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61/39 شامخ اردیبهشت 1398 
چکیده:

	 عدد شامخ کل )61/39( بیشتر از 50، نشان دهنده بهبود قابل توجه در رونق  بخش صنعت در اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته
)36/38( است.

	.شاخص  مقدار تولید )69/97( در اردیبهشت، بیشترین روند افزایش نسبت به ماه قبل را در بین  5 مولفه اصلی شامخ داشته است

	.شاخص  موجودی مواد اولیه )43/05( در اردیبهشت، تنها مؤلفه از 5 مولفه ی اصلی شامخ است که رقم کمتر از 50 را ثبت کرده است

	 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )53/30( با افزایش مقدار نسبت به ماه گذشته، برای نخستین بار ، رقم بیش از
50 را ثبت کرده  است.

	.شاخص میزان سفارش جدید مشتریان نیز با افزایش 31 واحدی در این ماه نسبت به ماه قبل، به رقم 66/31 رسید

	.شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم 59/43، ادامه بهبود نسبی وضعیت بخش صنعت درخردادماه را پیش بینی می کند

دوره هشتم 
اردیبهشت ماه 1398

 معیار سنجش این شاخص عددی بین 0 تا 100 میباشد. 
رقم 50 نشان دهندهی وضعیتی میانه است.
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روند شاخص کل

معاونت اقتصادی

روند شاخص کل



انتشار می یابند، شاخص اقتصادی که توسط کشورها و سازمان های بین المللی    از میان شاخص های متنوع و گوناگون 
مهم ترین  از  یکی  است،  شده  نام گذاری  شامخ  اختصار  به  فارسی  در  که    )PMI)Purchasing Manager’s Index  
اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص PMI توسط  شاخص های 
مؤسسه مدیریت عرضه (ISM( برای ایاالت متحده آمریکا و مؤسسه بین المللی IHS MARKIT 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: 

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(

	.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

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انجام بررسی های الزم، برای نخستین بار در مهرماه 1397 به اجرای طرح 
شامخ پرداخته و این شاخص را برای بخش صنعت ارائه کرده است. پرسشنامه الکترونیکی شامخ در انتهای هر ماه توسط 
حدود 400 کارگاه صنعتی فعال و بزرگ که سهم عمده ای در اشتغال، تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در صنعت کشور 
دارند، تکمیل می شود. در این طرح بنگاه ها با استفاده از طبقه بندی بین المللی کلیه فعالیت های اقتصادی (ISIC.Rev4( در 
12 گروه صنعتی به شرح زیر طبقه بندی و از آنها آمارگیری اینترنتی به عمل می آید: 1- صنایع غذایی، 2- صنایع نساجی، 
3- صنایع پوشاک و چرم، 4- صنایع شیمیایی، 5- صنایع فلزی، 6- صنایع الستیک و پالستیک، 7- صنایع ماشین سازی و 
لوازم خانگی، 8- صنایع فرآورده های نفت وگاز 9- صنایع کانی غیرفلزی، 10- صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته، 
11- صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و 12- سایر صنایع. پرسشنامه شامخ شامل 12 پرسش است. برای طراحی یرسشنامه  و 
 IHS MARKIT وزن دهی به 5 پرسش اصلی در محاسبه عدد شامخ بخش صنعت در اتاق ایران، از رویکرد مؤسسه بین المللی

با کمی تعدیل به صورت زیر استفاده شده است: 



اردیبهشت 98فروردین 98اسفند 97 شاخص

55/3636/3861/39شامخ  کل صنعت

57/2323/8869/97مقدار تولید محصوالت

66/8135/0866/31میزان سفارشات جدید مشتریان

50/5247/1760/25سرعت انجام وتحویل سفارش*

39/9634/3243/05موجودی مواد اولیه خریداری شده

47/1746/8753/30میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

81/6789/4889/45قیمت خرید مواد اولیه

39/1045/5549/48موجودی محصول نهایی در انبار

49/3337/8848/10میزان صادرات کاال

62/8369/9572/63قیمت محصوالت تولیدشده

55/7433/7265/95مصرف حامل های انرژی

63/6524/7466/85میزان فروش محصوالت

32/4068/8059/43انتظارات تولید در ماه آینده

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

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

 *: در دوره  اسفند1397 و قبل از آن ، این شاخص با عنوان »مدت زمان انجام و تحویل سفارش« بوده است.

