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

تولید صنعتی جهان در فصل اول سال 9102

در فصل اول سال  ،9102تولیدات صنعتی جهان با رشد  9.2درصدی نسبت به فصل اول سال  9102و افزایش حدود
 1.0واحد درصدی نسبت به فصل چهارم  9102همراه بوده است .عامل اصلی این رشد ،افزایش میزان تولیدات صنعتی
در کشور چین است .در فصل نخست  9102کشور چین با  3.7درصد ،کشورهای در حال توسعه و نوظهور با  1.2درصد
و کشورهای توسعه یافته صنعتی با  1.0درصد رشد تولیدات صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شدهاند.
گزارش حاضر با استفاده از اطالعات فصلی سازمان یونیدو ،به بررسی رشد تولیدات صنعتی به تفکیک گروههای
کشوری و کاالیی میپردازد.
تهیه کننده :طاره ه کریمی دستنایی
خرداد ماه 9318
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در طبقهبندی گروههای کشوری سازمان یونیدو ،از فصل اول سال  9102رشد تولیدات صنعتی چین به طور جداگانه از
سایر گروههای کشوری گزارش شده است .سازمان یونیدو دلیل این جداسازی را اندازه و ویژگیهای جدید اقتصاد چین
دانسته و عنوان کرده که چین به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد صنعتی است.
رشد تولید صنعتی جهان در فصل اول 9102
بررسی روند ماهانه رشد تولیدات صنعتی جهان از فصل چهارم  9103تا فصل اول  9102مطابق نمودار  0نشان
میدهد:
 در فصل اول سال  ،9102تولیدات صنعتی جهان با رشد  9.2درصدی نسبت به فصل اول سال  9102مواجه شدهکه نسبت به رقم مشابه در فصل قبل ،حدود  1.0واحد درصد افزایش یافته است.
 رشد تولیدات صنعتی از فصل چهارم سال  9103روندی نزولی در پیش گرفته و در فصل چهارم سال  9102بهپایین ترین میزان خود از ابتدای سال  9103رسیده اما در فصل اول  9102اندکی افزایش یافته است.
 در روندی مشابه ،رشد تولیدات صنعتی کشورهای در حال توسعه و نوظهور (به جز چین) نیز از فصل چهارم سال 9103کاهش یافته و در فصل چهارم  9102به کمترین میزان رشد خود رسیده است .اما در فصل اول سال 9102
روند افزایشی در پیش گرفته است.
 رشد تولیدات صنعتی چین به عنوان بزرگترین تولید کننده صنعتی جهان ،از فصل سوم سال  9102روند افزایشیداشته و در فصل اول  9102به بیشترین رشد خود تاکنون دست یافته است.
 رشد تولیدات صنعتی در اقتصادهای توسعه یافته از فصل چهارم سال  9103روندی کاهشی داشته بطوریکه از 7.2درصد رشد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در فصل آخر سال  9103به  1.0درصد رشد در فصل اول سال 9102
دست یافته است.
نمودار-0روند فصلی رشد تولیدات صنعتی بر حسب گروه های کشوری در مقایسه با فصل مشابه سال قبل -درصد
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9.2
1.0
1.0

9.0
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ترکیب تولیدات صنعتی جهان در فصل نخست 1029
سهم اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور ،اقتصادهای توسعه یافته و اقتصاد چین از تولیدات صنعتی جهان مطابق
نمودار  9نشان داده شده است.
 کشورهای صنعتی توسعه یافته حدود  37درصد ،چین حدود  02درصد و کشورهای در حال توسعه و نوظهورصنعتی (به جز چین) تقریباً  02درصد از ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان را به خود اختصاص دادهاند.
 در میان کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی به جز چین ،اقتصادهای نوظهور سهم  03درصدی ازارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان را داشته و سهم سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی نیز  0.2درصد
بوده است.
نمودار -9ترکیب ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان در فصل اول سال 9102
چین
%02.9
اقتصادهای نوظهور

