
شامخ صنعت - دوره پانزدهم شامخ کل اقتصاد - دوره سوم

	 عدد شامخ کل )48/22(، نشان دهنده رکود در کل اقتصاد در آذر ماه نسبت به ماه
گذشته )42/27( است.

	 شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش )54/76( در آذر، بیشترین میزان شاخص
در بین 5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

	 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )48/79( کاهشی اما دارای 
تغییرات مثبت نسبت به ماه گذشته )44/88( است.

	 شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )41/37( کمترین مقدار شاخص
در بین  5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

	 ،49/98 شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز با رقم
تثبیت وضعیت کل اقتصاد در دی ماه را پیش بینی می کند.

	 به نظر می رسد علی رغم بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت ، رکود موجود در
سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات، ساختمان و خرده فروشی موجب شده 
تا وضعیت کل اقتصاد در آذرماه نیز در حالت رکودی قرار گیرد. عالوه بر آن حرکت 
پرشتاب افزایش در قیمت مواد اولیه وبه تبع آن افزایش قیمت محصوالت و خدمات 

تولیدی نیز می تواند روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار مخاطره نماید.

	 عدد شامخ کل )56/93(، نشان دهنده رونق در بخش صنعت در آذر ماه نسبت به
ماه گذشته )51/13( است.

	 شاخص  سرعت انجام و تحویل سفارش )62/33( در آذر، بیشترین میزان شاخص
در بین 5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

	 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )55/32( دارای تغییرات مثبت
نسبت به ماه گذشته )53/86( است.

	  شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده )48/61( کمترین مقدار شاخص در بین
5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

	 شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با رقم 61/67، ادامه بهبود وضعیت بخش
صنعت در دی ماه را پیش بینی می کند.

	 افزایش مقدار دسته جمعی مولفه های تشکیل دهنده شامخ کل در این ماه نشان
از بهبود نسبتاً پرقدرت شامخ صنعت در چهار ماه گذشته است. با اینحال افزایش 
قیمت مواد اولیه وبه تبع آن افزایش قیمت محصوالت تولیدی می تواند روند رو به 

رشد بخش صنعت را دچار مخاطره نماید. 

طرح شاخص مدیران خرید 
آذر ماه 1398

معاونت اقتصادی

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

باسمه تعالیباسمه تعالی



مرکز آمار و اطالعات اقتصادی

آذر 98آبان 98مهر 98 شاخص

47.2342.2748.22شامخ  کل اقتصاد

47.4541.4949.61میزان فعالیت های کسب و کار

42.2640.5045.70میزان سفارشات جدید مشتریان

55.3746.4554.76سرعت انجام وتحویل سفارش

46.6938.0541.37موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده

48.5744.8848.79میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

58.3274.8078.41قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده

49.3548.1348.05موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق
44.9543.4245.09میزان صادرات کاال یا خدمات

45.1753.5555.74قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات ارائه شده

56.8359.7461.41مصرف حامل های انرژی

43.2239.3346.77میزان فروش کاالها یا خدمات

57.5947.6149.98انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده

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

شامخ کل اقتصاد
پس از یکسال اجرای موفقیت آمیز طرح شامخ صنعت که طی آن وضعیت رونق و رکود بخش صنعت با همکاری حدود 400 بنگاه صنعتی 
مؤثر در هرماه محاسبه و اعالم گردید، از ابتدای مهرماه سال جاری  نیز با هدف ارائه تصویری از  وضعیت کل اقتصاد کشور در هرماه، شامخ 
کل اقتصاد در دستور کار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت و برای نخستین بار در کشور امکان رصد ماهانه وضعیت رونق و رکود برای تمامی 
بخش های تعیین کننده اقتصاد کشور به صورت یکجا فراهم گردید. الزم به ذکر است که در جمع آوری اطالعات مربوط به شامخ کل اقتصاد، 
نمونه هایی از بین تمامی واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی در سطح کشور که نقش مؤثری در ایجاد ارزش افزوده در بخش مربوط دارند 
انتخاب ومورد پرسش قرار گرفته اند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که اتاق بازرگانی ایران به عنوان دبیرخانه کمیته آمارهای بخش خصوصی 
کشور از همکاری اتاق های تعاون و اصناف ایران نیز در  فرایند جمع آوری و محاسبه شامخ کل اقتصاد استفاده می 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  اجرای تخصصی 

شامخ خرده فروشی کشور را از آذرماه جاری آغاز نموده است.
همان طور که قباًل ذکر شد اتاق بازرگانی ایران از مهرماه سال 1397 اقدام به محاسبه و انتشار شامخ صنعت) بخش تولید( نموده است . با 
توجه به ویژگی های متفاوت سایر بخش های اقتصادی مانند بخش خدمات که ماهیت غیر تولیدی دارد و یا بخش کشاورزی که ماهیت فصلی  
و جغرافیایی خاصی در نقاط مختلف کشور دارد و همچنین بخش ساختمان که ماهیت پروژه ای داشته و امکان گزارش گیری ماهانه از روند 
اجرای فعالیت های آن با پیچیدگی های بیشتری نسبت به بخش صنعت برخوردار است، محاسبه شامخ کل اقتصاد نیز با پیچیدگی بیشتری 
نسبت به محاسبه شامخ صنعت روبروست. به منظور محاسبه شامخ کل اقتصاد با انتخاب نمونه از بین همه واحدهای تشکیل دهنده بخش های 
مهم اقتصادی و اعمال ضریب سهم ارزش افزوده هریک از بخش ها در کل اقتصاد در نتایج حاصل از نظرسنجی پرسش های اصلی در بین 
پرسش های دوازده گانه شامخ ) همانند شامخ صنعت با اندکی اصالح( سعی شده تا  نتایج طرح شامخ در سطح کل اقتصاد از  دقت قابل قبولی 
برخوردار گردد . با اینحال تا زمانی که نمونه های کاماًل مؤثر در هر بخش به تعداد کافی و با پوشش مناسب در طرح مشارکت نداشته باشند، 
امکان ارائه اطالعات تفصیلی شامخ ترکیبی کل اقتصاد به تفکیک همه اجزای تشکیل دهنده آن وجود ندارد که امیدواریم تا در آینده نزدیک 

دستیابی به این هدف مهم نیز میسر گردد.