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
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جدول1:  شامخ صنعت - اردیبهشت ماه 1398



تحلیل کلی اطالعات شامخ اردیبهشت 1398 

شامخ کل

همانگونه که انتظار می رفت، با پشت سر گذاشتن نخستین ماه سال جدید و تعلیق در فضای کالن اقتصادی و سیاسی کشور، صنعت وضعیت بهتری پیدا کرده و شاخص 
شامخ صنعت )با عدد 61.39( نیز این روند را تأیید می کند. مقدار تولید کاال، میزان سفارشات جدید و میزان فروش بخش صنعت در اردیبهشت بیشتر از فروردین ماه بوده 
است در حالی که موجودی مواد اولیه، میزان صادرات کاال و موجودی انبار بخشی از فعاالن صنعتی کاهش یافته است که این مسأله با وجود تحریم ها و شرایط نابسامان 
اقتصادی، قابل پیش بینی بود. اغلب فعاالن اقتصادی به افزایش قیمت مواد اولیه و محصوالت نهایی اذعان داشته اند و علی رغم همه این شرایط اشتغال صنعتی نسبت به ماه 
قبل افزایش نشان می دهد. نکته جالب توجه آن است علی رغم تعطیالت نسبتا زیاد در خردادماه، فعاالن صنعتی انتظار افزایش تولید در ماه آتی را دارند. الزم به ذکر است 

از آنجا که نمونه های مورد نظر در گروه سایر صنایع در این ماه کمتر از حد انتظار مشارکت داشتند از ارائه تحلیل اقتصادی درباره این گروه صرف نظر شده است.

صنایع الستیک و پالستیک

صنعت الستیک و پالستیک عالوه بر آنکه همانند اکثر بخش های صنعت، نسبت به فروردین ماه، بهبود نشان می دهد، به لحاظ عدد شاخص باالترین میزان در میان صنایع 
گوناگون را به خود اختصاص داده است. اغلب فعاالن اقتصادی در این حوزه، افزایش تولید داشته اند و سفارشات جدید بیشتری نسبت به ماه قبل دریافت کرده اند. بسیاری از 
آنها جهت پاسخگویی به تعهدات خود، نیروی جدید به کار گرفته اند. نکته حائز اهمیت در خصوص این گروه کاهش موجودی مواد اولیه است. از آذرماه 97 تا کنون، فعاالن 
حوزه الستیک و پالستیک همه ماهه اعالم کرده اند که موجودی مواد اولیه آنها کمتر از ماه قبل شده است. از اسفند 97 تا کنون نیز موجودی انبار آنها تقریبا ثابت مانده است 
که کاهش تولید و سفارشات جدید می تواند به خوبی این مسأله را توضیح دهد. قیمت مواد اولیه و محصوالت نهایی نسبت به ماه قبل افزایش داشته است که نشان می دهد 

همچنان عدم ثبات قیمت ها در بازار وجود دارد. فعاالن صنعت الستیک و پالستیک برای خردادماه نیز انتظار افزایش تولید دارند.

