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وضعیت تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در سال 6931

براساس گزارش اخیر شاخص تولید كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور (كارگاههاي داراي  011نفر كاركن و بیشتر) شاخص
كل تولید كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور در سال  0931برمبناي سال پایه  0931به عدد  01101رسیده كه نسبت به مدت
مشابه سال  0931با رشد  101درصدي همراه بوده است .در میان  42فعالیت صنعتي بررسي شده در این شاخص ،طي سال
 01 ،0931فعالیت صنعتي رشد مثبت و  1فعالیت صنعتي رشد منفي نسبت به سال  0931داشته اند .در ادامه ،وضعیت
تغییرات این شاخص در هر یک از فعالیتها با شرح بیشتري ارائه ميشود.
تیر ماه 7931
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شاخص تولید صنعتی
گزارشهاي شاخص تولید كارگاههاي بزرگ صنعتي مربوط به بررسي وضعیت كارگاههاي فعال در صنعت ساخت با تعداد
شاغالن صد نفر كاركن و بیشتر است كه  42فعالیت صنعتي زیر مجموعه كدهاي آیسیک دو رقمي -نسخه چهارم ،را در بر
مي گیرد .در این گزارش ارقام شاخص براي هر فعالیت صنعتي بر اساس سال پایه  0931به صورت فصلي تعیین شده است.
روند شاخص كل تولید كارگاههاي صنعتي طي سال  0931-31در نمودار ( )0نشان داده شده است .براساس این نمودار،
شاخص كل تولید صنعتي كشور طي چهار فصل سال  0931در مقایسه با مدتهاي مشابه سال  0931در سطح باالتري قرار
داشته است .در سال  6931شاخص کل تولید صنعتی رشد  5.5درصدی نسبت به مدت مشابه سال 6935
را تجربه کرده است.
با در نظر گرفتن ضریب ارزش افزوده صنایع و درصد تغییر ،شاخص تولید آنها مشخص ميشود كه گروه «صنايع تولید داروها
و فرآورده های دارويی شیمیايی و گیاهی» بیشترين تاثیر منفی و گروه «صنايع تولید وسايل نقلیه موتوری ،تريلر و نیم