آذر 331398

آذر 98آبان 98مهر 98 شاخص

50/9751/1356/93شامخ  کل صنعت

49/2949/6059/56مقدار تولید محصوالت

45/3248/9755/89میزان سفارشات جدید مشتریان

60/6559/3862/33سرعت انجام وتحویل سفارش

48/8743/5848/61موجودی مواد اولیه خریداری شده

55/3653/8655/32میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

46/9263/7976/20قیمت خرید مواد اولیه

56/7751/9449/78موجودی محصول نهایی در انبار
46/0646/2747/19میزان صادرات کاال

40/5945/1353/22قیمت محصوالت تولیدشده

52/1958/9162/70مصرف حامل های انرژی

44/0245/9355/53میزان فروش محصوالت

62/3259/7161/67انتظارات تولید در ماه آینده

           جدول2: شامخ صنعت- شاخص مدیران خرید )PMI( آذر ماه 1398
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نمودار 1: مقایسه شامخ کل اقتصاد در سه ماه گذشته )دوره اول تا سوم(شامخ تركيبي

 شامخ صنعت 
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. 



مرکز آمار و اطالعات اقتصادی

گزارش طرح شاخص مدیران خرید44

تحلیل شامخ صنعت
همانگونه که قبال اشاره شد، یکی از ویژگی های برجسته شاخص PMI، ارائه اطالعات مبتنی بر داده های واقعی، پیش از عرضه آمارهای رسمی 
است و به عبارتی این شاخص حالت پیشرو دارد به نحوی که با استفاده از آن می توان رشد یا انقباض اقتصادی را پیش ازداده های رسمی 
پیش بینی نمود. البته شایان ذکر است که به دلیل قدمت کوتاه تهیه این داده در ایران، برای اعمال تعدیل های فصلی و تطابق این شاخص با 

آمارهای رسمی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال، صادرات و موارد دیگر، به داده های بیشتری نیاز است.
با مقدمه مذکور مشاهده می شود که پس از ماه ها وضعیت رکودی و عدم تغییر محسوس شاخص نسبت به ماه قبل، شامخ کل در آذر ماه 
حکایت از اندکی بهبود در وضعیت صنعت کشور دارد. به گزارش فعاالن اقتصادی، مقدار تولید در این ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته 
است که در کنار این متغیر، متغیرهای میزان سفارشات جدید و استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، دالیل مثبت شدن شاخص در این ماه 
هستند. تقریباً در تمام صنایع مورد بررسی )بجز صنعت مواد غذایی که نسبت به ماه قبل کاهش جزئی نشان می دهد( مقدار تولید نسبت 

به ماه قبل افزایشی بوده است. 
آنچه در گزارش شامخ این ماه جلب توجه می نماید افزایش قیمت خرید مواد اولیه در شامخ کل و همچنین تمامی صنایع مورد بررسی 
بوده است که شاید بتوان دالیل آن را در افزایش قیمت بنزین و نرخ ارز جستجو نمود. ویژگی دیگر شاخص شامخ در این ماه افزایش مصرف 
حامل های انرژی در کل صنعت و نیز در تمامی صنایع مورد بررسی بوده است. بررسی شامخ در متغیر مصرف حامل های انرژی حاکی از ارتباط 
این متغیر با میزان تولید بوده به نحوی که با افزایش )یا کاهش( تولید، مصرف حامل ها افزایش )کاهش( داشته است. از طرف دیگر، با فرا 
رسیدن امواج سرما در فصول سرد سال، مصرف حامل ها تحت تأثیر قرار گرفته است. با این تفاسیر افزایش مصرف حامل های انرژی در آذرماه 

با وضعیت تولید و همچنین اوضاع جوی، قابل تفسیر است.
با نگاهی به شامخ کل صنعت و همچنین شامخ صنایع مختلف، در یک جمع بندی کلی می توان گفت که هر چند وضعیت اغلب صنایع اندکی 
بهبود قابل مشاهده است اما نمی توان این وضعیت را خروج از فاز رکودی تعبیر نمود و باید برای آمار ماه های آتی به منظور رصد تغییرات 

تولید و پایداری رشد منتظر ماند.
الستیک و پالستیک

وضعیت صنایع الستیک و پالستیک در ماه آذر 1398 در مقایسه با ماه قبل با اندکی بهبود روبرو بوده است )57/9(. 

به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت خام در آذرماه13981، قیمت خرید مواد اولیه این گروه از صنعت در آذرماه 1398به شدت افزایش 
یافته )82/1( و موجودی مواد اولیه نیز با کاهش مواجه شده است )42/9(. با این حال عدد شاخص تولید محصوالت و میزان سفارشات 

1. افزایش قیمت نفت خام از 63.3 دالر به ازای هر بشکه در اول آذر 98 تا 67.6 دالر در اواخر ماه مذکور )قیمت روزانه سبد نفتی در سایت سازمان اوپک(
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  1398 آذر –) صنعت PMIطرح شاخص مديران خريد ( چهاردهمدوره  گزارش
  56/ 93                                          1398 آذرشامخ           

  :چكيده

  .است )13/51نسبت به ماه گذشته ( ماه آذرصنعت در  بخش در رونقدهنده نشان، )93/56( كل شامخ عدد -

  بوده است.شامخ اصلي  مولفه 5در بين  ميزان شاخصبيشترين  ،آذردر  )33/62(سرعت انجام و تحويل سفارش  شاخص  -

  ) است.86/53نسبت به ماه گذشته ( مثبت داراي تغييرات )32/55( بكارگيري نيروي انساني و ميزان استخدامشاخص   -

  بوده است.شامخ اصلي  مولفه 5 در بين  كمترين مقدار شاخص) 61/48( موجودي مواد اوليه خريداري شدهشاخص  -

  كند.بيني ميماه را پيش آبان صنعت دربخش ، ادامه بهبود وضعيت 67/61نيز با رقم  توليد در ماه آيندهانتظارات شاخص  -

نسبتاً پرقدرت شامخ صنعت در چهار ماه گذشته است. با اينحال افزايش  دهنده شامخ كل در اين ماه نشان از بهبودهاي تشكيلمولفه جمعيدستهافزايش مقدار  -
  تواند روند رو به رشد بخش صنعت را دچار مخاطره نمايد. قيمت مواد اوليه وبه تبع آن افزايش قيمت محصوالت توليدي مي
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نمودار 2: روند شاخص کل صنعتروند شاخص كل



