دهنده اثربخش بودن حمایت هاى انجام شده در بخش 
پوشاك و چرم باشد که توانسته تا حدى وضعیت صادرات را بهبود بخشد. ممنوعیت واردات کفش و برنامه ریزى براى نوسازى ماشین آالت در بخش چرم 
و نیز مبارزه با قاچاق در بخش پوشاك و فراهم آمدن فرصت مناسب براى رونق صنعت پوشاك داخلى، از جمله عوامل مؤثر در بهبود هر چند اندك در 
وضعیت این صنعت است. مسئله مهم در رابطه با صنعت پوشاك، بحث قاچاق مدیریت شده (نصب لیبل پوشاك داخلى بر روى پوشاك قاچاق) است که 
نیازمند نظارت جدى تر در این زمینه به ویژه در مناطق آزاد است. همچنین تامین مواد اولیه و بهبود محیط کسب و کار از الزامات جدى در مسیر حمایت 

از صنعت پوشاك و چرم داخلى است که توجه جدى تر مسئولین این امر را طلب مى کند. 

شاخص مى یابند،  انتشار  بین المللى  سازمان هاى  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: 
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. 

اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران، با انجام بررسى هاى 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 عمده اى در اشتغال، تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادى در صنعت کشور دارند، تکمیل مى شود. در این 
طرح بنگاه ها با استفاده از طبقه بندى بین المللى کلیه فعالیت هاى اقتصادى (ISIC.Rev4) در 12 گروه صنعتى به شرح زیر طبقه بندى 
و از آنها آمارگیرى اینترنتى به عمل مى آید: 1- صنایع غذایى، 2- صنایع نساجى، 3- صنایع پوشاك و چرم، 4- صنایع شیمیایى، 
5- صنایع فلزى، 6- صنایع الستیک و پالستیک، 7- صنایع ماشین سازى و لوازم خانگى، 8- صنایع فرآورده هاى 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. براى طراحى یرسشنامه  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: 

معرفى طرح شامخ (شاخص مدیران خرید)
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52.350.445.451.344.551.352.854.350.047.958.852.5شامخ گروه
45.844.246.451.540.048.353.553.945.250.050.057.1مقدار تولید محصوالت

45.846.228.647.135.047.545.351.642.947.158.342.9میزان سفارشات جدید

58.355.853.661.860.060.065.160.264.352.975.050.0سرعت انجام و تحویل سفارش

66.759.650.044.145.046.746.550.857.138.650.064.3موجودى مواد اولیه

میزان استخدام و بکارگیرى 
58.355.860.752.952.556.757.056.352.447.162.557.1نیروى انسانى

37.534.639.344.155.042.557.045.342.951.433.357.1قیمت خرید مواد اولیه
79.244.253.655.967.549.265.156.350.044.358.364.3موجودى محصول( انبار)

41.738.550.045.647.545.844.244.547.648.658.350.0میزان صادرات کاال
41.726.939.336.850.041.744.239.826.245.733.342.9قیمت محصوالت تولیدشده
66.742.353.652.952.550.053.551.645.251.450.078.6مصرف حامل هاى انرژى
33.336.532.147.137.547.544.250.842.941.450.035.7میزان فروش محصوالت

70.861.553.672.152.563.358.167.264.357.175.057.1انتظارات تولید درماه آینده

جدول 2 : وضعیت شاخص هاى صنایع منتخب از نگاه طرح شاخص مدیران خرید - مهر 1398
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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: 




