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

تغییرات بهای تولیدکننده بخش صنعت و معدن
در سال 1398

براساس دادههای مرکز آمار ایران ،در سال  ،1398شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت ساخت بر مبنای سال پایه ،1390
معادل  542.3بوده که با رشد نسبتاً باالی  42درصدی نسبت به سال  1397همراه بوده است .شاخص بهای تولیدکننده
بخش معدن نیز در سال  ،1398با ثبت رقم  ،507.6افزایش بیش از  45درصدی را در این سال تجربه کرده است .در میان
رشته فعالیتهای بخش صنعت ساخت ،رشد شاخص بهای تولیدکننده برای  9فعالیت کمتر و برای  13فعالیت ،بیشتر از رشد
شاخص کل صنعت ساخت در سال  1398است.
تهیه شده توسط فروغ کریمی امی کریاسر
اردتشهبی 1399
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براساس دادههای مرکز آمار ایران ،در سال  ،1398شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت ساخت بر مبنای سال پایه ،1390
معادل  542.3رقم خورده که با رشد نسبتاً باالی  42درصدی نسبت به سال  1397همراه بوده که در مقایسه با رقم 65
درصدی مشابه در سال  ،1397در سطح پایینتری قرار داشته است (جدول .)1
شاخص بهای تولیدکننده بخش معدن نیز در سال  ،1398معادل  507.6رقم خورده که افزایش بیش از  45درصدی را تجربه
کرده است .تورم تولیدکننده بخش معدن نیز در سال  ،1398کمتر از رقم مشابه آن در سال  51( 1397درصد) بوده است
(جدول .)1
جدول  -1شاخص قیمت تولید کننده و تغییرات آن در بخش صنعت ساخت و معدن ()1390=100
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در میان فعالیتهای بخش صنعت ساخت ،رشد شاخص بهای تولیدکننده برای  9فعالیت کمتر و برای  13فعالیت ،بیشتر از
رشد شاخص کل صنعت ساخت در سال  )% 41.8( 1398است.
«تولید ماشینآالت اداری و محاسباتي» بیشترین افزایش شاخص بهای تولیدکننده را تجربه کرده که معادل  131درصد
است .رشد شاخص بهای تولیدکننده برای این فعالیت در سال  38 ،1397درصد بوده است .شاخص بهای تولیدکننده دو فعالیت
«انتشار و چاپ و تكثیر رسانههای ضبط شده» و «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر» نیز به ترتیب افزایش 94
درصد و  76درصد را در سال  1398تجربه کردهاند (جدول .)2
کمترین افزایش شاخص بهای تولیدکننده در سال  1398نیز مربوط به فعالیتهای «تولید محصوالت از توتون و تنباکو
سیگار»« ،صنایع تولید زغال سنگ -پاالیشگاههای نفت» و «تولید پوشاك عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار» و به
ترتیب برابر  28.6درصد 30.7 ،درصد و  31.3درصد بوده است (جدول .)2
رشد شاخص بهای تولیدکننده ميتواند به عنوان پیشراني برای رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفي در نظر گرفته
شود و به عبارتي ،افزایش(کاهش) شاخص قیمت تولیدکننده نشانهای از افزایش (کاهش) تورم مصرفکننده در آینده خواهد
بود .با توجه به شیوع ویروس کووید 19-در ماههای پایاني سال  1398و آثار آن بر فعالیتهای صنعتي ،پیشبیني روند آتي
تغییرات شاخص بهای مصرفکننده بر اساس تغییرات شاخص بهای تولیدکننده ،با پیچیدگيهایي همراه است .شایان ذکر
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است نرخ تورم مصرفکننده اعالم شده از سوی بانک مرکزی برای سال  ،1398حدود  41.2درصد بوده1که تقریباً این رقم
مشابه نرخ تورم تولیدکننده اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران برای همین سال است.
جدول  -2تغییرات شاخص بهای تولیدکننده رشته فعالیتهای صنعت ساخت در سالهای 1397-98
سطرهای آبي رشد پایینتر و سطرهای زرد رشد باالتر از شاخص کل بهای تولیدکننده صنعت ساخت در سال  1398دارند
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فعالیت 
کل صنعت ساخت
صنایع مواد غذایي و آشامیدني 
تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار 
تولید منسوجات 
تولید پوشاك عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار 
دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان 
تولید چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه 
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 
انتشار و چاپ و تكثیر رسانه های ضبط شده 
صنایع تولید زغال سنگ -پاالیشگاه های نفت 
صنایع محصوالت شیمیایي 
تولید محصوالت الستیكي و پالستیكي 
تولید سایر محصوالت کاني غیر فلزی 
تولید فلزات اساسي 
تولید محصوالت فلزی فابریكي بجز ماشین آالت 
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر 
تولید ماشین آالت اداری و محاسباتي 
ماشین آالت و دستگاه های مولد وانتقال برق 
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطي 
تولید ابزار پزشكي ،اپتیكي ،ابزار دقیق و انواع ساعت 
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر 
تولید سایر وسایل حمل و نقل 
تولید مبلمان و مصنوعات 
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در خالل سال  ،1398بیشترین شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت ساخت ،مربوط به فصل تابستان ( )546.4بوده و
کمترین آن هم به فصل پاییز ( )533.9اختصاص داشته است (نمودار  .)1در زمستان  ،1398شاخص بهای تولیدکننده بخش