آذر 551398

جدید در آذر 98 نسبت به ماه قبل نشان از افزایش داشته است )هردو شاخص 57/1(. با توجه به آنکه در 4 ماه گذشته )مرداد تا 
آبان(، قیمت خرید مواد اولیه با کاهش یا عدم تغییر روبرو بوده است، افزایش سفارشات جدید علی رغم افزایش ناگهانی قیمت مواد 
اولیه، می تواند متاثر از نگرانی متقاضیان از افزایش قیمت های آتی محصوالت این گروه صنعتی باشد. پیش بینی های جهانی نیز حکایت 

از افزایش قیمت نفت در سال 2020 میالدی دارند.2

الزم به ذکر است که در آذرماه 1398 قیمت خرید مواد اولیه در تمامی گروه های صنعت نسبت به ماه قبل افزایش داشته است که 
بخشی از آن می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 98 در داخل کشور نیز بوده باشد. ارزیابی 
افزایش قیمت خرید مواد اولیه الستیک و پالستیک بعد از صنایع »فلزی« و »وسایل نقلیه و قطعات وابسته«، بیشترین عدد شاخص 

بوده است.

میزان تولید محصوالت صنایع الستیک و پالستیک در ماه آذر 98 نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. فروش محصوالت این گروه 
از صنعت نیز پس از 6 ماه متوالی بیشتر شده است. با توجه به آنکه از تیرماه 98 قیمت این محصوالت همواره با کاهش روبرو بوده 
است، می توان انتظارات تورمی را عامل اصلی افزایش تقاضای این محصوالت و در نتیجه افزایش تولید )57/1( و فروش آن دانست 
)60/7(. میزان استخدام نیروی کار نیز در ماه آذر 98 نسبت به ماه قبل افزایش داشته )67/9( که می تواند متاثر از بهبود تولید و 
افزایش فروش باشد. قیمت محصوالت تولیدی صنایع الستیک و پالستیک نیز در پی افزایش فروش و تقاضا، نسبت به ماه قبل تنزل 
داشته است )42/9(. موجودی انبار محصوالت این گروه از صنعت در ماه آذر 98 با کمی افزایش روبرو بوده است )53/6( که بخشی 
از آن می تواند متاثر از افزایش موجودی الستیک باشد. به نقل از رضا رحمانی وزیر صمت دولت فعلی، کمبود الستیک در بازار به 
دلیل تصمیم کارخانه های تولیدی برای توزیع نکردن محصوالت مربوط به بنزین است و بسیاری از بنکداران از عرضه کاال خودداری 

می کنند، زیرا می خواهند از نرخ دالر پس از افزایش قیمت بنزین آگاه شوند. 

بعد از شرکت های صنایع »چوب، کاغذ و مبلمان« و »وسایل نقلیه و قطعات وابسته«، مصرف حامل های انرژی در شرکت های صنعت 
الستیک و پالستیک نیز  نشان از افزایش قابل توجهی در مقایسه با ماه قبل داشته است)71/4( که می تواند نتیجه افزایش تولید، 
افزایش استخدام و باال رفتن سرعت تحویل سفارشات باشد )57/1(. شایان ذکر است که صنایع الستیک و پالستیک، صنایع انرژی بر 

می باشند.

افزایش تولید در ماه آذر 98 در مقایسه با آبان ماه، صرفاً منجر به افزایش فروش داخلی شده است زیراکه صادرات محصوالت این گروه 
از صنعت بدون تغییر مانده است )شاخص 50(. از مهرماه 98 صادرات محصوالت الستیک و پالستیک هر ماه نسبت به ماه قبل، کاهش 
زیادی را تجربه کرده و در آذرماه در همان سطح باقی مانده است. این موضوع را می توان تاحدودی به ناآرامی های عراق نسبت داد. 

از بهبود وضعیت  ارزیابی شده است )67/9( که می تواند حاکی  اقتصادی این گروه صنعتی برای ماه آینده مثبت  انتظارات فعاالن 
کلی این صنعت و افزایش تولید و فروش آن بوده باشد. افزایش سرعت تحویل سفارشات علی رغم افزایش میزان آنها نیز سفارشات 
می تواند متاثر از افزایش قابل توجه بکارگیری نیروی کار باشد )67/9(. با توجه به آنکه ضرایب عواملی که در آذرماه 98 نسبت به ماه 
قبل افزایش داشته اند، 90 درصد ضرایب کل PMI صنعت الستیک و پالستیک را تشکیل داده است )میزان سفارشات )30%(، مقدار 
تولید محصوالت )25%(، میزان استخدام نیروی کار )20%( و سرعت انجام و تحویل سفارس )15%(، بهبود وضعیت کلی این صنعت 

را شاهد هستیم.

فرآورده های نفت و گاز
شامخ کل این صنعت از آذر ماه 1397 تا مهرماه 1398 همواره حاکی از بدتر شدن وضعیت این صنعت در هر ماه نسبت به ماه 
گذشته بوده اما با تثبیت وضعیت در مهرماه شاهد بهبود شامخ کل درآبان و آذرماه به ترتیب )57/8( و )57/9( هستیم. نفت خام و 
گاز  طبیعی مهمترین مواد اولیه این صنعت محسوب می شود که  متاثر از بازار بین المللی نفت خام و وضعیت تحریم های ایاالت 
متحده می باشد. به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت خام در آذرماه 1398 که در پی اجالس ماه گذشته اوپک و تصمیم به کاهش 
تولید صادرکنندگان نفت رخ داد )افزایش قیمت نفت خام اوپک از 63/3 دالر به ازای هر بشکه در اول آذر تا 67/6 دالر در اواخر آن3( 

2. جی پی مورگن پیش بینی کرده است که هر بشکه نفت خام برنت در سال آینده 64٫50 دالر به ازای هر بشکه خواهد بود. موسسه گلدمن َسکس هم اخیرا 
چشم انداز خود از قیمت نفت را برای سال آینده تغییر و به 63 دالر افزایش داده اس )تجارت نیوز(.

3. قیمت روزانه سبد نفتی در سایت سازمان اوپک 
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شاهد افزایش قیمت خرید  مواد اولیه این صنایع هستیم )61/5(.

