اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

خالصه گسارش تولیدات صنعتی جهان ،فصل سوم 2014

1

جهان
 تَلیذات صٌؼتی جْاى در فصل سَم ً 2014سبت بِ فصل هطابِ سال لبل 3 ،درصذ رضذ کزد کِ ًسبت بِ ًزخ رضذ
 3.4درصذی فصل دٍم  ،2014کاّص یافتِ است ( ضکل (.))1
 تَلیذات صٌؼتی جْاى در فصل سَم  2014در دام رضذ پاییي  2لزار گزفتِ است ٍ دادُ ّای ایي فصل  ،کاّص ّای
بیطتزی را در ًزخ ّای رضذً ،سبت بِ فصَل لبلی ًطاى هی دٌّذ

 .پَیایی ّای هثبتی کِ در سال  2013هطاّذُ

گزدیذ ،کَتاُ هذت بٍد ٍ فمظ تا فصل اٍل  ،2014بِ عَل اًجاهیذ ٍ بِ دلیل ضزایغی کِ در فصل دٍم

 2014بِ

ٍجَد آهذ ،اس بیي رفت.
 التصادّای ارٍپایی تحت تاثیز تماضای کن هصزف کٌٌذگاى ،کاّص لیوت ّا ٍ تٌص ّای صئَپلیتیکی ،سزػت
رضذ خَد را اس دست دادًذ ٍ التصادّای ضزق آسیا ًیش تحت تاثیز هٌفی افشایص ًزخ ّای هالیات در صاپي لزار
گزفتٌذ .سزػت ًزخ رضذ التصادّای در حال تَسؼِ ٍ ًَظَْر ًیش در دٍرُ هذکَر ،تحت تاثیز کاّص ًزخ رضذ
صٌؼت چیي ٍ رکَد آهزیکای التیيً ،سبتا پاییي بَدُ است.
ضکل ( :)1نرخ رضذ تولیذات صنعتی جهان ،اقتصادهای صنعتی ضذه و اقتصادهای درحال توسعه
و صنعتی نوظهور ،نسبت به فصل مطابه سال قبل
اقتصادىای صنعتی شده

اقتصادىای درحال تٌسعو ً صنعتی نٌظيٌر
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اقتصادهای صنعتی ضذه
 رًٍذ رضذ صٌؼتی التصادّای صٌؼتی ضذُ در فصل سَم سال

 ،2014تحت تاثیز رضذّای اًذن در آهزیکای

ضوالی ،رکَد در ارٍپا ٍ کاّص ضذیذ ًزخ ّای رضذ در ضزق آسیا لزار گزفت.
آمریکای ضمالی
 تَلیذات صٌؼتی آهزیکای ضوالی در فصل سَم ً 2014سبت بِ فصل هطابِ سال لبل بِ عَر هتَسظ  4.5درصذ رضذ
ًوَد کِ باالتزیي ًزخ رضذ در هیاى هٌاعك صٌؼتی ضذُ هی باضذ ( ضکل (.))2
 تَلیذات صٌؼتی ایاالت هتحذُ در فصل سَم ً 2014سبت بِ فصل هطابِ سال لبل 4.4 ،رضذ کزد  .هاضیي آالت ٍ
تجْیشات ،لَاسم الکتزًٍیکی ٍ در بیي ّوِ ایي ّا ٍسایل ًملیِ هَتَریً ،مص اصلی رضذ ایاالت هتحذُ در دٍرُ
هذکَر بز ػْذُ داضتِ اًذ.
 بزای اٍلیي بار پس اس بحزاى هالی ج ّاًی ،تَلیذات صٌؼتی کاًادا با ًزخ حیزت اًگیش  6.1درصذ رضذ ًوَد کِ ًمص
اصلی را در ایي رضذ ،تَلیذ فلشات غیزاساسی ،تَلیذ هاضیي آالت اداری ٍ ٍسایل ًملیِ هَتَری بز ػْذُ داضتِ است.
اروپا
 تَلیذات صٌؼتی التصادّای ارٍپایی در فصل سَم ً 2014سبت بِ فصل هطابِ سال لبل 1.3 ،درصذ رضذ ًوَد.
 اکثز التصادّای صٌؼتی ضذُ ارٍپا در دٍرُ هذکَرً ،زخ ّای رضذ پاییي یا هٌفی را تجزبِ کزدًذ؛ بِ جش کطَر
اًگلیس کِ تَلیذات صٌؼتی آى در دٍرُ هذکَر  3.4درصذ رضذ ًوَد.
 اعویٌاى هصزف کٌٌذگاى  1در اکثز التصادّای ارٍپایی ،بِ ػلت ضزایظ ضکٌٌذُ باسار