صنایع فرآورده های نفت و گاز

شرکت های تولیدکننده مواد نفتی، بنزین، قیر، روغن های صنعتی، روان کننده ها، محصوالت شیمیایی آزمایشگاهی و محصوالتی از این دست، در این گروه قرار می گیرند. 
علی رغم سپری شدن ماه فروردین و تعطیالت مختص آن، شاخص شامخ این گروه، وضعیت بدتر نسبت به ماه قبل را نشان می دهد. پیش بینی فعاالن اقتصادی در 
فروردین ماه، مبنی بر انتظار افزایش تولید برای ماه آتی نیز تحقق نیافته است و تولید نسبت به ماه قبل کمتر شده است. اغلب فعاالن اقتصادی در این بخش از افزایش 
قیمت مواد اولیه خبر داده اند که افزایش قیمت پایه محصوالت پلیمری و شیمیایی طی ماه گذشته در بورس کاال توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی  نیز بر 
این اظهارات صحه می گذارد. از آذرماه سال 1397 تا کنون که شاخص PMI تهیه شده است، شامخ این گروه )بجز در اسفندماه( وضعیت بخش فرآورده های نفت و 
گاز را همواره بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده است. میزان تولید نیز همه ماهه نسبت به ماه قبل کاهش داشته است که حاکی از وضعیت رکودی در این بخش می باشد. 
کاهش سفارشات جدید، موجودی انبار و فروش محصوالت نیز بر این امر صحه می گذارد. علیرغم همه این شرایط، فعاالن اقتصادی در این بخش، همچنان انتظار افزایش 

تولید برای ماه آتی )خرداد( را دارند.

صنایع نساجی

تولید نخ، پشم، پارچه و فرش عمده فعالیت های این گروه را شامل می شود. باتوجه به شامخ گروه نساجی، به نظر می رسد که وضعیت این صنعت نسبت به فروردین ماه 
تغییر چندانی نداشته است که خبر خوبی برای صنعت نساجی کشور نیست. افزایش قیمت محصوالت پتروشیمی نساجی و مشکل جدی نقدینگی، همچنان ادامه دارد. 
بدلیل مشکالت پیش رو، طی ماه های گذشته صنعت نساجی که به صورت بالقوه صنعت اشتغالزایی است، با تعدیل نیروی انسانی مواجه بوده است. فعاالن صنعت نساجی 
که برای اردیبهشت ماه، انتظار افزایش تولید داشتند، علی رغم افزایش سفارشات جدید در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین، میزان تولید خرداد ماه را به شدت کاهشی 
ارزیابی کرده اند. به نظر می رسد که کاهش موجودی مواد اولیه، افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش صادرات و افزایش قیمت نهایی محصوالت، عواملی هستند که در این پیش 
بینی تأثیرگذار بوده اند. از آنجا که صنعت نساجی، یکی از صنایع مورد توجه در سال رونق تولید بوده، وزارت صمت برای حفظ و تثبیت وضعیت واحدهای موجود، تکمیل 



ظرفیت های خالی، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی در این صنعت، برنامه هایی را تدوین کرده است. تأمین منابع مالی و ارز الزم برای واردات ماشین آالت و 
مواد اولیه از جمله این موارد است که امید می رود با اجرایی شدن آنها بخشی از مشکالت این صنعت مرتفع شود.

صنایع ماشین سازی و لوازم خانگی

به طور کلی شامخ گروه صنایع ماشین سازی و لوازم خانگی )عدد شامخ 66.4( نشان از مشاهده بهبود در این صنعت در اردیبهشت ماه به نسبت فروردین ماه دارد. دلیل 
این امر گزارش شامخ باالی 50 برای شاخص های مقدار تولید محصوالت )عدد شامخ 77.4(، میزان سفارشات جدید )عدد شامخ 71(، سرعت انجام و تحویل سفارشات 
)عدد شامخ 62.9( و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )عدد شامخ 61.3( است. شاخص موجودی مواد اولیه عدد شامخ 40.3 را کسب کرده است. این شاخص در 
فروردین ماه رقم 34.3 بوده است. به نظر می رسد گرچه صنایع ماشین سازی و لوازم خانگی همچنان از منظر موجودی مواد اولیه در شرایط نامساعد به سر می بردند ولی 
در ماه اردیبهشت تعداد کمتری از فعاالن بخش خصوصی به این امر اذعان داشته اند. در این صنایع نیز معضل افزایش قیمت خرید مواد اولیه )عدد شامخ 83.9( مشاهده 
می شود که سبب افزایش قیمت محصوالت تولید شده )عدد شامخ 72.6( در این صنایع شده است. البته این روند در طی ماه های گذشته نیز مشاهده شده است. به طوریکه 
در شامخ های ماه های دی، بهمن، اسفند و فروردین، تولید کنندگان همواره قیمت محصوالت خود را به نسبت ماه قبل در  حال افزایش عنوان کرده اند.  همانطور که عدد 
شامخ انتظارات تولید در ماه آینده )عدد شامخ 72.9( در فروردین ماه نشان داد، فعالین این حوزه انتظار افزایش فروش خود در ماه اردیبهشت را داشتند که این امر محقق 
شد و میزان فروش محصوالت )عدد شامخ 71( این صنایع در اردیبهشت ماه افزایش یافت. ضمن آنکه همچنان عدد شامخ انتظارات تولید در ماه اینده )53.2( برای این 