میزان سفارشات جدید که طی 7 ماه گذشته کمتر از 50 بوده و در ابان ماه به  59/6  رسید،  در آذر ماه به 55/8 رسیده است که 
نشان می دهد بعد از یک دوره که هر ماه نسبت به ماه قبل تنزل در سفارشات جدید رخ داده افزایش در سطح سفارشات جدید محق 
شده است. این امر به دنبال ثبات قیمت محصوالت تولیدی )50( پس از طی یک دوره روند کاهشی قیمت محصول ایجاد شده است.

مقدار تولید از آذر ماه سال گذشته )به استثنای اسفند 97( همواره کاهش ماهانه نسبت به ماه قبل را نشان داده است این روند در 
آبان ماه  معکوس شده )59/6( و در آذر ماه شاهد افزایش قابل توجه مقدار تولید نسبت به ماه گذشته هستیم )61/5(. نکته قابل توجه 
دیگه این است که  صادرات محصوالت این گروه  از ابتدای دوره سنجش شامخ در آذر ماه 97 نشان از کاهش در هر ماه نسبت به 
ماه قبل داشته اما این روند در آذر ماه نشان از افزایش اندکی در صادرات نسبت به ماه قبل دارد )51/9(.  افزایش اندک در سفارشات 
جدید در آذر نسبت به آبان ماه )55/8( با وجود افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه )61/5(، می تواند متاثر از نگرانی متقاضیان از افزایش 
قیمت محصوالت این گروه صنعتی در ماه های آینده باشد. پیش بینی های جهانی نیز حکایت از افزایش قیمت نفت در سال 2020 

میالدی دارند.4

همان طور که در تحلیل ماه گذشته شامخ این گروه عنوان شد، به نظر می رسد فعاالن این صنعت در حال تجربه کردن تغییر وضعیت 
و بهبود اوضاع عمومی صنعت نفت و گاز نسبت به ماهه های گذشته هستند. شاهد این موضوع تغییر روند در میزان تولید و فروش 
محصول در آبان و آذر 98  پس از طی یک دوره کاهشی در هر ماه نسبت به ماه قبل می باشد. )شامخ میزان تولید آذر 61/5 و شامخ 
میزان فروش آذر ماه 53/8 است(.  اما اینکه این بهبود تا چه حد تدوام داشته و تا چه میزان تقویت خواهد شد نیازمند گذر زمان 
است. در نهایت فعاالن اقتصادی این صنعت نسبت به ماه آینده چندان بدبین نیستند )51/9( و حتی در ماه های گذشته سال جاری 

نوعی خوش بینی نسبت به آینده داشته اند.

نساجی
وضعیت صنعت نساجی در آذرماه با عدد شامخ 62/88 نسبت به ماه قبل مساعد ارزیابی شده است. افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش 
)با عدد شامخ 76/92(، افزایش مقدار تولید محصوالت )با عدد شامخ 65/38(، افزایش میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )با عدد 
شامخ 61/54( به همراه بهبود اندک در میزان سفارشات جدید، از عمده دالیل ارزیابی مثبت فعاالن اقتصادی از این صنعت بوده است. 
اما از آنجا که میزان فروش محصوالت تنها اندکی بیشتر از ماه قبل گزارش شده و وضعیت صادرات نیز تفاوتی با ماه پیش نداشته، به نظر 
می رسد بخشی از افزایش تولید محصوالت در آذرماه، صرف افزایش موجودی محصول در انبار )با عدد شامخ 61/54( شده است. یکی از 
دالیل این مسئله برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللي ماشین آالت، مواد اولیه و محصوالت نساجي از 18 تا 21 آذرماه بوده که 
ضمن آن شرکت ها، کارگاه ها، کارخانجات و دست اندرکاران این صنعت گردهم آمده و با نمایش محصوالت و ماشین آالت مورد استفاده، 
به ارائه و معرفی توانمندی های خود پرداختند. نمایشگاه ها فرصت بسیار مناسبی برای فعاالن صنعت است تا زمینه های سرمایه گذاری، 
مبادالت تجاری و بازرگانی را فراهم کرده و با یکدیگر به گفتگو و تبادل اطالعات بپردازند. عالوه بر آن، می توان از فرصت حضور شرکت های 

خارجی در این نمایشگاه ها استفاده کرد و انتقال فناوری های نوین به کشور را تسهیل نمود. 

اما آن چه در وضعیت آذرماه صنعت نساجی جلب توجه می کند، افزایش نسبتا چشمگیر قیمت خرید مواد اولیه )با عدد شامخ 76/92( 
و نامتناسب با قیمت محصوالت تولید شده )با عدد شامخ 46/15( است. ضمن آنکه تأثیر افزایش قیمت بنزین هزینه های تولید را 
نمی توان نادیده گرفت، این افزایش قیمت مواد اولیه ممکن است به دلیل افزایش قیمت ارز و نیز عدم امکان خرید مدت دار توسط 
تولیدکنندگان رخ داده باشد. لذا باید دید که آثار این افزایش قیمت در ماه های آتی در بازار محصوالت نساجی چگونه خواهد بود. 

اگرچه  انتظارات تولید در ماه آینده )با عدد شامخ 56/38( نشان دهنده امیدواری فعاالن صنعت به رونق تولید در ماه آتی است. 

ماشین سازی و لوازم خانگی
وضعیت صنعت ماشین سازی و لوازم خانگی در آذرماه با عدد شامخ 65/74 مساعد توصیف شده است. افزایش مقدار تولید محصوالت 
)با عدد شامخ 70/59(، افزایش میزان سفارشات جدید )با عدد شامخ 70/59( و نیز افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش )با عدد 
شامخ 66/18( از عمده دالیل بهبود وضعیت هستند. به نظر می رسد در آستانه فصل زمستان و افزایش تقاضای لوازم خانگی مورد نیاز 

4. جی پی مورگن پیش بینی کرده است که هر بشکه نفت خام برنت در سال آینده 64٫50 دالر به ازای هر بشکه خواهد بود. موسسه گلدمن َسکس هم اخیرا 
چشم انداز خود از قیمت نفت را برای سال آینده تغییر و به 63 دالر افزایش داده اس )تجارت نیوز(.
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در فصل سرما )اعم از محصوالت گرمایشی، تصفیه هوا و غیره( توانسته روند کاهشی تولید در ماه های پایانی تابستان را که به طور 
عمده ناشی از کاهش تولید خنک کننده ها بوده است، جبران نماید. 