تريلر» بیشترين تاثیر مثبت را بر شاخص كل تولید در سال  0931داشتهاند.
نمودار  -6روند فصلی شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی طی سال 6935-31
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بررسي دقیقتر روند تغییر شاخص كل تولید كارگاههاي صنعتي در بازه فصل اول  0932الي فصل چهارم ( 0931نمودار )4
نشان ميدهد كه از فصل اول  0931صنعت كشور از وضعیت ركود خارج شده و روند عمومي شاخص در این بازه افزایشي بوده
است .رشد این شاخص تا اواخر سال  0931ادامه داشته و در سه ماهه سوم سال  0931به بیشترین مقدار خود ( 0903درصد)
طي سه سال اخیر رسیده است .در سال  ،0931اگرچه همچنان روند صعودي شاخص تولید كارگاه هاي بزرگ صنعتي ادامه
یافته ،اما از سرعت رشد آن به طور قابل مالحظهاي كاسته شده است .سرعت تغییرات این شاخص در فصول مختلف سال
 0931با نوساناتي همراه بوده و در فصل پایاني سال  0931به  101درصد رسیده است.
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نمودار  -2روند فصلی رشد شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی  -6931-31درصد
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در میان  42فعالیت صنعتي بررسي شده در این شاخص ،طي سال  0931رشد شاخص تولید صنعتي نسبت به سال  0931براي
تعداد  01فعالیت صنعتي مثبت و در محدوده بین  901تا  0.09درصد متغیر بوده است .ضریب اهمیت این فعالیت ها در محاسبه
شاخص در مجموع  3109.درصد است .در مقابل در همین بازه زماني ،تعداد  1فعالیت صنعتي رشد منفي تولید صنعتي را در
محدوده نرخ رشد منفي  102درصد تا منفي  9101درصد تجربه كرده اند .ضریب اهمیت این  1فعالیت صنعتي نیز در محاسبه
شاخص  2014درصد است.
باالترين و کمترين رشد
بیشترين میزان رشد شاخص تولید صنعتي كشور به گروه صنعتي «انواع آشامیدنیها» اختصاص داشته است .جدول
( )0فهرست  1گروه فعالیت صنعتي با بیشترین رشد تولید صنعتي را نشان ميدهد.
جدول  -6فعالیتهای صنعتی با باالترين رشد مثبت شاخص تولید طی سال  -6931درصد
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بیشترين افت تولید صنعتي كشور را نیز گروه صنعتي «تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات» تجربه كرده است.
فهرست  1گروه فعالیت صنعتي با بیشترین افت تولید صنعتي در جدول ( )4درج شده است.
جدول  -2فعالیتهای صنعتی با باالترين رشد منفی شاخص تولید طی سال  -6931درصد
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پوشاک ،به جز پوشاک از پوست خزدار
چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی و گیاهی
سایر وسایل نقلیه
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فعالیتهای صنعتی دچار رکود
در میان رشته فعالیتهاي صنعتي ،چهار فعالیت صنعتي طي دو فصل متوالي سوم و چهارم سال  ،0931رشد منفي در شاخص
تولید صنعتي در مقایسه با فصول مشابه سال  0931را تجربه كردهاند .این صنایع در واقع گرفتار ركود هستند.
نمودار -9وضعیت تغییر شاخص تولید فعالیتهای صنعتی گرفتار رکود طی دو فصل سوم و چهارم 6931
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طبق نمودار ( )9طي دو فصل سوم و چهارم سال  ،0931دو گروه صنعتي «داروها و فرآوردههای دارويی شیمیايی و
گیاهی» و «ساير وسايل نقلیه» رشد منفی باالتری نسبت به گروه هاي دیگر داشتهاند .البته میزان افت تولید گروه
فعالیت «سایر وسایل نقلیه» در فصل چهارم سال  0931نسبت به فصل سوم به مقدار قابل توجهي كمتر شده است .رشد
شاخص تولید صنعتي این گروه فعالیت از منفي  0009درصد در فصل سوم به منفي  402درصد در فصل چهارم رسیده است .این
در حالي است كه در سه گروه فعالیت دیگر ،میزان افت شاخص تولید صنعتي در فصل چهارم نسبت به فصل سوم بیشتر شده
است.
سطح تولیدات در قیاس با سال پايه 6931
شاخص تولید كارگاههاي بزرگ صنعتي بر مبناي سال پایه  0931كه معادل  011در نظر گرفته شده ،محاسبه ميشود .بررسي
شاخص تولید فعالیتهاي صنعتي براي سال  0931در مقایسه با ارقام سال ( ،0931نمودار  )9نشان ميدهد كه رقم شاخص
تولید صنعتي براي  09فعالیت از  42فعالیت صنعتي همچنان كمتر از رقم سال پایه یعني  011است كه به معني عدم موفقیت
این فعالیتها طي شش سال منتهي به  0931براي رسیدن سطح تولیدات خود به رقم سال  0931است .ضریب اهمیت این
فعالیت ها در محاسبه شاخص تولید صنعتي در مجموع  91013درصد است .به عبارتي دیگر ،فقط  00فعالیت صنعتي در كشور
موفق شدهاند تا بعد از بروز ركود ،تولید خود را به سطوح تولید سال  0931نزدیک كرده و یا از آن فراتر روند .سهم این فعالیت
ها در محاسبه شاخص تولید صنعتي حدود  19012درصد است.

1

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

نمودار  – 9سطح شاخص تولید فعالیتهای صنعتی در سال  6931در مقايسه با سطح تولید 6931=611

تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات
مصنوعات طبقه بندی نشده در جای ديگر
مبلمان
ساير وسايل نقلیه
وسايل نقلیه موتوری ،تريلر و نیم تريلر
ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای ديگر
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