صنعت حاکی از انتظار بهبود فروش در خرداد ماه سال جاری است ولی به نظر می رسد تعداد کمتری از فعاالن این حوزه به نسبت ماه قبل به این امر اذعان داشته اند.

صنایع کانی غیرفلزی

شامخ کل گروه صنایع کانی های غیرفلزی در اردیبهشت ماه 98، رقم 61.8 را به خود اختصاص داده است. این رقم نشان از بهتر شدن نسبی وضعیت این صنایع نسبت به ماه 
گذشته دارد. بهبود شاخص شامخ این صنعت ناشی از مشاهده بهبود در شاخص های مقدار تولید محصوالت )عدد شامخ 73.9(، میزان سفارشات جدید )عدد شامخ 67.4( و 
 سرعت انجام و تحویل سفارش )عدد شامخ 63( است. محصوالت صنایع کانی غیرفلزی )نظیر شیشه، ظروف چینی و بهداشتی، سیمان و بتن، کاشی و سرامیک، گچ و آجر، 
سفال و ... ( عمدتاً در فرایند ساخت وساز )بخش ساختمان(، مورد استفاده قرار می گیرند که فعالیت های ساختمانی در نیمه اول سال به علت شرایط جوی به نسبت نیمه 
دوم سال بیشتر صورت می پذیرند. بنابراین می بایست انتظار انعکاس این امر در گزارشات شامخ این صنایع را داشت. رقم شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
در صنایع کانی غیرفلزی، پایین ترین رقم در بین صنایع را به خود اختصاص داده است. دلیل این امر را می توان در رکود بخش مسکن جستجو کرد. بر اساس گزارش بانک 
مرکزی، تعداد معامالت مسکن در شهر تهران در اردیبهشت 98 نسبت به ماه مشابه سال قبل 36.5 درصد کاهش یافته است. ضمن آنکه محصوالت صنایع کانی غیرفلزی 
به عنوان مکمل تولید صنایع فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین به نظر می رسد افزایش بهای محصوالت صنایع فلزی بر کاهش تقاضای این دسته از محصوالت نیز 
تاثیرگذار بوده است. لذا جمیع این موارد می توانند توضیح دهنده وضعیت مذکور باشد. نکته قابل توجه در گزارش شامخ این صنایع افزایش بهای خرید مواد اولیه این صنایع 

نسبت به ماه قبل است. رقم شامخ قیمت خرید مواد اولیه در صنایع کانی غیرفلزی بعد از صنایع شیمیای باالترین رقم )عدد شامخ 95.7( در بین صنایع است.

