
شامخ صنعت - دوره بیست و هفتم شامخ کل اقتصاد - دوره پانزدهم 

	 عدد شامخ کل اقتصاد )47/77( همچنان وضعیت رکود در
فعالیت ها را نشان می دهد اما شدت رکود آن نسبت به آبان )45/7( 

کمتر شده است.

	 46/13 شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری  شده
نسبت به آبان )39/84( افزایش داشته به طوری که طی 14 ماه 
اخیر )از مهر سال گذشته( بیشترین نرخ این شاخص را  ثبت نموده 

است.

	 51/3 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی
نسبت به آبان ماه )46/11( روند افزایشی داشته  و طی 10 ماهه 

گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است.

	 شاخص قیمت فروش محصوالت تولید شده یا خدمات ارائه
شده در آذر ماه )56/73( نرخ افزایش مالیم تری را نسبت به روند 

8ماهه خود از ابتدای سال داشته است.

	 شاخص مدیران خرید صنعت 49/30 است. بعد از رکود آبان ماه
)47/63(، سیگنال قویتری را نسبت به بهبود فعالیت صنایع در آذر 

نشان می دهد.
	 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 43/51 است و با

ادامه روند کاهشی یکی از کمترین مقادیر را از ابتدای سال 99 
داشته است.

	 شاخص قیمت محصوالت تولیدشده )56/62( که از ابتدای
سال با شدت زیاد در افزایش قیمت ها همراه بود در آذر ماه با شیب 

مالیم تری افزایش داشته است.
	 آنکه علیرغم   )48/92( اولیه  مواد  میزان موجودی  شاخص 

همچنان کاهشی است اما کاهش بسیار مالیم تری نسبت به آبان 

)42/49( دارد.

طرح شاخص مدیران خرید 
آذر ماه 1399

مرکز پژوهش های اتاق ایران

مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 44

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

باسمه تعالیباسمه تعالی
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شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

بر اساس گزارش ماه دسامبر مؤسسه IHS شاخص ترکیبی تولید PMI در منطقه یورو از 45/3 در ماه نوامبر به 49/8 در ماه دسامبر 
افزایش یافته است که بعد ازکاهش شدیدی که در ماه نوامبر داشت افت بسیار کمی را در دسامبر به ثبت رسانده است. بهبود به این 
معناست که PMI به طور میانگین در سه ماهه چهارم 48/4 بوده است اگرچه نسبت به سه ماهه سوم )52/4( کاهش یافته است 
اما میانگین سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه دوم سال که 31/3 بود، بهتر دیده شده است که نشان می دهد اثر اقتصادی موج 

دوم شیوع کووید19 نسبت به موج اول کمتر بوده است.

شاخص ترکیبی تولید PMI برای اقتصاد آلمان در ماه دسامبر 52/5 ثبت شده است. این شاخص اندکی پایین تر از سطح 5ماهه 
گذشته بوده است و بررسی های این ماه نشان می دهد که کاهش فعالیت ها در بخش خدمات )47/7( نسبت به ماه قبل )46/0( 
از آن کمتر شده  است. شاخص بخش صنعت 58/6 در ماه دسامبر به مقاومت مداوم در اقتصاد آلمان اشاره دارد که با قدرت در 
بخش صنعت ضعف بخش خدمات را خنثی می کند. نظرسنجی، برگشت در اشتغال بخش خصوصی را نشان می د هد اگرچه 
شرکت ها نسبت به چشم انداز سال پیش رو خوشبین بودند. همچنین نشانه هایی از افزایش فشار در زنجیره تأمین وجود دارد که 

باعث افزایش هزینه های مواد اولیه می شود.

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آذر ماه 47/77 
به دست آمده است که نشان می دهد به طور میانگین طی سه ماه گذشته، نرخ کاهش کمتری در میزان فعالیت های اقتصادی 
وجود داشته است و روند نزولی شاخص کل طی 6ماه گذشته کمترین میزان کاهش در فعالیت ها را ثبت کرده است. نتایج نشان 
می دهد در حالی که در این ماه برخی فعالیت ها در بخش خدمات و کشاورزی با رکود بیشتری نسبت به آبان روبرو بودند 
)تعطیلی سراسری بسیاری از مشاغل خدماتی در نیمه اول آذر(، اما مالیم تر شدن نرخ کاهش شاخص کل در آذر، به دلیل بهبود 

فعالیت هادر بخش ساختمان و صنعت  است.

 شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری  شده در آذر ماه 46/13 است و نسبت به آبان )39/84( شدت کاهش آن 
بسیار کمتر است. این شاخص علی رغم آنکه همچنان کمتر از 50 است اما نرخ کاهش آن نسبت به شدت کاهشی که طی ماه های 

اخیر داشته کمتر شده، به گونه ای که طی 14 ماه اخیر )از مهر سال گذشته( کمترین نرخ کاهش را داشته است.

 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در آذر ماه 51/3 بدست آمده  که نسبت به آبان ماه )46/11( روند 
افزایشی داشته  و طی 10 ماهه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است که چشم انداز روشن تری را برای ماه های پیش 

رو به همراه دارد.

 شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری شده )76/64( که از اردیبهشت ماه روند افزایشی شدیدی داشته است، 
برای دومین ماه پیاپی از شتاب این روند افزایشی کاسته شده است. علیرغم اینکه براساس گزارش مرکز آمار شاخص کل کاالها و 
خدمات مصرفی در آذر ماه 280/6 بوده است و نسبت به آبان )275/0( افزایش داشته است، کندتر شدن روند افزایشی در شاخص 
قیمت خرید مواد اولیه متأثر از  کاهش اندک نرخ ارز طی دوماه گذشته است که بیشتر بر قیمت مواد اولیه وارداتی مشاهده 

می شود.

قیمت فروش محصوالت تولید شده یا خدمات ارائه شده در آذر ماه )56/73( نرخ افزایش بسیار مالیم تری را نسبت به 
روند 8ماهه خود از ابتدای سال داشته است که بیشتر به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی و کاهش تقاضای مشتریان است.

 شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده 56/38 است که طی 7ماهه اخیر بیشترین مقدار خود 
را به ثبت رسانده است، نشان دهنده انتظارات خوش بینانه و چشم انداز بهتر اقتصادی در دی ماه است.
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آذر 99آبان 99مهر 99 شاخص

44/4745/7047/77شامخ  کل اقتصاد

43/5146/6846/75میزان فعالیت های کسب و کار

46/1643/2744/11میزان سفارشات جدید مشتریان

47/9052/3053/20سرعت انجام وتحویل سفارش

36/5539/8446/13موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده

44/5146/1151/30میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

93/1783/0976/64قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده

46/4250/6349/84موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق

42/4942/2346/14میزان صادرات کاال یا خدمات

77/3164/7156/73قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات ارائه شده

53/7457/0760/44مصرف حامل های انرژی

41/8541/2242/19میزان فروش کاالها یا خدمات

41/1550/1356/38انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده

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

نمودار 1: مقایسه شامخ کل اقتصاد

به طورکلی با ادامه محدودیت های ناشی از کووید19 در آذر ماه، فعاالن اقتصادی بخش خدمات بار دیگر با کاهش در 
فعالیت ها روبرو شدند این در حالیست که وضعیت در بخش ساختمان و صنعت بهتر شده است و افزایش شاخص میزان استخدام 

نیز چشم انداز روشن تری را در ماه های پیش رو نشان می دهد. 
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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 آذر ماه، 49/30 است و بعد از رکودی که در آبان 
ماه)47/63( داشت، سیگنال قویتری را نسبت به بهبود فعالیت صنایع در آذر نشان می دهد، اما  همچنان به دلیل مشکالت موجود و همچنین 
کاهش تقاضای مشتریان وضعیت صنایع به حالت عادی بازنگشته است. در بخش صنعت به جز شاخص صنعت میزان سفارشات جدید مشتریان 

