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عوامل مسلط بر تغییرات شاخص بهای تولیدکننده تابستان 1398

براساس جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران ،در تابستان سال  1398شاخص قیمت تولیدکننده کشور نسبت به فصل پیش
(بهار  1.3 )1398درصد رشد داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تابستان  )1397رشد حدود  49.4درصدی را تجربه
کرده است .در میان اجزای تشکیل دهنده شاخص ،بخش صنعت بیشترین تاثیر را در تورم نقطه به نقطه تولیدکننده داشته
است؛ بهطوریکه از رشد  49.4درصدی شاخص تولیدکننده 33.2 ،واحد درصد آن به بخش صنعت اختصاص داشته است.
تهیه شده توسط فروغ کریمی امی کریاسر
آبان ماه 1398
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براساس آمارهای مرکز آمار ایران ،در تابستان سال  1398شاخص قیمت تولید کننده ایران معادل  477.5رقم خورده که نسبت
به فصل قبل رشد  1.3درصدی و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ،رشد  49.4درصدی را تجربه کرده است .به عبارتی،
میانگین قیمت کاالها و خدمات درب کارخانه ،طی فصل تابستان  1398نسبت به فصل مشابه سال قبل 49.4 ،درصد افزایش
داشته است .شایان ذکر است که تورم نقطه به نقطه تولید کننده در فصل بهار  1398نسبت به بهار سال گذشته  69.5درصد
بوده؛ به این معنا که در تابستان  1398از سرعت افزایش قیمت تولیدکننده ،کاسته شده است.
میانگین شاخص کل تولید کننده نیز طی چهار فصل منتهی به تابستان  1398نسبت به مقدار مشابه سال قبل حدود 59.9
درصد رشد داشته است.
نمودار  -1روند شاخص قیمت تولیدکننده در بخش های مختلف از بهار  1396تا تابستان 1398
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نمودار  1روند شاخص قیمت تولید کننده ایران طی فصول بهار  1396تا تابستان  1398را نشان میدهد .براساس این نمودار
از زمستان  1397شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت باالتر از سایر بخشها قرار داشته و طی دو سال گذشته بیشترین
نرخ تورم تولیدکننده را تجربه کرده است .شاخص قیمت تولیدکننده بخش انرژی برق نیز با تفاوت قابل توجهی کمتر از سایر
بخشها قرار داشته و از بهار  1396تا تابستان  1398تغییرات حداقل متناسب با سایر صنایع را تجربه نکرده است.
حدود  33.2واحد درصد از تورم نقطه به نقطه  49.4درصدی تولیدکننده در تابستان  ،1398مربوط به بخش صنعت بوده است.
پس از آن به ترتیب سهم بخش خدمات 8.9 ،واحد درصد ،بخش کشاورزی  6.7واحد درصد ،بخش معدن  0.5واحد درصد و
بخش تولید برق تقریباً منفی  0.01واحد درصد در رشد شاخص قیمت تولیدکننده نقش داشتهاند.
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صنعت
همانطور که گفته شد عامل مسلط در تورم نقطه به نقطه  49.4درصدی تولیدکننده در تابستان سال  ،1398رشد شاخص
قیمت تولیدکننده در بخش صنعت بوده؛ بطوریکه در تابستان  ،1398تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده در بخش
صنعت  60.5درصد رقم خورده است .این شاخص نسبت به بهار  1398نیز  0.2درصد رشد داشته است.
نمودار  -2تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بخشهای مختلف صنعتی در تابستان 1398
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در میان زیرمجموعههای بخش صنعت نیز بیشترین رشد شاخص را گروههای «تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی»
(« ،)120%انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده» ( )%113و «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمه تریلر» ()%99
تجربه کردهاند (نمودار .)2
اگرچه گروه «تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی» بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه را در میان زیرمجموعههای بخش
صنعت تجربه کرده ،اما با توجه به ضریب اهمیت نسبتآً پایین آن ،کمترین اثر را بر تورم  49.4درصدی تولیدکننده در تابستان
 1398داشته است.
در میان زیرمجموعههای بخش صنعت« ،صنایع تولید زغال سنگ ،پاالیشگاههای نفت» بیشترین سهم را از رشد 49.4
درصدی شاخص کل قیمت تولید کننده در تابستان  1398داشته است ( 15.4واحد درصد) .پس از آن نیز «تولید وسایل نقلیه
موتوری و تریلر و نیمه تریلر» و «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» به ترتیب سهمهای  6.2واحد درصدی و  2.5واحد درصدی
از تورم تولیدکننده در تابستان  1398را به خود اختصاص دادهاند (نمودار  .)3با توجه به اینکه تغییرات بهای تولیدکننده ،یک
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شاخص پیشنگر برای تورم مصرف کننده محسوب می شود ،طبیعتاً انتظار می رود اثرات سهم نسبتآً باالی مواد غذایی و
آشامیدنی در رشد بهای تولیدکننده در ماه های بعد در تورم مصرف کننده نمایان شود.