صنعت ساخت معادل  544رقم خورده که نسبت به فصل پاییز با تورم  1.8درصدی همراه بوده و نسبت به زمستان ،1397
تورم نقطه به نقطه  13.3درصدی را تجربه کرده است .شایان ذکر است تورم فصلي بخش صنعت ساخت در زمستان سال
 1397معادل  14.2درصد بوده و تورم نقطه به نقطه آن نیز در این زمان بیش از  89درصد ثبت شده است (نمودارهای  3و
. )2
شاخص بهای تولید کننده بخش معدن از بهار  1396تا زمستان  1398روند صعودی را طي کرده است .در بهار سال ،1396
این شاخص حدود  219ثبت شده و در زمستان  1398با رشد  2.5برابری به  541رسیده است (نمودار  .)1این شاخص در
زمستان  1398نسبت به فصل قبل (پاییز  )1398رشد  3.4درصدی را ثبت کرده و نسبت به زمستان  1397رشد  33.3درصدی
را تجربه کرده است .در زمستان سال  ،1397تورم فصلي تولیدکننده بخش معدن ،معادل  6.7درصد و رشد ساالنه شاخص
بهای تولیدکننده آن حدود  61درصد بوده است (نمودارهای  2و .)3
مطابق نمودار  ،1در سال  1396و اوایل سال  ،1397تفاوت چنداني میان شاخص بهای تولیدکننده بخشهای صنعت و معدن
و سرعت رشد آنها مشاهده نميشود ،اما در اواخر سال  1397و دو فصل ابتدایي سال  ،1398شاخص بهای تولیدکننده بخش
صنعت از شاخص بهای تولیدکننده بخش معدن پیشي ميگیرد؛ هر چند به نظر ميرسد در دو فصل پایاني سال  ،1398مجدداً
رقم این دو شاخص به یكدیگر نزدیک شده و روند آنها با تفاوت جزئي بر هم منطبق شده است.
نمودار  -1روند فصلی شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت ساخت و معدن ()1390=100
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نمودار - 2روند تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت ساخت و معدن (درصد)
معدن صنعت ساخت
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نمودار -3روند تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت ساخت و معدن (درصد)
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صنعت ساخت
در زمستان  ،1398در بین زیربخشهای صنعت ساخت ،بیشترین تورم نقطه به نقطه (نسبت به فصل مشابه سال )1397
مربوط به فعالیت «تولید ماشین آالت اداری و محاسباتي» و حدود  138درصد بوده است .پس از آن زیربخش «انتشار و چاپ
و تكثیر رسانههای ضبط شده» با تورم نقطه به نقطه  68درصدی و «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر» با تورم
نقطه به نقطه  48درصدی قرار دارند.
فعالیت «تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار» نیز طي این مدت تورم نقطه به نقطه صفر را ثبت کرده است .همچنین،
فعالیت «صنایع تولید زغال سنگ -پاالیشگاههای نفت» تنها فعالیتي است که تورم نقطه به نقطه منفي را در زمستان 1398
تجربه کرده است.
نمودار  -4تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بخشهای گوناگون صنعتی در زمستان ( 1398درصد)
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با اینكه فعالیت «تولید ماشین آالت اداری و محاسباتي» بیشترین تورم نقطه به نقطه را در زمستان  1398در میان سایر
فعالیتهای صنعتي تجربه کرده ،اما بیشترین تاثیر را بر تورم  13.8درصدی تولیدکننده کل بخش صنعت ساخت نداشته است.
بیشترین سهم مشارکت در افزایش شاخص تولیدکننده در زمستان  1398متعلق به فعالیت «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر
و نیم تریلر» بوده که معادل  5.7واحد درصد بوده است .عالوه بر این ،فعالیت «تولید فلزات اساسي» که تورم نقطه به نقطه
6
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 34.6درصدی را تجربه کرده ،سهم  4.9واحد درصدی از تورم کل تولیدکننده بخش صنعت ساخت را دارا بوده و فعالیت
«صنایع مواد غذایي و آشامیدني» نیز طي این مدت مشارکت  2.2واحد درصدی را در افزایش شاخص کل تولیدکننده صنعت
ساخت داشته است.
نمودار  -5سهم هر زیربخش از تورم نقطه به نقطه تولیدکننده صنعت ساخت طی زمستان 1398
(واحد درصد)
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معدن
تورم تولیدکننده نقطه به نقطه فعالیت «استخراج زغال سنگ» در زمستان  1398معادل  106درصد رقم خورده است .سهم
این بخش از تورم تولیدکننده  33درصدی کل بخش معدن در این فصل 5 ،واحد درصد بوده است.
«استخراج کانههای فلزی» که تورم نقطه به نقطه آن در آخرین فصل  1398معادل  29.3درصد بوده ،سهم حدود  23واحد
درصدی را از تورم نقطه به نقطه کل بخش معدن داشته که نسبت به دو زیربخش دیگر بیشترین بوده است.
زیربخش «استخراج سایر معادن» نیز تورم تولیدکننده نقطه به نقطه  31.2درصدی را در زمستان  ،1398تجربه کرده و سهم
 5.4واحد درصدی از تورم نقطه به نقطه کل بخش معدن را دارا بوده است.
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نمودار  -6تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در

نمودار  -7سهم هر زیربخش از تورم نقطه به نقطه

بخشهای مختلف معدنی در زمستان ( 1398درصد)

تولیدکننده معدنی طی زمستان ( 1398واحد درصد)
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استخراج سایر استخراج کانه استخراج زغال

معدن
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استخراج سایر معادن استخراج کانه های استخراج زغال سنگ
فلزی

سنگ
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