و موجودی مواد اولیه سایر زیرشاخص های اصلی وضعیت بهتری را تسبت به آبان ماه نشان می دهند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذر ماه 43/51 است و یکی از کمترین مقادیر را از ابتدای سال 99 داشته است. به نظر می رسد 
از یک سو انتظارات کاهشی قیمت ها از سوی مشتریان و از سوی دیگر ادامه روند تعطیالت و همچنین اثرات فصلی بعضی از فعالیت ها باعث کاهش 

تقاضای مشتریان در آذر ماه شده است. 
 شاخص میزان موجودی مواد اولیه در آذر )48/92( علیرغم آنکه همچنان کاهشی است اما کاهش بسیار مالیمتری نسبت به آبان )42/49( 
دارد و نشان می دهد با توجه به اینکه تولیدکنندگان همواره و به ویژه در ماه های اخیر با کمبود شدید مواد اولیه مواجه بوده اند این شاخص در 
آذر ماه، طی 27 دوره از ابتدای شروع طرح )مهر 97( یکی از بهترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است که افزایش در ترخیص برخی مواد اولیه 

ازگمرکات کشور در آن مؤثر بوده است.
 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی 51/0 است که نشان می دهد نسبت به آّبان ماه )48/92( فعاالن بخش صنعت افزایش 

در بکارگیری نیروی انسانی داشته اند.
 شاخص قیمت محصوالت تولیدشده )56/62( در آذر ماه با شیب مالیم تری افزایش داشته است و در ماه های اخیر به ویژه از ابتدای سال 
که شدت افزایش قیمت ها بسیار زیاد بود، در آذر ماه با افزایش کمتری مواجه بوده  است. این درحالیست که کاهش تقاضای مشتریان و کاهش 

قیمت مواد اولیه وارداتی باعث شده تا تولیدکنندگان قیمت ها را کمتر افزایش دهند.
 شاخص انتظارات تولید در ماه آینده 58/22 نشان دهنده انتظارات خوشبینانه و امیدواری فعاالن اقتصادی بخش صنعت به بهبود فعالیت ها 

در دی ماه است. 
 شاخص کل شامخ در بخش صنعت برای صنایع پوشاک و چرم )32/5( به دلیل کمبود شدید مواد اولیه و صنایع فراورده های نفت و 
گاز)39/2( کمترین مقدار را نسبت به سایر صنایع داشته اند و صنایع الستیک و پالستیک )57/8(  و وسایل نقلیه و قطعات وابسته بهترین وضعیت 
را نسبت به ماه قبل داشته اند. همچنین صنایع الستیک و پالستیک، ماشین سازی و لوازم خانگی، کانی غیرفلزی، شیمیایی، چوب و کاغذ و مبلمان 

و سایر صنایع وضعیت موجودی مواد اولیه خود را بهتر از ماه قبل ارزیابی کرده اند.
به طور کلی در بخش صنعت مالحظه می شود که به دلیل اثر نوسانات قیمتی کاهش نرخ ارز و اثرات تورمی شدید طی ماه های اخیر میزان 
تقاضای مشتریان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و اکثر صنایع با کاهش سفارشات جدید روبرو هستند. همچنین تداوم تعطیلی ناشی از کووید19 
نیز تأثیر کاهش تقاضا را دو چندان کرده است. از سوی دیگر در بسیاری از صنایع ترخیص مواد اولیه توسط گمرک و تخصیص ارز به شرکت های 

تولیدی کماکان با موانعی روبروست.

139913981397
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           جدول2: شامخ صنعت- شاخص مدیران خرید )PMI( آذر ماه 1399

آذر 99آبان 99مهر 99 شاخص

52/2247/6349/30شامخ  کل صنعت
52/1647/9450/75مقدار تولید محصوالت

55/4244/0243/51میزان سفارشات جدید مشتریان
54/6655/3256/43سرعت انجام وتحویل سفارش
37/4642/4948/92موجودی مواد اولیه خریداری شده

53/0849/4351/00میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی
94/8279/9079/96قیمت خرید مواد اولیه

45/2055/6057/17موجودی محصول نهایی در انبار
47/0345/5048/29میزان صادرات کاال

74/8162/1256/62قیمت محصوالت تولیدشده
56/6956/5958/39مصرف حامل های انرژی
49/9843/0344/24میزان فروش محصوالت