به گواهی فعاالن صنعت لوازم خانگی، اعمال تحریم های اقتصادی سبب شده تا مشتریان به تولیدات ساخت داخل روی آورده و مسائلی 
همچون در دسترس بودن قطعات یدکی، خدمات پس از فروش، گارانتی، تنوع محصوالت و گرانی لوازم خانگی و ماشین آالت وارداتی، 
سبب شده تا بازار لوازم خانگی و ماشین آالت داخلی حتی با وجود اعمال تحریم های اقتصادی، شاهد افزایش تقاضا و فروش باشد. 
اذعان فعاالن صنعت به روند رو به افزایش میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دو ماه گذشته مؤید افزایش اشتغال زایی در 

این صنایع و نشانه ای از رونق نسبی است. 

مانند بسیاری از صنایع دیگر، این صنعت نیز در آذرماه با افزایش چشم گیر قیمت مواد اولیه مواجه بوده که تا حدی بر افزایش قیمت 
محصوالت تولید شده )با عدد شامخ 55/88( مؤثر بوده است. عالوه بر این، علی رغم حمایت دولت از تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی 
در زمینه ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه از طریق سامانه نیمایی، به نظر می رسد که جهش های مقطعی نرخ ارز و نیز افزایش 
قیمت بنزین تاثیر هر چند اندک بر قیمت این محصوالت داشته و لذا بدیهی است در غیاب حمایت های مؤثر دولت در راستای حفظ 
ثبات قیمت در بازار و نیز حمایت از تولیدکنندگان در راستای تهیه مواد اولیه و سرمایه در گردش مورد نیاز که از مهمترین مشکالت 
ایشان محسوب می شود، رونق نسبی ایجاد شده دستخوش تغییرات ناخوشایندی خواهد شد. همچنین نیاز است تا با قاچاق لوازم 
خانگی که در حال حاضر مهم ترین تهدید برای این صنعت به شمار می رود، به صورت مؤثرتری برخورد شده و به موازات آن در جهت 
یافتن راهکاری برای افزایش صادرات به ویژه به کشورهای همسایه اقدام نمود. به عبارت دیگر، عدم حضور برند های خارجی در حوزه 
لوازم خانگی و ماشین آالت به موازات اقبال مصرف کنندگان به کاالی تولید داخل، عالوه بر این که سبب شکل دهی انتظارات مثبت 
تولید در ماه آینده )با عدد شامخ 64/71( در میان تولیدکنندگان شده؛ فرصت مناسبی را نیز برای تولیدکنندگان داخلی فراهم آورده 

که در صورت بهره برداری مناسب، می تواند گام بلندی در جهت توسعه تولیدات داخلی و لذا رشد اقتصادی در شرایط تحریم باشد.

صنایع کانی غیر فلزی
شامخ کل بدست آمده برای گروه کانی های غیرفلزی در آذر ماه )48/7( است که حکایت از تضعیف خفیف وضعیت کلی این صنعت 

نسبت به ماه قبل دارد. میزان تولید محصوالت این گروه در آذر ماه نسبت به ماه قبل افزایش یافته است )56/5(.

موجودی مواد اولیه این صنعت در آذر ماه نسبت به ماه قبل، به شدت کاهش یافته است )39/1( که کمترین عدد در بین صنایع 
مختلف درشامخ آذر ماه است. این در حالی است که قیمت خرید مواد اولیه در این ماه نسبت به ماه گذشته افزایش شدید نشان 
می دهد )76/1(. افزایش بهای مواد اولیه در کنار افزایش تولید )56/5( و کاهش سفارشات جدید )43/5( در آذر ماه منجر به کاهش 
شدید در موجودی مواد اولیه شده است. نکته حائز اهمیت آن است که از ابتدای محاسبه شامخ در آذر 97 تا کنون موجودی مواد اولیه 
این صنعت همواره کاهش نسبت به ماه قبل را نشان می دهد. قیمت مواد اولیه در همین بازه زمانی نیز  همواره افزایشی بوده است.

با وجود افزایش نسبی تولید محصوالت گروه کانی های غیر فلزی )56/5( این صنعت با کاهش شدید فروش محصوالت خود در آذرماه 
مواجه بوده است که کمترین عدد در بین صنایع مختلف می باشد )39/1(. این در حالی است که قیمت محصوالت تولیدی این گروه 
از شهریور ماه تا کنون تغییری نسبت به ماه قبل نداشته است )50(. همچنین صادرات محصوالت گروه کانی های غیرفلزی )43/5( 
نسبت به ماه قبل کاهش نشان می دهد که با توجه به تغییرات فصلی و اینکه بازارهای هدف خارجی این محصوالت عمدتاً کشورهای 

منطقه و همسایه می باشد، به نظر می رسد که شرایط بی ثبات عراق بر این کاهش اثرگذار بوده است.

عمده محصوالت این گروه در بخش ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرند. به طور سنتی با ورود به فصل سرما شاهد کاهش 
ساخت و ساز هستیم. اما بر اساس گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه 1398 که توسط بانک مرکزی منتشر می شود 
در آذر ماه 98 تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 9/5 هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب 134/7 و 40 درصد افزایش نشان می دهد. با تداوم این روند شاهد افزایش فروش محصوالت این گروه در ماه های 
آتی خواهیم بود. همچنین با مراجعه به اطالعات بورس اوراق بهادار تهران شاهد روند افزایشی عمده نمادهای گروه کانی های غیرفلزی 
در آذر ماه هستیم که موید بهبود فروش محصوالت این گروه و انتظارات خوش بینانه فعالیت اقتصادی این صنعت نسبت به ماه آینده 

)60/9( می باشد.
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صنایع فلزی
در گزارش آذرماه صنایع فلزی، شامخ کل در ادامه روند ماه های شهریور، مهر و آبان همچنان در شرایط بهبود گزارش شده است. 
افزایش مقدار تولید محصوالت، میزان سفارشات جدید و میزان فروش محصوالت مؤید بهتر شدن شرایط کلی این صنعت است. 
همچنین در این ماه برای اولین بار در یک سال گذشته موجودی مواد اولیه بدون تغییر نسبت به ماه قبل بوده است در حالی که در 

سایر ماه ها این متغیر نسبت به ماه قبل کاهشی گزارش شده بود. 

