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معاونت بررسیهای اقتصادی

وضعیت تولید کارگاههای بزرگ صنعتی طی نه ماهه نخست 6931

استمرار رشد اکثر تولیدات صنعتی به همراه خروج تعدادی از رشته فعالیتهای صنعتی از جمله صنایع منسوجات ،پوشاک و
تولید محصوالت رایانهای و الکترونیکی و نوری از حالت رکود و مثبت شدن رشد این فعالیتهاا در فصاس ساو  6931از
اتفاقات مثبت روند تولید کارگاههای بزرگ صنعتی طی نه ماهه  6931است .این مطلب درصدد است بار اساا

گازار

مقدماتی بانک مرکزی ،وضعیت شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی را بررسی و تحلیس نماید.

اردتشهبی 7931
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شاخص تولید صنعتی
گزار های شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی مربوط به بررسی وضعیت کارگاههای فعال در صنعت سااخت باا تعاداد
شاغالن صد نفر کارکن و بیشتر است که  22فعالیت صنعتی زیر مجموعه کدهای آیسیک دو رقمی را در بر می گیرد .در این
گزار

ارقا شاخص برای هر فعالیت صنعتی بر اسا

سال پایه  6931به صورت فصلی تعیین شده است.

ضرایب مشخص شده برای فعالیتهای صن عتی تعیین کننده سهم هر فعالیت در کس ارز
است و بر اسا

گزار

افزوده کارگاه های بزرگ صنعتی

نه ماهه نخست  6931شاخص تولید این گروه از کارگااههاا  ،چهاار فعالیات صانایع تولیاد ماواد و

محصوالت شیمیایی (با سهم  21.61درصد) ،صنایع تولید فلزات اساسی (با سهم  63.31درصد) ،صنایع تولیاد وساایس نقلیاه
موتوری ،تریلر و نیم تریلر (با سهم  61.99درصد) و صنایع تولید محصوالت کانی غیر فلزی (با سهم  3.29درصد) در مجموع
حدود  22درصد از ارز
ارز

افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی را تشکیس می دهند و سهم  21رشته فعالیت صنعتی باقی مانده از

افزوده کس ،حدود  21درصد است.

بررسی روند فصلی شاخص کس تولید کارگاههای صنعتی طی نه ماهه نخست  6939-31در نمودار ( )6نشان داده شده است.
نمودار  -1روند فصلی شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی نه ماهه نخست 1961-69
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وفق نمودار فوق ،در هر سه فصس اول الی سو سال  6931رشد شاخص کس ،افزایشی و در فصس اول از رشد  2.9درصادی،
در فصس دو از رشد  9.9درصدی و در فصس سو از رشد  9.2درصدی در مقایسه با فصول مشابه سال  6939برخوردار بوده
است .برآیند رشد مثبت سه فصس ابتدایی سال  6931منجر به افزایش  2.3درصدی شاخص کس تولید کارگاه هاای صانعتی
طی نه ماهه  6931شده است.
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بررسی دقیق تر روند تغییر شاخص کس تولید کارگاههای صنعتی در بازه فصس اول  6932الی فصاس ساو ( 6931نماودار )2
حاکی از خروج از رکود صنعت از فصس اول  6939و روند عمومی افزایشی شاخص در این بازه باوده اسات .از سارعت رشاد
شاخص کس تولید صنعتی بعد از رسیدن به حداکثر رشد در فصس سو  ،6939در فصس چهار  6939کاسته شده و این روناد
تقریباً طی فصول بعدی (باستثنای فصس دو  )6931هم ادامه داشته است .با این وجود همچنان رشد تولید صنعتی طی هفت
فصس منتهی به پاییز  ،6931همچنان مثبت بوده است.
نمودار  -2روند فصلی رشد شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی  -1961-69درصد
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در میان  22فعالیت صنعتی بررسی شده در این شاخص ،طی بازه نه ماهه نخست سال  6931رشد شاخص تولید صنعتی برای
تعداد  62فعالیت صنعتی مثبت و در محدوده بین  6.1تا  61.3درصد متغیر است .سهم این فعالیتهای همراه با رشد مثبت ،از
ارز

افزوده کس کارگاههای صنعتی معادل  32.1درصد می باشد .در مقابس در همین بازه زماانی ،تعاداد  2فعالیات صانعتی

رشد منفی تولید صنعتی را در محدوده نرخ رشد منفی  9.6درصد تا منفی  99.1درصد تجربه کاردهاناد .ساهم ایان گاروه از
فعالیتها در ارز

افزوده کس 2.2 ،درصد است.

9

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

باالترین و کمترین رشد
باالترین ارقا رشد حاصله در نه نخست  6931متعلق به فعالیتهای صنعتی مندرج در جدول ( )6اسات .ساهم پانع فعالیات
مندرج در این جدول از ارز

افزوده کس  21.6درصد است.