ًیزٍی کار در ایي دٍرُ،

تضؼیف گزدیذ ً .زخ ّای باالی بیکاری ٍ درآهذ اًذن در ایي التصادّا ،باػث کاّص تماضای کاالّای هصزفی
ضذُ کِ ایي هَضَع با تَجِ بِ همذار هطخص ػزضِ ،باػث کاّص لیوت ّا گزدیذُ است.
آسیای ضرقی
 تَلیذات صٌؼتی در آسیای ضزلی در فصل سَم ً 2014سبت بِ فصل هطابِ سال لبل ،بِ ػلت اًمباض التصادی در دٍ
التصاد هْن ایي هٌغمِ – صاپي ٍ جوَْری کزُ –  3.8درصذ کاّص پیذا کزد.
 رضذ تَلیذات صٌؼتی در صاپي ،تحت تاثیز تصوین دٍلت هبٌی بز افشایص ًزخ ّای هالیات در جْت کاّص بذّی
ػوَهی ،لزار گزفت.
 تَلیذات صٌؼتی جوَْری کزُ ًیش بزای دٍهیي فصل هتَالی کاّص پیذا کزد.
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ضکل ( :)2نرخ رضذ تولیذات صنعتی اقتصادهای صنعتی ضذه
نسبت به فصل مطابه سال قبل
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اقتصادهای درحال توسعه و صنعتی نوظهور
 تَلیذات صٌؼتی التصادّای درحال تَسؼِ ٍ صٌؼتی ًَظَْر در فصل سَم ً 2014سبت بِ فصل هطابِ سال لبل6.9 ،
درصذ رضذ ًوَد کِ التصاد چیي با رضذ  9.1درصذ ،بیطتزیي ًمص را در ایي رضذ داضتِ است.
 سایز التصادّای صٌؼتی ًَظَْر  ،با کاّص هذاٍم رضذ تَلیذات صٌؼتی رٍبزٍ ّستٌذ ّ .واى عَر کِ در ضکل ()3
هطاّذُ هی ضَد ،فاصلِ سیادی بیي التصاد چیي ٍ سایز التصادّای صٌؼتی ًَظَْر ٍجَد دارد.
 بخص اػظن کاّص رضذ التصادّای صٌؼتی ًَظَْر در فصل سَم

 ،2014هزبَط بِ رکَد التصادی کطَرّای

آهزیکای التیي ضاهل آرصاًتیي ،بزسیل ٍ ضیلی بَدُ است.
ًسبتبْتز بَدُ است.
 ػولکزد رضذ التصادّای آسیایی در ایي دٍرُ ،أ
 در ایي دٍرُ تَلیذات صٌؼتی کطَر اًذًٍشی بِ ػلت تَسؼِ تَلیذات صٌایغ تبذیلی کطاٍرسی  ٍ 1تَلیذات بز پایِ
چَب 6.2 ،2درصذ رضذ ًوَد ٍ در کطَر ٌّذ ًیش باسگطت جزیاًات سزهایِ ای بِ صٌؼت ٍ تَرم پاییي تز ،چطن
اًذاس بْتزی را بزای رضذ ایجاد ًوَد.
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 کطَرّای ضوال آفزیما ضامل تًَس ٍ هصز ،در راستای تالش بزای پز کزدى فاصلِ ای کِ در جزیاى بحزاى سیاسی
اخیز ایجاد ضذُ بَدً ،زخ ّای رضذ باالیی را در دٍرُ هَرد بزرسی تجزبِ کزدًذ.
 تَلیذات صٌؼتی کطَر هزاکص در فصل سَم ً 2014سبت بِ فصل هطابِ سال لبل 2.5 ،درصذ رضذ کزد؛ در حالی
رش التصادی سایز کطَرّای آفزیمایی در ایي دٍرُ ،چٌذاى لابل تَجِ ًبَدُ است.
کِ ػولکزد د
ضکل ( :)3نرخ رضذ تولیذات صنعتی اقتصادهای درحال توسعه و صنعتی نوظهور نسبت به فصل
سایر اقتصادىای درحال تٌسعو

مطابه سال قبل

چین
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در جذٍل (ً )1زخ رضذ تَلیذات صٌؼتی ًسبت بِ فصل لبلً ،سبت بِ فصل هطابِ سال لبل ٍ سْن اس ارسش افشٍدُ
کل جْاى ( در سال ً ) 2010طاى دادُ ضذُ است.
جذول ( :)1نرخ رضذ تولیذات صنعتی در فصل سوم  ،2014درصذ
سهم از ارزش افسوده جهان

نسبت به فصل قبل

نسبت به فصل مطابه سال قبل

جهان

100

-1.1
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اقتصادهای درحال توسعه و صنعتی
نوظهور ( به تفکیک توسعه یافتگی )