کشورهای در حال

صنعتی

توسعه و نوظهور (به

%02.2

جز چین)
%03.0

اقتصادهای توسعه
یافته

سایر کشورهای در حال

%07.9

توسعه
%0.2

منبع دادهها :یونیدو

رشد تولید صنعتی جهان به تفکیک گروه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته
پس ازکاهش شدید تولید صنعتی در فصل آخر سال  ،9102اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور در سه ماهه نخست
سال  9102تمایل به ثبات داشتند و به همین دلیل نرخ رشد تولید صنعتی در این گروه از کشورها ،به میزان  1.2درصد
افزایش یافت .عملکرد آسیا و اقیانوسیه در تولید صنعتی در سه ماهه نخست سال  9.2 ، 9102درصد افزایش داشته که
اندونزی عامل اصلی این رشد مثبت بوده است .تولید صنعتی آمریکای التین در سه ماهه اول  9102با کاهش 0.9
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده که عامل اصلی این کاهش رکود اقتصادی آرژانتین و کاهش
تولیدات صنعتی برزیل بوده است .در آفریقا نیز رشد تولیدات صنعتی در مدت مذکور  1.3درصد بوده که به ترتیب به
علت رشد تولید صنعتی کشورهایی نظیر ساحل عاج ،مراکش ،نیجریه و سنگال بوده است .صنعتی ترین کشور این
منطقه (آفریقای جنوبی) در فصل اول سال  9102حدود  1.2درصد افزایش تولید صنعتی داشته است.
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جدول -2رشد تولید صنعتی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی(به تفکیک منطقه)-درصد
نام منطقه

درصد رشد تولید فصل اول

درصد رشد تولید فصل

سال  1029نسبت به مدت

چهارم سال 1022

مشابه سال قبل

نسبت به فصل قبل

7.0











آفریقا
آسیا و اقیانوسیه
آمریکای التین
سایر
کشورهای در حال توسعه و نوظهور
منبع دادهها :یونیدو

رشد تولیدات صنعتی در میان گروه کشورهای توسعه یافته صنعتی در فصل نخست سال ( 9102نسبت به مدت مشابه
سال قبل)  1.0درصد بوده که ناشی از متوسط رشد  1.7درصدی در اروپا (پس از افت  1.3درصدی در فصل چهارم
سال  9102نسبت به مدت مشابه سال قبل) و رشد  0.2درصدی در آمریکای شمالی (پس از رشد  9.2درصدی در
فصل چهارم  9102نسبت به مدت مشابه سال قبل) بوده است .اما رشد تولیدات صنعتی در کشورهای آسیای شرقی در
فصل اول سال  9102با کاهش  -0.0درصدی مواجه شده است .رشد منفی تولیدات صنعتی کشورهای شرق آسیا ناشی
از رشد  -0.0درصدی ژاپن -0.3 ،درصدی کره جنوبی -7.3 ،درصدی تایوان و  -1.7درصدی سنگاپور بوده است.
جدول -1رشد تولید صنعتی گروه کشورهای توسعه یافته صنعتی -درصد
نام کشور