از نکات قابل توجه گزارش آذرماه صنایع فلزی قیمت خرید مواد اولیه است که به شدت افزایش یافته است. به گونه ای که باالترین میزان 
مؤلفه شامخ قیمت خرید مواد اولیه را در بین صنایع )همانند آبان ماه( با ثبت رقم 87/50 به خود اختصاص داده است. به نظر می رسد 
استمرار این امر در دو ماه پیاپی آذر و آبان در نهایت تولیدکنندگان این صنایع را مجبور به افزایش قیمت محصوالت خود کرده است. 
قیمت محصوالت تولید شده این صنعت طی 4 ماه منتهی به مهرماه کاهشی عنوان شده بود ولی در ماه آبان روند کاهشی آن متوقف 

و در آذرماه با کسب رقم قابل توجه 69/17 روند آن معکوس شده است.

به طورکلی آذرماه به دالیلی نظیر اخبار مربوط به توافق تجاری چین و آمریکا در فضای بین المللی و رشد بورس، ناشی از افزایش انتظارات تورمی 
)افزایش قیمت بنزین و خبر کسری بودجه باالی دولت در سال 1399(، دارای اثرات مثبت بر بازار محصوالت فلزی در داخل و خارج کشور بوده 

است. ضمن آنکه فلزاتی نظیر فوالد، سنگ آهن، مس، آلومینیوم و روی با افزایش قیمت در این ماه مواجه شدند.

صنایع غذایی
شامخ همه گروه های صنعتی غیر از صنایع کانی غیرفلزی و صنایع غذایی در آذرماه 1398 نسبت به ماه قبل نشان از بهبود وضعیت 
صنایع دارد. فعاالن اقتصادی در صنایع غذایی پایین ترین رقم را در بین صنایع مورد بررسی گزارش نموده اند )46/3( که با توجه به 
ضریب اهمیت آن در شامخ کل، اثرگذاری باالیی دارد. شرایط کلی صنایع غذایی در آذرماه، مشابه ماه قبل، بدتر از ماه قبل ارزیابی 
شده است. کاهش مقدار تولید،کاهش سفارشات جدید و کاهش میزان فروش محصوالت ترسیم کننده بدتر شدن فضای کلی این 

صنعت در دو ماه گذشته است. 

به طورکلی بر اساس گزارشات ماهانه شامخ، صنایع غذایی طی یک سال گذشته از شرایط مناسبی برخوردار نبوده اند. چراکه به غیر 
از چهار ماه اسفند، اردیبهشت، شهریور و مهر )که شامخ کل بیانگر میزان اندکی بهبود بوده است( در سایر ماه ها، شرایط کلی این 
صنعت به نسبت ماه قبل خود بدتر ارزیابی شده است. میزان فروش محصوالت در 12 ماه گذشته به غیر از دو ماه اسفند و اردیبهشت 
)ماه های قبل و بعد از تعطیالت نوروزی( همواره کاهشی عنوان شده است. عدد شاخص فروش محصوالت غذایی در آذرماه 1398، 
45/7 بوده است. افزون بر موارد ذکر شده، یک سری مسائل که جنبه های خرابکارانه داشته و به بحث امنیت ملی کشور مربوط می شود 

نیز تقاضای برخی مواد غذایی را تحت تأثیر قرار داده است. 

در مورد قیمت خرید مواد اولیه، این متغیر در صنایع غذایی نیز همانند سایر صنایع افزایشی گزارش شده است )75(. در مورد میزان 
صادرات در این صنعت اندکی کاهش گزارش شده است )45/7( که این کاهش می تواند متاثر از ناآرامی های عراق باشد. در شرایط 
کنونی بخش عمده ای از صادرات صنایع غذایی ایران به بازار کشورهای همسایه و از جمله عراق )به عنوان اولین مقصد صادراتی 

شیرینی و شکالت ایران( صورت می گیرد.  

تحریم ها، نوسانات ارزی، تصمیم های سیاستی یک شبه و بدون برنامه نظیر افزایش قیمت بنزین و بسیاری موارد دیگر برای توجیه 
شرایط نامناسب این صنعت می توان عنوان کرد که محیط کسب و کار را برای فعاالن این حوزه نامناسب و فضای فعالیت آن ها را 
با نااطمینانی روبرو کرده است. در آخرین اظهارات تشکل های فعال در حوزه دام، طیور، نهاده های دامی، زیتون و آبزیان مواردی 
از مزیت های صادراتی، خأل یک شبکه منسجم توزیع، حذف مشوق ها و جوایز صادراتی )به گونه ای که  نظیر عدم استفاده مطلوب 
صادرکنندگان این حوزه از سال 91 تا کنون از مشوق های صادراتی محروم شده اند(، حضور کمرنگ تشکل ها در تصمیم سازی های 
این بخش، سهم محدود محصوالت از بازارهای جهانی، قیمت گذاری دستوری و اصرار به موضوع پیمان سپاری ارزی، را از مشکالت و 

موانع رونق بخش کشاورزی و صنایع غذایی عنوان کرده اند. 

به نظر می رسد همانند آنچه که فعاالن اقتصادی حوزه صنایع غذایی خواستار آن هستند، افزایش مشارکت و هماهنگی بخش خصوصی 
و  دولت است که می تواند گام نخست برای چاره اندیشی و حل معظالت این صنعت در بلندمدت باشد. شایان ذکر است با توجه 
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به اهمیت صنایع غذایی از حیث تأمین نیازهای اساسی خانوارها ادامه این روند با تضعیف و حتی حذف تولیدکنندگان و فعاالن این 
عرصه از صنعت صنایع غذایی می تواند نتایج جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

صنایع شیمیایی
شامخ  کل گروه صنایع شیمیایی نشان از بهبود در وضعیت عمومی این صنعت در آذرماه 98 نسبت به ماه گذشته دارد )58(. 

عمده محصوالت تولیدی این صنایع شامل محصوالت پتروشیمی، دارویی، بهداشتی، آرایشی، شوینده، مواد شیمیایی و پلیمری و .... 
می باشد. با توجه به آنکه مواد اولیه تولید این دسته از محصوالت از فرآورده های نفت و گاز است و قیمت خرید نفت در آذرماه 98 
افزایش یافته است5 ، قیمت خرید مواد اولیه صنایع شیمیایی نیز افزایش یافته است )67/8(. موجودی مواد اولیه این صنایع در مقایسه 

با ماه قبل تغییر محسوسی نداشته و نسبتاً نسبت مانده است)52/5(.