اقتصادهای درحال توسعه و صنعتی
نوظهور ( به تفکیک منطقه )
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گروه های صنعت
 توام گزٍُ ّای صٌؼتی در فصل سَم ً 2014سبت بِ فصل هطابِ سال لبل ،در همیاس جْاًیً ،زخ ّای رضذ هثبتی را
تجزبِ کزدًذ؛ اگزچِ در بزخی اس گزٍُ ّای صٌایغً ،سبت بِ فصل لبل ،کاّص رضذ هطاّذُ هی گزدد

( ضکل

(.))4
 در التصادّای درحال تَسؼِ ٍ صٌؼتی ًَظَْرً ،زخ رضذ توام گزٍُ ّای صٌؼتی در فصل سَم
اگزچِ ایي رضذ در همایسِ با فصل لبل ،کاّص یافتِ بَد.
5

 2014هثبت بَد؛

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
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 در التصادّای صٌؼتی ضذُ ،تَلیذات  14گزٍُ صٌؼتی افشایص ٍ تَلیذات  6گزٍُ صٌؼتی ضاهل پَضان ،رادیَ،
تلَیشیَى ٍ ٍسایل ارتباعی ٍ فلشات هؼذًی غیزاساسی در دٍرُ هَرد بزرسی کاّص پیذا کزد.
 کل تَلیذ صٌؼت پَضان در فصل سَم  3.8 ،2014درصذ رضذ کزد  .ایي گزٍُ صٌؼتی  0.9درصذ در التصادّای
صٌؼتی ضذُ ٍ  4.9درصذ در التصادّای درحال تَسؼِ ٍ صٌؼتی ًَظَْر رضذ ًوَد.
ً زخ رضذ تَلیذ صٌؼت پَضان در همیاس جْاًی ،در فصل سَم  ،2014بِ ًزخ  1.2درصذ کاّص پیذا کزد کِ ایي
باش .
کاّص هزبَط بِ تماضای پاییي هصزف کٌٌذگاى پَضان در التصادّای صٌؼتی ضذُ هی د
 در دٍرُ هَرد بزرسی ،ارلام رضذ باالیی در صٌایغ دارٍساسی ،هاضیي آالت ٍ تَلیذات هؼذًی غیزفلشی در
التصادّای درحال تَسؼِ ٍ صٌؼتی ًَظَْر هطاّذُ گزدیذ کِ ایي هَضَع ًطاى دٌّذُ اًتمال بِ صٌایغ با تکٌَلَصی
باال ،در ایي کطَرّا هی باضذ.
 تَلیذات ٍسایل ًملیِ هَتَری در فصل سَم ً 2014سبت بِ فصل هطابِ سال لبل 2.7 ،درصذ رضذ کزد کِ سْن
بیطتز ایي رضذ ،هزبَط بِ التصادّای صٌؼتی ضذُ هی باضذ.
ضکل ( :)4نرخ رضذ گروه های صنعتی در فصل دوم و سوم سال  ،2014نسبت به فصل مطابه سال قبل ،درصذ
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صنعت ایران
در جذٍل ( )2رضذ ارسش افشٍدُ بخص صٌؼت ایزاى عی فصل اٍل سال  1392تا فصل دٍم سال ً( 1393سبت بِ
فصل هطابِ سال لبل ) ًطاى دادُ ضذُ است ّ .واى عَر کِ هطاّذُ هی ضَد ،پس اس ثبت ارلام رضذ هٌفی بزای توام
فصَل سال  ،1392رضذ ارسش افشٍدُ بخص صٌؼت ایزاى در فصل اٍل ً 1393سبت بِ فصل هطابِ سال لبل9.4 ،
درصذ رضذ کزدٍ ،لی ایي ًزخ رضذ در فصل دٍم سال  1393بِ  4درصذ کاّص پیذا کزدُ است.
چٌاًچِ با اػوال تمزیبی فصل اٍل ٍ دٍم  1393همارى با فصل دٍم ٍ سَم  2014فزض ضَد ،با همایسِ رضذ صٌؼت در
ایزاى ٍ کطَرّای درحال تَسؼِ در دٍرُ هذکَر هی تَاى دریا فت کزد کِ رضذ صٌؼت ایزاى در فصل دٍم سال
 )%9.4 (2014بیطتز اس رضذ صٌؼت کطَرّای در حال تَسؼِ (  )%6.3بَدٍُ ،لی ابکاّص رضذ صٌؼت ایزاى بِ 4
درصذ در فصل سَم  ،2014ایي رلن ،اس رضذ صٌؼت کطَرّای در حال تَسؼِ

( )%7.4در دٍرُ هذکَر کوتز

گزدیذُ است.
جذول ( :)2رضذ ارزش افسوده بخص صنعت به قیمت ثابت  ،1383نسبت به فصل مطابه سال قبل ،درصذ
1393

1392
فصل اٍل

فصل دٍم

فصل سَم

فصل چْارم

فصل اٍل

فصل دٍم

-8.5

-5.4

-6.9

-3.9

9.4
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