صنایع فلزی

به طورکلی، بخش عمده ای از فعاالن اقتصادی در حوزه صنایع فلزی، برخالف فروردین 97، در اردیبهشت ماه 98 وضعیت را نسبت به ماه قبل بهتر ارزیابی کرده اند و عدد 
شامخ 59.6 نیز مؤید همین امر است. افزایش شاخص کل در این بخش، به تبع افزایش زیرشاخص های مقدار تولید محصوالت )عدد شامخ 67.2(، میزان سفارشات جدید 
)عدد شامخ 60.2(،  سرعت انجام و تحویل سفارش )عدد شامخ 64.8( و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )عدد شامخ 54.7( رخ داده است. افزایش شاخص های 
مقدار تولید محصوالت، میزان سفارش های جدید و حتی تا حدودی مدت زمان و انجام سفارش به علت گذر از تعطیالت نوروزی فروردین ماه، قابل پیش بینی بوده است.یکی 
از مشکالت شرکت های فعال در این عرصه، معضل تأمین مواد اولیه است. عدد شامخ برآورد شده برای قیمت مواد اولیه، 86.7 و قیمت   محصوالت تولیدشده صنایع فلزی، 
76.6 گویای آن است که تورم بر نهاده های تولید این صنعت اثرگذار بوده و سبب شده هزینه تولید این  محصوالت افزایش یابد. ضمن آنکه این روند در ماه های فروردین 
98، اسفند، بهمن، دی و آذر 97،  نیز رخ داده است. به عبارت دیگر در ماه های ذکرشده فعاالن اقتصادی عنوان کرده اند که همواره قیمت خرید مواد اولیه آن ها به نسبت 
ماه قبل افزایش یافته است. شایان ذکر است، خبر تحریم فلزات اساسی از جمله فوالد، مس و آلومینیوم در ماه گذشته رسانه ای شده است. ازآنجاکه فوالد، مس و آلومینیوم 
ایران در دنیا مشتری  خاص خود را دارد، بنابراین با وجود تحریم ها، فعاالن حوزه صنایع فلزی و معدنی بخشی از مشتریان ثابت خود را از دست خواهند داد. این موضوع باعث 
خواهد شد که کشورهای رقیب این فرصت را پیدا کنند تا بازارهای ایران را تصاحب کنند. علیرغم این امر به نظر می رسد این تحریم ها به علت ناچیز بودن حجم صادرات 



محصوالت فلزی نسبت به حجم تولید این محصوالت، به میزان کمی سبب اختالل در صادرات این فلزات شود.در پی تحریم ها انتظار می رود تأمین مواد اولیه برای فعاالن 
این حوزه با مشکل مواجه شود. در قبل از تحریم ها شرکت های فوالدی، کاالی خود را به خارج می فرستادند و از محل ارز حاصل از فروش محصوالت خود مواد اولیه یا 
قطعات یدکی وارد می کردند. اما اکنون حلقه تحریم برای این شرکت ها، تنگ تر شده است. در حال حاضر بیشتر تولیدات محصوالت فلزی مصرف داخلی دارد ولی با توجه 
به کاهش قدرت خرید مشتریان داخلی به علت افزایش قیمت این محصوالت و شرایط اقتصادی کشور انتظار تعمیق رکود در این صنایع انتظاری دور از واقعیت نخواهدبود.

صنایع غذایی

شامخ گروه صنایع غذایی )عدد شامخ 54.5( حاکی از مشاهده بهبود در این صنعت در ماه اردیبهشت به نسبت ماه فروردین است. این مهم ناشی از مشاهده بهبود در شاخص 
های تولیدات محصوالت )عدد شامخ 57.4(، میزان سفارشات جدید )عدد شامخ 56.4(، سرعت انجام و تحویل سفارش )عدد شامخ 60.6(و در نهایت میزان استخدام و به 
کارگیری نیروی انسانی )عدد شامخ 51.1( در  این صنعت به نسبت ماه گذشته است. افزایش تولیدات محصول به تبع افزایش میزان سفارشات جدید در اردیبهشت ماه به 
علت پشت سر گذاشتن تعطیالت نوروزی در فروردین ماه قابل پیش بینی بود. علیرغم بهبودهای مشاهده شده در شاخص های مذکور، مشکل موجودی مواد اولیه )عدد 
شامخ 39.4( همچنان به قوت خود پابرجا است. ضمن آنکه قیمت باالی خرید مواد اولیه مشکل تامین مواد اولیه را دو چندان کرده است. عدد شامخ مربوط به شاخص قیمت 
مواد اولیه 89.4 گزارش شده است که حاکی از افزایش قیمت مواد اولیه به نسبت ماه قبل است. افزایش نسبی این متغیر به نسبت ماه قبل در گزارش های پیشین شامخ 
نیز مشاهده شده است. افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت محصوالت می شود. لذا به نظر می رسد با استمرار روند فعلی افزایش قیمت محصوالت تولید شده 
در ماه های آتی نیز در این صنعت مشاهده شود. به نظر می رسد دلیل افزایش قیمت مواد اولیه،  نبود روال برنامه ریزی صحیح از سوی سیاست گذاران  برای تولیدکنندگان و 
صاحبان کسب وکار   و به عنوان مثال، سیاست های جدید ارزی دولت از  فروردین ماه  سال پیش باشدکه همچنان تبعات آن ها بر بدنه این صنعت دیده می شود. در این گروه، 
مواد اولیه هر روز با یک قیمت جدید عرضه شده و برخی مواد اولیه مورد نیاز  برای خطوط تولید در بازار یافت نمی شود. مورد دیگری که تامین مواد اولیه را با مشکل روبرو 
ساخته  است، اجبار به خرید نقدی و حتی پیش پرداختی در شرایطی است که تولیدکنندگان با مشکل سرمایه در  گردش روبرو هستند. ضمن آنکه این امر سبب شده است، 