آمریکای شمالی
اروپا
شرق آسیا
گروه کشورهای توسعه یافته صنعتی
منبع دادهها :یونیدو

درصد رشد تولید فصل اول سال 1029

درصد رشد تولید فصل چارم سال 1022

نسبت به مدت مشابه سال قبل

نسبت به فصل قبل











رشد تولید صنعتی جهان در فصل نخست  1029به تفکیک گروه های صنعتی
نمودار  7رشد تولید صنعتی جهان و نمودار  0رشد تولیدات صنعتی گروه کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته را در
فصل نخست سال  9102نسبت به فصل نخست سال  9102و در گروههای کاالیی مقایسه میکند ،مطابق نمودار
مشاهده میشود که:
 در فصل اول سال  ،9102تولید صنعتی جهان به جز در گروه "چاپ" و "وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمهتریلر" در باقی گروههای صنعتی نسبت به مدت مشابه سال  9103با رشد مثبت همراه بوده است.
 بیشترین رشد تولید صنعتی جهان در فصل اول سال  9102نسبت به فصل اول  9102به ترتیب مربوط بهگروه "سایر تجهیزات حمل و نقل" با رشد  3.0درصدی و "پوشاک" و "مواد معدنی غیرفلزی" با رشد 0.7
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درصدی بوده است .کمترین رشد نیز مربوط به صنعت چاپ و وسایل نقلیه موتوری بوده که دارای رشد منفی
و به ترتیب معادل  -0.9درصد و  -1.2درصد بوده است.
نمودار -7رشد ارزش افزوده صنعتی جهان در فصل اول  9102نسبت به مدت مشابه سال
قبل-درصد
4
43

7

5
4
3
2
1

-1
-2

43

25

-9
جمع تولیدات صنعتی

سایر تولیدات صنعتی

مبلمان

سایر تجهیزات حمل و نقل

وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و…

ماشین آالت و تجهیزات

تجهیزات الکتریکی

کامپیوتر ،محصوالت…

تولید فلزات فابریکی

فلزات اساسی

سایر مواد معدنی غیرفلزی

الستیک و تولیدات از پالستیک

محصوالت اصلی دارویی

مواد و محصوالت شیمیایی

کک و فرآورده های نفتی

چاپ

تولید کاغذ

تولیدات چوب (به جز مبلمان)

پوشاک

نساجی

محصوالت تنباکو

نوشیدنی ها

محصوالت غذایی

چرم و محصوالت مربوطه

-12

منبع دادهها :یونیدو

 در میان تولیدات صنعتی کشورهای در حال توسعه و نوظهور (به جز چین) بیشترین کاهش رشد تولیدات صنعتی درفصل اول سال  9102نسبت به مدت مشابه سال  9102مربوط به "ماشین آالت و تجهیزات" و "تولیدات چوب" با
کاهش به ترتیب  -7.3درصدی و  -7.3درصدی بوده در حالی که در اقتصادهای توسعه یافته بیشترین کاهش تولید
در گروههای "چاپ" " ،نساجی" و "پوشاک" به ترتیب با کاهش  -7.2درصدی و  -9.3درصدی بوده است.
 در کشورهای در حال توسعه و نوظهور (به جز چین) در فصل اول سال  9102نسبت به مدت مشابه سال ،9102گروههای "پوشاک" و "تنباکو" به ترتیب با  2.7درصد و  3.7درصد بیشترین رشد تولید را داشتهاند .بیشترین رشد
تولید در اقتصادهای توسعه یافته نیز مربوط به"سایر تجهیزات حمل و نقل" با رشد  3.0درصدی بوده است.

5

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

نمودار-0مقایسه تغییرات ارزش افزوده گروههای صنعتی در کشورهای توسعه یافته و
کشورهای در حال توسعه و نوظهور درفصل اول سال  9102در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل -درصد
4

جمع تولیدات صنعتی


33

سایر تولیدات صنعتی
مبلمان

1

سایر تجهیزات حمل و نقل
وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیمه تریلر
ماشین آالت و تجهیزات

-37

تجهیزات الکتریکی
کامپیوتر ،محصوالت الکترونیکی و نوری
تولید فلزات فابریکی
فلزات اساسی
سایر مواد معدنی غیرفلزی
الستیک و تولیدات از پالستیک

31

محصوالت اصلی دارویی
مواد و محصوالت شیمیایی
کک و فرآورده های نفتی

-3

چاپ
تولید کاغذ
تولیدات چوب (به جز مبلمان)

-3

چرم و محصوالت مربوطه
پوشاک

3
-2

نساجی
محصوالت تنباکو

3

نوشیدنی ها
محصوالت غذایی

1

-
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کشورهای در حال توسعه و نوظهور (به جز چین)

-2

-4

اقتصادهای توسعه یافته
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