جدول  -1فعالیتهای صنعتی با باالترین رشد مثبت شاخص تولید طی نه ماه نخست  -1969درصد
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نرخ رشد
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کمترین ارقا رشد حاصله در نه نخست  6931نیز متعلق به فعالیتهای صنعتی مندرج در جدول ( )2بوده که ساهم تقریبای
آنها در ارز

افزوده کس صنعت ،حدود  9.9درصد است.
جدول  -2فعالیتهای صنعتی با باالترین رشد منفی شاخص تولید طی نه ماه نخست  -1969درصد
سهم در ارزش
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فعالیتهای صنعتی دچار رکود
در میان رشته فعالیتهای صنعتی ،سه فعالیت صنعتی طی دو فصس متوالی دو و سو  ،6931رشد منفی را تجربه کردهاند و
این فعالیتها صنایعی محسوب میشوند که گرفتار رکود هستند .سهم سه فعالیات مزباور از ارز

افازوده کاس صانعت 2.2

درصد است.
مقایسه صنایع دچار رکود در تابستان  6931با پاییز همین سال حاکی از خروج سه فعالیت از رکاود در فصاس ساو و مثبات
شدن رشد تولیدات آنها در فصس سو این سال است .صنایع مزبور شامس صنایع تولید پوشاک ،تولید منسوجات و صنعت تولید
محصوالت رایانهای و الکترونیکی و نوری هستند  .در مقابس برخی از تولیدات صنعتی هم که رشد تولید آنها در فصس تابستان
مثبت شده بود ،مجدداً در فصس سو  6931با رشد منفی روبرو شدند که شامس صنایع تولید دارو (منفی  1.2درصد) و صانایع
تولید سایر وسایس نقلیه( 6منفی 23.6درصد) هستند و رشد صنایع مبلمان هم بعد از تجربه دو فصس رشد مثبت ،در فصس سو
منفی شد (منفی  62.1درصد).
نمودار -9وضعیت نرخ تغییر شاخص تولید فعالیتهای صنعتی گرفتار رکود طی دو فصل دوم و سوم 1969
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جای دیگر
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همان طور که در نمودار( )9مشاهده میشود بدترین وضعیت از لحاظ باالترین رشد منفی طی دو فصاس متاوالی دو و ساو
سال  6931متعلق به فعالیت تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات و بدترین وضعیت از حیث کاهش بیشتر رشاد در فصاس
سو  6931در مقایسه با فصس دو همین سال مربوط به صنایع انتشار و چاپ و تکثیار رساانههاا اسات .اگرچاه ساهم ایان
فعالیتهای صنعتی در ارز

افزوده کس ،کم است ولی به دلیس استفاده از توان تخصصی و فنای کشاور در تولیاد کاالهاای

سرمایهای و با سطح فناوری باالتر (صنعت ماشین سازی) ،ضرورت دارد توجه بیشتری به مشاکالت ایان گاروه از صانایع و
چارهاندیشی برای رفع آنها ،صورت گیرد.
 1در گزار شش ماهه  6931کارگاه های بزرگ صنعتی بانک مرکزی ،نرخ رشد شاخص تولید صنعتی برای صنایع تولید سایر وسایس نقلیه در فصس دو  6931در مقایسه با
فصس دو  6939معادل منفی  6.2درصد بود که این رقم در گزار نه ماهه این بانک ،به مثبت  21.9درصد تغییر یافته است!

9

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

سطح تولیدات در قیاس با سال پایه 196.
شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی بر مبنای سال پایه  6931که معادل  611در نظر گرفته شده ،محاسبه میشود .بررسی
شاخص تولید فعالیتهای صنعتی برای نه ماه ابتدایی سال  6931موید این است که رقم شااخص تولیاد صانعتی بارای 61
افزوده کس  ،همچنان کمتر از رقم سال پایه یعنی  611است که به

فعالیت از  22فعالیت صنعتی با سهم  93.1درصد از ارز

معنی عد موفقیت این فعالیتها برای رسیدن سطح تولیدات خود به رقم سال  6931است .به عبارتی دیگر فقا  1فعالیات
صنعتی در کشور موفق شدهاند تا بعد از بروز رکود تولید خود را به سطوح تولید سال  6931نزدیک کرده و یا از آن فراتر روند.
نمودار  – 9سطح شاخص تولید فعالیتهای صنعتی در نه نخست  1969در مقایسه با سطح تولید 196.=1..
تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات
تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر
تولید مبلمان
صنایع تولید سایر وسایل نقلیه
صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر
صنایع تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
صنایع تولید ماشین آالت مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه های برقی
تولید محصوالت رایانه ای ،الکترونیکی و نوری
تولید محصوالت ساخته شده از فلز ،به جز ماشین آالت و تجهیزات
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صنایع تولید مواد غذایی

102.5

شاخص کل

20

0

منبع دادهها :بانک مرکزی و محاسبات آماری

1

40

60

80

100

120

140

160