در این صنعت، با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت محصوالت تولیدی گروه شیمیایی کاهشی عنوان شده است)5/47(. به دنبال 
کاهش قیمت محصوالت طی شش ماه گذشته و شکل گیری انتظارات تورمی در آذر ماه )به  دلیل افزایش بهای بنزین و قیمت جهانی 
نفت(، میزان سفارشات جدید این صنعت در آذر ماه با افزایش خوبی روبرو بوده است )59/3(. با این وجود، سرعت تحویل سفارش ها 

نیز افزایش داشته است )59/3(. این امر می تواند ناشی از بکارگیری نیروی کار جدید و افزایش استخدام باشد )55/1(. 

افزون بر آن، مصرف حامل های انرژی صنایع شیمیایی در آذر 98 نسبت به ماه قبل شاهد افزایش شدیدی بوده است )67/8(، که 
می تواند ناشی از افزایش قابل توجه تولید در این صنعت باشد )طی6 ماه اخیر مقدار تولید صنایع شیمیایی هر ماه در مقایسه با ماه 
قبل، یا بدون تغییر یا کاهشی بوده است ولی پس از 6 ماه، میزان تولید افزایش چشمگیری را تجربه کرده است(. این افزایش می تواند 
در پی تصمیم اخیر بورس کاالی ایران باشد. از 13 آذر 98، سقف خرید محصوالت پتروشیمی در بورس کاالی ایران به بازه زمانی یک 
ماهه تغییر کرده است. به منظور تالش برای بهبود و تسهیل روند معامله محصوالت پتروشیمی در بورس کاال، روند افزایشی معامالت 

محصوالت پلیمری و شیمیایی در بورس مزبور، نسبت به افزایش عرضه محصوالت پتروشیمی اقدام شده است.6

از طرف دیگر به گفته رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی ظرفیت شرکت های دارویی و تولید کنندگان مواد موثره دارو در 
کشور، برای هر محصول بین 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کرده است که موید بهبود در وضعیت عمومی این صنعت می باشد.

افزایش فروش محصوالت صنایع شیمیایی در آذرماه 98 در مقایسه با ماه قبل )58/5(، کاهش موجودی انبار محصول را به دنبال 
داشته است )46/6(. از آنجا که صادرات محصوالت شیمیایی در این ماه نسبتا بدون تغییر بوده است )49/2(، افزایش تولید و فروش 
محصوالت مذکور حاکی از بهبود تقاضای داخلی برای آنها بوده است.انتظارات تولید در ماه آینده در فعاالن اقتصادی گروه صنایع 
شیمیایی مثبت ارزیابی شده است )67/8(، که با توجه به بهبود تولید و فروش در آذر ماه منطقی به نظر می رسد.الزم به ذکر است 
که این صنعت با ضریب اهمیت 0/15 )از یک( در شامخ کل، سومین ضریب باال را بعد از صنایع فلزی و صنایع غذایی دارد، به همین 

دلیل بهبود شامخ این صنعت )58( در محاسبه شامخ کل، تاثیر قابل توجهی داشته است. 

چوب کاغذ و مبلمان
وضعیت کلی صنایع چوب و مبلمان در آذرماه، با عدد شامخ 61/59 نسبت به ماه قبل مساعد ارزیابی شده است. افزایش مقدار تولید 
محصوالت )با عدد شامخ 65/91(، افزایش میزان سفارشات جدید )با عدد شامخ 63/64( و نیز افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش 
)با عدد شامخ 61/63( از عمده ترین دالیل این بهبود بوده اند. همچنین علی رغم افزایش قیمت خرید مواد اولیه، قیمت محصوالت تولید 

شده نسبت به ماه قبل افزایشی نداشته و لذا افزایش میزان فروش محصوالت در این ماه منطقی به نظر می رسد. 

در بخش کاغذ، توافق تولیدکنندگان کاغذ و مقوا برای عدم افزایش قیمت ها با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، سبب آرامش نسبی در 
این صنعت شده است. همچنین در بخش مبلمان نیز آمادگی تولیدکنندگان برای حضور و ارائه محصوالت در نمایشگاه مبلمان در دی 
ماه، موجبات افزایش تولید را علی رغم افزایش قیمت مواد اولیه فراهم آورده است. با این وجود به گواهی فعاالن این صنعت، همچنان 
تامین مواد اولیه از چالش های اساسی این صنعت محسوب می شود که نیاز به رسیدگی جدی مسئوالن را طلب می کند. با توجه به 

5. افزایش قیمت نفت خام از 63.3 دالر به ازای هر بشکه در اول آذر 98 تا 67.6 دالر در اواخر ماه مذکور )قیمت روزانه سبد نفتی در سایت سازمان اوپک(
6.  مرضیه طهماسبی رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی
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وابستگی باالی صنعت به ویژه در بخش کاغذ به واردات، دولت باید رفع موانع و افزایش تولید توسط کارخانجات داخلی را به عنوان 
یک سیاست مبنا قرار داده و در پی حمایت بیشتر از فعاالن این صنعت باشد. 

 وسایل نقلیه و قطعات وابسته
گزارش ماهانه شامخ صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته در آذرماه بسیار متفاوت از گزارش هایی اعالمی شامخ این صنعت در یک 
سال گذشته و همچنین متفاوت از گزارش آذرماه شامخ سایر صنایع است. چراکه گزارش شامخ آذرماه وسایل نقلیه و قطعات وابسته 
بیانگر بهبود قابل توجه در شرایط کلی صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته است. به گونه ای که رقم شامخ گزارش شده برای این 
ماه )عدد شامخ کل 67( باالترین میزان شامخ در طول یک سال گذشته برای این صنعت و باالترین میزان این شاخص در بین سایر 
صنایع گزارش شده در آذرماه است. بدین معنی که در این ماه تعداد بیشتری از فعاالن این حوزه )بیش از هر ماه دیگر طی یک سال 
گذشته( به بهبود شرایط اذعان داشته اند. این امر بیشتر به دلیل بهبود در مؤلفه های مقدار تولید محصوالت )عدد شامخ 72/7( و 
میزان سفارشات جدید )عدد شامخ 75/8( رخ داده است. در ماه گذشته نیز فعاالن این حوزه میزان تولید خود در آبان ماه را اندکی 

افزایش داده بودند ولی همچنان میزان سفارشات جدید کاهشی گزارش شده بود.