تولید کنندگان تا روز تحویل مواد اولیه از  قیمت قطعی آنها بی اطالع بمانند که درنتیجه امکان برنامه ریزی برای آینده از آنها سلب شده است. 

صنایع شیمیایی

وضعیت صنایع شیمیایی در اردیبهشت 98 نسبت به فروردین ماه قبل، بهتر شده است. شامخ گروه در اردیبهشت ماه در پی بهبود در شاخص های مقدار تولید محصوالت 
)عدد شامخ 79.7(، میزان سفارشات جدید )عدد شامخ 76.3(، سرعت انجام و تحویل سفارش )عدد شامخ 61(، موجودی مواد اولیه )عدد شامخ 53.4( و میزان استخدام 
و به کارگیری نیروی انسانی )عدد شامخ 52.5( عدد 67.8 را کسب کرده است. بخشی از بهبود مشاهده شده در شاخص های مذکور ناشی از پشت سر گذاشتن تعطیالت 
نوروزی است. ضمن آنکه افزایش فروش محصوالت )عدد شامخ 78.8( نیز مؤید این امر است. نکته قابل توجه در ارقام ذکرشده، عدد شامخ شاخص موجودی مواد اولیه 
است که حاکی از بهبود این شاخص در صنایع شیمیایی دارد. این در حالی است که در اکثریت صنایع )به غیر از صنعت پوشاک و چرم با عدد شامخ موجودی مواد اولیه 
55 و صنایع شیمیایی(، گزارشات حاکی از بدتر شدن وضعیت موجودی مواد اولیه دارد. نکته حائز اهمیت دیگر عدد شامخ به دست آمده برای قیمت خرید مواد اولیه است. 
شاخص شامخ قیمت خرید مواد اولیه صنایع شیمیایی در اردیبهشت ماه رقم 95.8 اعالم شده است. این رقم بدان معناست که تقریباً تمام پرسش شوندگان بر افزایش بهای 
مواد اولیه تأکید داشته اند. رقم به دست آمده برای این زیرشاخص بیش ترین میزان در بین صنایع منتخب در گزارش شامخ می باشد. افزایش قیمت باالی خرید مواد اولیه در 
صنایع شیمیایی در حالی رخ داده است که ایران از مزیت وجود مواد اولیه شیمیایی در کشور برخوردار است. دلیل این امر اعطای مجوز افزایش قیمت محصوالت پتروشیمی 

از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده است. ازاین رو تولیدکنندگان صنایع شیمیایی به ناچار با قیمت های باالتری مواد اولیه خود را تأمین کرده اند.