نمودار  -3سهم بخش های مختلف صنعتی از تورم نقطه به نقطه تولید کننده در تابستان 1398
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خدمات
حدود  9واحد درصد از تورم  49.4درصدی نقطه به نقطه تولیدکننده طی تابستان  1398مربوط به بخش خدمات بوده است.
طی این مدت شاخص تولیدکننده بخش خدمات نسبت به تابستان  1397رشد حدود  30.9درصدی را تجربه کرده و نسبت
به فصل گذشته (بهار  )1398حدود  7.3درصد رشد داشته است (نمودار .)4
نمودار  -4تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در زیرمجموعه های بخش خدمات در تابستان 1398
(درصد)
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درمیان زیرمجموعههای بخش خدمات ،بیشترین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده را بخش «هتل و رستوران» با نرخ 57.3
درصدی تجربه کرده است .پس از آن بخش «حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات» و «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
موتورسیکلت و کاالهای شخصی و خانگی» به ترتیب رشدهای  42درصد و  39درصد در شاخص تولیدکننده را شاهد بودهاند.
در میان زیرمجموعههای بخش خدمات ،گروه «حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات» بیشترین تاثیر را در تورم نقطه به نقطه
تولید کننده داشته و سهم آن از تورم  49.4درصدی معادل  4.2واحد درصد بوده است .پس از آن گروههای «مستغالت -اجاره
و فعالیت های کسب و کار»« ،هتل و رستوران» و «آموزش» به ترتیب سهمهای  1.7واحد درصد 1 ،واحد درصد و  0.6واحد
درصد از تورم تولید کننده را به خود اختصاص دادهاند (نمودار .)5
نمودار  -5سهم بخش های مختلف خدماتی از تورم نقطه به نقطه تولید کننده در تابستان 1398
(واحد درصد)
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کشاورزی
سهم بخش کشاورزی از تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در تابستان  1398حدود  6.7واحد درصد بوده است .شاخص قیمت
تولید کننده بخش کشاورزی نسبت به تابستان  1397رشد  46.6درصدی و نسبت به بهار  1398افت  4.7درصدی را تجربه
کرده است.
بخش کشاورزی از دو گروه «زراعت و باغداری» و «پرورش حیوانات» تشکیل میشود که شاخص تولیدکننده در هر کدام به
ترتیب رشدهای  31.2درصد و  65درصدی را تجربه کرده است .بخش «پرورش حیوانات» نیز خود از دو زیربخش «دامداری
سنتی» و «دامداری صنعتی» تشکیل شده که این دو نیز به ترتیب رشدهای  75درصد و  43درصدی شاخص تولیدکننده در
تابستان  1398نسبت به تابستان  1397را تجربه کردهاند (نمودار .)6
بخش «پرورش حیوانات» با سهم  4.3واحد درصدی از تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در تابستان  ،1398نسبت به «زراعت
و باغداری» ( 2.5واحد درصد) تاثیرگذاری بیشتری بر تورم تولیدکننده داشته است .سهم «دامداری سنتی» از تورم نقطه به
نقطه تولیدکننده  3.4واحد درصد و سهم دامداری صنعتی  0.9واحد درصد بوده است (نمودار .)7
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نمودار  -6تورم نقطه به نقطه تولید کننده در زیرمجموعه های بخش کشاورزی در تابستان
( 1398درصد)
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نمودار  -6سهم بخش های مختلف کشاورزی از تورم نقطه به نقطه تولید کننده در تابستان
( 1398واحد درصد)
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معدن
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان سال  ،1398حدود  491.4بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته
(تابستان  )1397رشد  51.4درصدی و نسبت به فصل گذشته (بهار  )1398رشد  3.5درصدی را ثبت کرده است .سهم این
بخش از تورم کل تولیدکننده  0.5واحد درصد بوده است .در میان زیربخشهای معدن« ،استخراج زغال سنگ» بیشترین رشد
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شاخص را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( 91.6درصد) تجربه کرده و «استخراج کانههای فلزی» بیشترین تاثیرگذاری را
بر تورم تولیدکننده (سهم  0.4واحد درصد) داشته است.
تولید برق
«تولید برق» تنها بخشی بوده که تورم نقطه به نقطه منفی را در تابستان  1398تجربه کرده است .شاخص «تولید برق» در
تابستان  1398معادل  134.3رقم خورده که که نسبت به فصل قبل ،رشد  22درصدی و نسبت به فصل مشابه سال گذشته
افت  1.4درصدی داشته است .سهم این بخش از تورم تولید کننده در این فصل نیز منفی  0.01درصد بوده است.
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