از دیگر نکات مثبت گزارش این صنعت، میزان فروش محصوالت در آذرماه است که توانسته رقم قابل توجه 77/3 را کسب کند. این 
رقم بیش ترین میزان گزارش شده طی یک سال گذشته در این صنعت است. موجودی مواد اولیه نیز گرچه همانند گزارش های شامخ 
در یک سال گذشته همچنان در هرماه به نسبت ماه قبل کاهشی عنوان شده است ولی در آذرماه از شدت کاهش ان کاسته شده است.

به نظر می رسد آنچه باعث ایجاد جنب و جوش در این صنعت شده است عالوه بر تالش وزارت صمت و همکاری قطعه سازان در پویش 
داخلی سازی قطعات،  خبر تصویب پرداخت تسهیالت از طریق بانک مرکزی جهت پرداخت مطالبات قطعه سازان، به خودروسازان 
است. این طور به نظر می رسد، مطابق با آنچه خودروسازان و قطعه سازان طی ماه های گذشته درخواست کردند، علیرغم نیاز این 

صنعت به چاره اندیشی اساسی، با تزریق مالی سعی شده است مشکالت این صنعت ولو در کوتاه مدت به آینده موکول گردد. 

 پوشاک و چرم
از نظر فعاالن صنعت پوشاک، وضعیت در آذرماه با عدد شامخ 58/85 مساعد ارزیابی شده است. افزایش تولید محصوالت )با عدد 
شامخ 65/38(، افزایش میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی )با عدد شامخ 61/54( و افزایش میزان سفارشات جدید )با عدد 
شامخ 58/69( بیشترین نقش را در این ارزیابی مثبت داشته اند. بخشی از بهبود را می توان به برگزاری هفتمین نمایشگاه پوشاک 
در نیمه دوم آذرماه نسبت داد که فعاالن صنعت را برای نمایش توانمندی های تولیدی خود در زمینه مد و پوشاک ترغیب نمود. 
افزایش موجودی محصول در انبار )با عدد شامخ 61/54( نشان دهنده آمادگی تولیدکنندگان برای حضور در نمایشگاه و پاسخ گویی به 
تقاضای بالقوه ناشی از آن است. از سوی دیگر بخشی از افزایش تولید نیز می تواند ناشی از آغاز فصل زمستان و پاسخگویی به تقاضای 
بازار باشد. این افزایش تولید با انتظارات تولید در ماه آینده در آبان ماه نیز که توسط فعاالن صنعت مثبت ارزیابی شده بود، منطبق 
است. همانند صنعت نساجی، فعاالن صنعت پوشاک نیز افزایش چشم گیری در قیمت خرید مواد اولیه )با عدد شامخ 80/77( گزارش 
نموده اند که سبب افزایش قیمت محصوالت تولید شده )با عدد شامخ 57/69( شده است. این افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت 
بنزین، افزایش قیمت ارز و نیز عدم اجازه واردات مواد اولیه، به ویژه چرم خام رخ داده است. همچنین میزان فروش محصوالت نیز در 
آذرماه افزایش داشته است که یک دلیل آن، می تواند افزایش میزان حراجی ها در انتهای فصل پاییز باشد. همچنین این روند می تواند 
بیانگر نیازمندی و تقاضای موجود در بازار باشد که به موازات ممنوعیت واردات پوشاک، فرصتی برای رونق صنایع پوشاک داخل فراهم 
نموده است. در حال حاضر حدود 60 درصد از نیاز پوشاک کشور از داخل تامین می شود و لذا نیاز است که دولت حمایت های خود را 
در این حوزه افزایش دهد تا بتوان کشور را از پتانسیل رشد باالی صنعت پوشاک در شرایط تحریم های اقتصادی، بهره مند نمود. عالوه 
بر این، کاهش میزان صادرات می تواند هشداری برای تولیدکنندگان در راستای افزایش کیفیت و لذا افزایش رقابت پذیری محصوالت 
باشد و همزمان این پیام را به دولت و متولیان این صنعت بدهد که باید در راستای تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش مورد نیاز 
واحدهای تولیدی تالش نموده و در جهت کاستن از محدودیت های صادراتی و عدم امکان نقل و انتقاالت مالی ناشی از تحریم های 

اقتصادی، در پی یافتن مقاصد صادراتی مناسب در میان کشورهای همسایه باشند. 



آذر 11111398

شاخص می یابند،  انتشار  بین المللی  سازمآنهای  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: 

معرفی طرح شامخ )شاخص مدیران خرید(
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57.956.762.965.748.759.546.358.061.667.058.851.9شامخ گروه

57.161.565.472.156.558.348.960.265.972.765.438.9مقدار تولید محصوالت

57.155.857.770.643.556.740.259.363.675.857.755.6میزان سفارشات جدید

57.157.776.966.256.566.760.959.361.466.750.055.6سرعت انجام و تحویل سفارش

42.963.553.845.639.150.843.552.554.548.553.850.0موجودی مواد اولیه

میزان استخدام و بکارگیری 
67.948.161.560.345.764.242.455.156.856.161.561.1نیروی انسانی

82.161.576.973.576.187.575.067.865.983.380.866.7قیمت خرید مواد اولیه

53.648.161.545.665.242.553.346.645.543.961.550.0موجودی محصول) انبار(

50.051.950.044.143.549.245.749.247.747.042.344.4میزان صادرات کاال

42.950.046.255.950.069.245.747.550.054.557.744.4قیمت محصوالت تولیدشده

71.457.761.569.154.361.751.167.872.772.765.466.7مصرف حامل های انرژی

60.753.853.867.639.155.045.758.568.277.361.527.8میزان فروش محصوالت

67.951.965.464.760.959.254.367.859.171.273.155.6انتظارات تولید درماه آینده

جدول 3 : وضعیت شاخص های صنایع منتخب از نگاه طرح شاخص مدیران خرید - آذر 1398
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آفریقای جنوبی

مالزی

هنگ کنگ

ترکیه

November2019

48.6

December2019

50

December2019

38.5

December2019

49.5

November2019

52.4

December2019

47.5

November2019

37

December2019

43.7

December2019

56.9

December2019

48.8

غنا

روسیه

لبنان

آلمان

عربستان

ژاپن

شامخ در برخی از کشورها شامخ کل

شامخ صنعت

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 بخش صنعت در اتاق ایران، از رویکردهای بین المللی با 
کمی تعدیل به صورت زیر استفاده شده است: 

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. 