صنایع چوب، کاغذ و مبلمان

صنایع چوب، کاغذ و مبلمان در اردیبهشت ماه، علی رغم تداوم بسیاری از مشکالت، وضعیت بهبود را نسبت به ماه قبل تجربه کرده اند که با توجه به تعطیالت ساالنه 
فروردین ماه، طبیعی می نماید. صنایع مرتبط با چوب و کاغذ، همانند بسیاری از صنایع دیگر در وضعیت مناسبی قرار ندارند که بخش عمده ای از آن به دلیل وابستگی این 
صنایع به مواد اولیه وارداتی، تحریم ها و دشواری تأمین مواد اولیه است. از دی ماه سال گذشته تا کنون، طبق اظهارات فعاالن اقتصادی، موجودی مواد اولیه و موجودی انبار 
در این صنایع همواره رو به کاهش بوده است. قیمت مواد اولیه نیز روند افزایشی داشته است. به دلیل نیاز داخلی و ممنوعیت صادرات بسیاری از محصوالت این گروه، از آذر 
97 تا کنون، صادرات نیز روند کاهشی داشته است. علی رغم این شرایط، فعاالن اقتصادی در این صنایع انتظار افزایش تولید برای ماه آتی را دارند. باتوجه به نیاز کشور و 
محدودیت های واردات، پتانسیل های بسیاری برای رشد این صنایع قابل تصور است که نیازمند تجدید نظر در سیاست های کنونی کشور است. رویه های ضدتولیدی و مشوق 



واردات در سال های گذشته، امکان رشد و رونق تولید در صنایع کاغذ و چوب را محدود ساخته است و شرایط را به گونه ای رقم زده است که به نظر می رسد، تولید کاغذ داخلی 
توجیه اقتصادی نداشته باشد. شرایط غیررقابتی کاغذ وارداتی یارانه ای با کاغذ تولید داخل به دلیل سیاست هایی همچون اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تولیدات داخل و 

عوارض اندک بر کاغذ وارداتی ایجاد شده است. همه این ها در شرایطی است که تولیدکنندگان داخلی همواره با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه بوده اند.

صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته

شاخص شامخ این گروه نسبت به ماه قبل به میزان قابل توجهی افزایش داشته و از رقم 42.6 در فروردین ماه به 63.4 در اردیبهشت ماه تغییر کرده است. دلیل این امر افزایش 
  4 شاخص مقدار تولید محصوالت )عدد شامخ 70.7(، میزان سفارش های جدید )عدد شامخ 77.6(، سرعت زمان انجام و تحویل سفارش )عدد شامخ 50( و میزان استخدام 
و به کارگیری نیروی انسانی )عدد شامخ 51.7( است که بخشی از آن به دلیل پشت سر گذاشتن تعطیالت نوروزی قابل توجیه است. ضمن آنکه افزایش فروش محصوالت 
)عدد شامخ 67.2( نیز موید این امر است. در این صنعت قیمت تمام شده محصوالت )عدد شامخ 72.4( به علت افزایش قیمت مواد اولیه )عدد شامخ 91.4( افزایش یافته 
است. افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از وابستگی مواد  اولیه این صنعت به واردات است. در حال حاضر به صورت خاص در صنعت قطعه سازی بسیاری از مواد اولیه نظیر 
گرانول های پالستیکی و  الستیکی، محصوالت پتروشیمی، ورق های فوالدی، آلیاژهای آلومینیومی یا مس هنوز از  خارج از کشور وارد می شود. ضمن آنکه قطعه سازان برخالف 
گذشته باید هزینه مواد اولیه را نقدی پرداخت کنند. این در حالی است که طبق روال گذشته، خودرو سازان پرداخت به قطعه سازان را  در طی 3 الی 4 ماه انجام می دهند. 
علیرغم این امر، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده )عدد شامخ 60.3( این گروه نشان از امیدواری تولیدکنندگان وسایل نقلیه و قطعات وابسته به فروش بیشتر در ماه 
آتی را دارد. دالیل مختلفی برای شکل-گیری انتظارات مثبت در تولیدکنندگان می توان عنوان کرد که از جمله آنها پرداخت مابقی تسهیالت بانک مرکزی به قطعه سازان 
و ترخیص 3 هزار کانتینر قطعات خودرویی از گمرک چابهار طی هفته های آتی است. شایان ذکر است پیشتر و در روزهای پایانی سال 1397 ، توزیع تسهیالت 40.000 
میلیارد ریالی بین شرکت های قطعه ساز توسط بانک مرکزی موجب افزایش 100 درصدی تیراژ تولید ظرف 3 الی 4 هفته شده بود. ضمن آنکه در روزهای اخیر خبر همکاری 
وزارت دفاع با خودروسازان رسانه ای شده است. مقرر شده با همکاری وزارت دفاع، در 6 ماه آینده قطعات  های تک مورد نیاز خودروسازان، داخلی سازی شده و وابستگی ها به 
واردات آن ها به حداقل برسد. به عقیده صاحب نظران این حوزه، داخلی سازی قطعات وارداتی به خصوص در حوزه خودروسازی که به واسطه تحریم های آمریکا دچار مشکالت 