57/3651/5958/22انتظارات تولید در ماه آینده

نمودار 3: مقایسه شاخص های بخش صنعت در سه ماه منتهی به آذر 99
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برخی مشکالت اصلی در آذر ماه از دید فعاالن اقتصادی:
- بالتکلیفی  سیاسی و نوسانات کاهشی قیمت دالر باعث شده تا میزان سفارشات و تقاضای مشتریان و فروش کاهش یابد. )صنایع کانی غیرفلزی، 

صنایع ماشین سازی و لوازم خانگی و....(
- باال بودن قیمت مواد اولیه به خصوص مواد اولیه داخلی و زمانبر بودن تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی باعث می شود تا تأمین مواداولیه به 
صورت آزاد و با قیمت های باال تهیه شود. همچنین علیرغم اولویت بندی و گفته بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز به تولیدی ها، دالالن مواد اولیه 

را تأمین کرده و به قیمت  های باال می فروشند.)صنایع کانی غیرفلزی(
- عدم ترخیص مواد اولیه از گمرک و پاسخگویی درست در سیستم ثبت سفارش گمرکات و عدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی از 
سوی پتروشیمی ها و مشکالت بسیار زیاد صنعت نساجی باعث ریسک بسیار باال برای تولیدکنندگان این صنعت شده و کسی حاضر به سرمایه گذاری 
برای توسعه این صنعت نمی باشد. همچنین حجم واردات بی رویه و قاچاق در این صنعت به اندازه ای زیاد است که تولیدکنندگان داخلی نمی توانند 

با آن رقابت کنند. )صنایع نساجی(
- علی رغم کاهش قیمت دالر، قیمت مواد اولیه همچنان باالست و فروشندگانی که منتظر افزایش قیمت دالر هستند فروش مواد اولیه را در 

قیمت های پایین انجام نمی دهند.)صنایع کانی غیرفلزی، صنایع فلزی(
- باال بودن قیمت نهاده های دامی، باعث رکود و به صرفه نبودن تولید شده است. از سوی دیگر در صنایعی مانند تولید آرد کیفیت مواد اولیه به 

شدت پایین است. )صنایع غذایی، صنایع کشاورزی(

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

45/4 32/5 56/1 54/2 52/6 46/8 48/8 47/5 45/8 51/9 39/2 57/8 شامخ گروه

66/7 27/3 64/5 46/7 53/5 47/0 52/6 42/9 52/4 55/6 36/5 61/1 مقدار تولید محصوالت

25/0 22/7 46/8 60/0 50/0 42/4 42/2 42/9 31/0 38/9 32/7 55/6 میزان سفارشات جدید

41/7 40/9 64/5 56/7 58/8 53/0 58/6 50/0 59/5 72/2 51/9 50/0 سرعت انجام و تحویل سفارش

66/7 36/4 43/5 66/7 50/9 43/9 42/2 50/0 64/3 33/3 32/7 61/1 موجودی مواد اولیه

41/7
45/5 59/7 46/7 51/8 50/0 50/0 57/1 40/5 61/1 46/2 61/1

میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

100/0 86/4 77/4 83/3 85/1 87/9 74/1 92/9 52/4 61/1 82/7 83/3 قیمت خرید مواد اولیه

41/7 68/2 56/5 63/3 50/0 53/0 59/5 57/1 69/0 66/7 40/4 55/6 موجودی محصول) انبار(

41/7 40/9 51/6 53/3 49/1 53/0 47/4 46/4 40/5 44/4 28/8 61/1 میزان صادرات کاال

41/7 59/1 56/5 46/7 67/5 59/1 60/3 57/1 31/0 44/4 76/9 66/7 قیمت محصوالت تولیدشده

83/3 45/5 71/0 60/0 61/4 53/0 58/6 57/1 50/0 61/1 46/2 66/7 مصرف حامل های انرژی

41/7 18/2 56/5 50/0 47/4 45/5 38/8 42/9 38/1 44/4 34/6 66/7 میزان فروش محصوالت

58/3 50/0 67/7 60/0 64/9 53/0 56/0 46/4 69/0 61/1 51/9 61/1 انتظارات 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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