تحوالت تولید در کارگاههای بزرگ صنعتی
نیمه نخست 1400

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

تغییرات شاخص تولید صنعتی کارگاههای بزرگ در نیمه

روند فصلی شاخص کل تولید صنعتی کارگاههای

نخست  1400در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-
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شاخص کل تولید صنعتی در کارگاههای بزرر صزنعتی (بزا
صد نفر کارکن و بیشتر) طزی  6فصزل ننتیزی بزا تابنزتا
 ،1400روند نوسانی داشتا ولی از تابنتا سزا  1399رونزد
تغییرات آ در نقاینا با فصل نشابا سا قبل ،نرولزی شزده
با نحوی کا در فصل دوم سا جاری رشد آ با حدود ننفی
 1.6درصد رسیده است .با وجود افت شزاخص کزل تولیزد در
فصل تابنتا سا جزاری ،رشزد شزاخص در نینزا ن نزت
 1400ننبت با ندت نشابا سا قبل 1.9 ،درصد است.
در بین  24گروه صنعتی بزر اسزاط طبقزابنزدی آینزی ،4
شاخص تولید صنعتی طی نینا ن نت ،برای  17گروه رشزد
نثبت و برای  7گروه ،رشد ننفی با هنراه داشتا کا باالترین
رشد نتعلق با تولید داروها با رقم  20.6درصد و کنترین نیزر
نتعلق با گروه تولید سایر وسایل نقلیزا بزا رقزم ننفزی 17.2
درصد است.
روند فصلی تغییرات شاخص تولید صنعتی نشا نیدهزد کزا
با دلیل تجربا دو فصل نتوالی رشد ننفی ،گروه فعالیتهزای
تولید نبلنا و گروه تولید سایر وسایل نقلیا در رکود بزا سزر
نی برند و رشزد شزاخص تولیزد بزرای  11گزروه فعالیزت در
تابنتا  1400نیر ننفی شده است.
دی 1400
منبع دادهها :بانک مرکزی و محاسباتکارشناسی