فراوانی شده، دارای اهمیت دوچندان است. 

صنایع پوشاک و چرم

پس از ماه های متوالی، فعاالن اقتصادی در صنعت پوشاک و چرم باالخره وضعیت بهبود نسبت به ماه قبل را تجربه کرده اند. میزان سفارشات جدید و تولید در این ماه افزایش 
داشته است. موجودی مواد اولیه و موجودی انبار نیز در وضعیت بهتری نسبت به ماه قبل قرار دارد. حتی وضعیت صادرات این محصوالت نیز نسبت به ماه قبل بهبود پیدا 
کرده است. علی رغم آنکه قیمت خرید مواد اولیه و محصوالت نهایی، مشابه ماه های قبلی روند صعودی داشته است اما نتوانسته بر میزان سفارشات جدید و فروش محصوالت 
اثرگذار باشد به گونه ای که فعاالن اقتصادی انتظار افزایش تولید برای ماه آتی را دارند. وضعیت مذکور سبب شده است تا فعاالن اقتصادی برای تأمین نیروی انسانی مورد 
نیاز خود در ماه های فروردین و اردیبهشت، نیروی جدید به کار بگیرند. باتوجه به آنکه براساس برخی برآوردها، نیمی از نیاز کشور به محصوالت این گروه از طریق واردات 
تأمین می شود و با عنایت به شرایط تحریم، ویژگی های صنعت پوشاک و چرم سبب می شود که از پتانسیل رشد باالیی در شرایط کنونی برخوردار باشد و زمینه نه فقط 
برای پاسخ به نیاز داخلی بلکه صادرات به کشورهای همسایه نیز فراهم باشد؛ امری که آمارهای صادراتی نیز آن را تأیید می کند. اما نکته ای که نباید از آن غافل شد، بحث 
قاچاق می باشد که در سال های گذشته آسیب زیادی به این صنعت وارد ساخته است. قدیمی بودن تکنولوژی تولید، نبود رویکرد علمی و تولید کاالهای با ارزش افزوده 

پایین به ویژه در صنعت چرم، مواردی است که باید بدان توجه ویژه ای نمود. 
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69/244/149/866/461/859/654/567/864/363/467/373/8شامخ گروه

81/647/954/277/473/967/257/479/776/270/775/087/5مقدار تولید محصوالت

78/941/758/371/067/460/256/476/369/077/670/087/5میزان سفارشات جدید

50/045/850/062/963/064/860/661/061/950/060/062/5سرعت انجام و تحویل سفارش

39/531/320/840/345/740/639/453/442/946/655/062/5موجودی مواد اولیه

میزان استخدام و بکارگیری 
68/447/945/861/345/754/751/152/554/851/765/050/0نیروی انسانی

78/987/587/583/995/786/789/495/892/991/485/075/0قیمت خرید مواد اولیه

50/033/350/032/354/349/243/660/245/250/070/075/0موجودی محصول) انبار(

55/354/241/746/852/253/935/155/142/946/660/037/5میزان صادرات کاال

76/385/475/072/665/276/666/071/281/072/485/062/5قیمت محصوالت تولیدشده

73/754/250/064/573/963/363/872/059/565/570/087/5مصرف حامل های انرژی

78/939/641/771/060/971/953/278/873/867/280/075/0میزان فروش محصوالت

60/556/320/853/265/263/358/564/459/560/365/062/5انتظارات تولید درماه آینده
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