اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

وضعیت تولید کارگاههای بزرگ صنعتی کشور
طی سه ماهه نخست 7931

طی سه ماهه نخست ،7931شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی با کاهش  5.0درصدی نسبت به مدت مشابه سال 7931
مواجه شده که با توجه به ضرایب اهمیت هر یک از فعالیتها ،کاهش تولید در صنایع تولید دارو و فرآوردههای شیمیایی و
تولید ماشینآالت و تجهیزات به ترتیب بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص تولید کل در بهار 7931داشتهاند.
گزارش حاضر بر اساس آخرین اطالعات بانک مرکزی از کارگاههای بزرگ صنعتی به بررسی اجمالی از روند شاخص تولید در
صنایع مختلف در فصل اول سال  7931و بر مبنای سال پایه  7930میپردازد.

شهریور 7931
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مطابق آخرین آمار منتشر شده ،شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (دارای صد نفر کارکن و بیشتر) در فصل نخست
 7931بر مبنای سال پایه  7930به رقم  31.9رسید که در مقایسه با فصل مشابه  7931از نرخ رشد منفی  5.0درصدی
برخوردار بوده است .روند تغییرات فصلی شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی کشور از سه ماهه اول سال 7930الی
سه ماهه اول سال  7931در نمودار زیر نشان داده شده است .همانطور که در نمودار  7مشهود است روندصعودی شاخص

تولید صنعتی طی فصول  ،7931در بهار  7931معکوس و نزولی شده است.

نمودار -1تغییرات فصلی شاخص تولید از سه ماهه اول سال  1931الی سه ماهه اول سال  ،1931درصد
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مطابق آمار بانک مرکزی ،از میان  24فعالیت بزرگ صنعتی در ف صل نخ ست  ،7931شاخص تولید  77فعالیت صنعتی در
سطح کد دو رقمی آی سیک (با سهم  07.4در صدی در ارزش افزوده کل فعالیت های صنعتی) در مقای سه با ف صل اول
 7931با افزایش و شاخص تولید  79گروه فعالیت صنعتی ( با سهم  48.1در صدی در ارزش افزوده کل) با کاهش مواجه
بوده است (نمودار.)2
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نمودار  -2درصد تغییر شاخص تولید گروه های مختلف صنایع در سه ماهه اول 1397
نسبت به مدت مشابه سال قبل ()1395=100
صنایع تولید محصوالت از توتون و تنباکو(سیگار)
انتشارات و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
صنایع تولید فلزات اساسی

افزایش

صنایع تولید انواع آشامیدنی
صنایع تولید منسوجات
صنایع تولید مواد غذایی
صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر
صنایع تولید چرم و مصنوعات چرمی(کیف و کفش و چمدان و غیره)
تولید محصوالت رایانه ای الکترونیک و نوری
صنایع تولید فرآورده های نفتی و کک(به غیراز پاالیشگاه های نفت)
صنایع تولید چوب ،محصوالت چوبی و چوب پنبه ای(غیراز مبلمان)
-0.5

شاخص کل
تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر
صنایع تولید محصوالت کانی غیرفلزی

کاهش

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی
صنایع تولید کاغذ و محصوالت کاغذی
صنایع تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی
صنایع تولید سایر وسایل نقلیه
صنایع تولید ماشین آالت مولد و انتقال نیروی برق و دستگا های برقی
تولید محصوالت ساخته شده از فلز به جز ماشین آالت و تجهیزات
تولید داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی و گیاهی
تولید پوشاک ،به جز پوشاک از پوست خزدار
صنایع تولید ماشین آالت و تجهیرات طبقه بندی نشده در جای دیگر
تولید مبلمان
تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات
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سه فعالیت صنعتی شامل صنعت تولید مواد و محصوالت شیمیایی ،تولید محصوالت کانی غیر فلزی و صنعت تولید دارو
با مجموع سهم  98.2درصدی در کل ارزش افزوده صنعتی ،طی سه ماه نخست  7931با کاهش تولید مواجه بوده و در
مقابل سه فعالیت صنعتی شامل تولید فلزات اساسی ،تولید وسایل نقلیه موتوری و تولید مواد غذایی با مجموع سهم 42
درصدی در کل ارزش افزوده صنعتی ،با افزایش تولید همراه بودهاند.
مطابق جدول  ،7شش گروه فعالیت صنعتی زیر در مجموع  85درصد از ارزش افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی را تشکیل
میدهند.

جدول -1درصد تغییر شاخص تولید گروههای مهم صنعتی در سه ماهه اول  1931نسبت به سه ماهه اول  ،1931درصد
کد صنعت

گروه صنایع

ضریب ارزش افزوده صنعت در
سال پایه 5931

درصد تغییر شاخص تولید

20
2
2
10
23
21

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی
صنایع تولید فلزات اساسی
صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر
صنایع تولید مواد غذایی
صنایع تولید محصوالت کانی غیرفلزی
تولید داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی و گیاهی

2
201
132
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-1
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مطابق نمودار  ،2شاااخص تولید  0فعالیت صاانعتی که بیشااترین افزایش و کاهش را نساابت به مدت مشااابه سااال قبل
داشتهاند ،در جداول زیر نشان داده شده است.
جدول -2فهرست  5فعالیت صنعتی با بیشترین کاهش شاخص تولید صنعتی در بهار 1397
در مقایسه با بهار  -1391سال پایه  ،1395درصد
فعالیت
تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات
تولید مبلمان
صنایع تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر
تولید پوشاک
تولید محصوالت فلزی به جز ماشین آالت و تجهیزات

ضریب اهمیت
5.07
5.78
2.03
5.71
7.17

رشد شاخص
-20.9
-29.1
-25.1
-78.7
-70.4
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جدول-3فهرست  5فعالیت صنعتی با بیشترین افزایش شاخص تولید صنعتی در بهار 1397
در مقایسه با بهار  -1391سال پایه  ،1395درصد
ضریب اهمیت
5.40
5.42
25.57
5.17
7.19

فعالیت
تولید محصوالت از توتون و تنباکو
انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده
تولید فلزات اساسی
تولید آشامیدنی
تولید منسوجات
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رشد شاخص
22.8
75.2
0.3
0.8
0.0
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بدلیل ضاارایب اهمیت مختلف ،میزان تاثیر فعالیت ها در کاهش  5.0درصاادی شاااخص تولید صاانعتی در بهار ،7931
متفاوت است .طبق نمودار فوق ،بیشترین اثر منفی ناشی از فعالیت صنعتی تولید داروها و فراوردههای دارویی شیمیایی
و گیاهی با سهم تقریبی  5.1واحد درصدی و بعد از آن فعالیت تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقهبندی نشده با سهم
تقریبی  5.4واحد درصدی بوده است.

در مقابل فعالیت های صنعتی فلزات ا سا سی با سهم تقریبی  7واحد در صدی و تولید وسایل نقلیه موتوری با سهم 5.4
واحد درصدی بیشترین تاثیر مثبت را در رشد شاخص تولید صنعتی در بهار  7931داشتهاند.


نمودار -9اثر تغییرات تولید گروه های صنعتی مختلف بر تغییر شاخص کل تولید در سه ماهه اول سال ،1931
واحد درصد
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