
 

 

 

 
 

 9318 آبان – ساختمان( PMIطرح شاخص مدیران خرید ) دومدوره  گزارش

 معاونت پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات

    50/38     :   9318 آبانشامخ عدد  

 )شاخص مدیران خرید( معرفی طرح شامخ

که  PMI(Purchasing Manager’s Index) شاخصیابند، المللی  انتشار میهای بینهای متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازماناز میان شاخص

یافته قرار دارد. درحال حاضر کشورهای توسعههای اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر ترین شاخصنامگذاری شده است، یکی از مهم "شامخ" در فارسی به اختصار

توسط اتاق بازرگانی ایران در در ایران نیز اجرای این طرح  شود.کشور دنیا  محاسبه و منتشر می 02بنگاه بخش خصوصی در بیش از  00222برای حدود شاخص شامخ 

یژه وآید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کالن بهای به دست میشاخص که بر اساس پایش پرسشنامه ایننتایج  آغاز گردید. 09از مهرماه سال بخش صنعت 

 دهد. صنعت و خدمات ارائه می ساختمان، هایوضعیت رونق و رکود در بخش

 های این شاخص عبارتند از:ویژگی

 شود.های رسمی  منتشر میز انتشار دادههای شامخ به صورت ماهانه در روزهای ابتدایی ماه و پیش اداده 

 سازد. های استاندارد شده را فراهم مییافته و درحال توسعه از طریق تولید دادهشامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیاری از کشورهای توسعه 

 شوند. آوری میوکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمعها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسبداده 

 شود.ها در جهان پیگیری میگیری اقتصادی و رسانههای مرکزی ، مراکز تصمیمهای مالی، بانکصورت مستمر و دقیق توسط بازاربه 

ویا تغییری نکرده است(،  ) بهتر شده، بدتر شده شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیشمطرح پرسش20شود به دهندگان خواسته میدر طرح شامخ، از پاسخ

شود. مجموع و گزینه کمتر ازماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می 5/2 ، گزینه بدون تغییر: عدد2در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد پاسخ دهند. 

 222تا  2معیار سنجش این شاخص عددی بین ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. درنهایت ضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینهحاصل

دهنده عدم نشان 52اند، عدد را انتخاب نموده "بهتر شده است"و "بدتر شده است "درصد پاسخگویان گزینه 222به ترتیب به معنای آن است که  222و   2است. عدد 

به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. بر این اساس، چنانچه  52نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر  52سبت به ماه قبل، باالی تغییر وضعیت ن

ر مقابل، چنانچه عدد دهد که سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. دشده ماه قبل بیشتر باشد، نشان میباشد، اما از عدد محاسبه 52شده زیر عدد محاسبه

 دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل، کاهش یافته است. باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می 52شده باالی محاسبه

 ن بصورت ماهانه توسط نتیجه آ کهنسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام نموده  8931اتاق تعاون  ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه 

ر حال دبازرگانی، تعاون و اصناف  سه اتاقکیبی کل اقتصاد،  با همکاری در همین راستا محاسبه شامخ ترمرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر خواهدشد. 

 .انجام است
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 چکیده:

با توجه به اینکه پرسش اول باالترین تاثیر را در معیار سنجش کل دارا بوده و بر اساس مطالعات صورت گرفته،  ،در محاسبه عدد شامخ بخش ساختمان 

اول  پرسشید این مطلب است؛ لذا عدد شامخ کل برابر با عدد شامخ وبرخی دیگر از کشورها نیز م ساختمان رویکرد بکار رفته در محاسبه شاخص کل

  بدست آمده است.در آبان  شرکت فعال ساختمانی 811ها در نتایج ذیل براساس نظرسنجی از مدیران عامل و یا نمایندگان آن .استشده در نظر گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

   8931آبان مهر و  شاخص مدیران خرید -ساختمان شامخ :8جدول

 درصد تغییرات 31آبان  31 مهر شاخص

ساختمان کل شامخ  91/44  5/91  13/89-  

های انجام شده )تولید ،ارائه خدمات و...(میزان فعالیت  02/00  5/03  20/20-  

مشتریان جدید سفارشات میزان   02/04  05 00/00-  

و یا فرآیند کار سفارش وتحویل انجامسرعت   50/50  41/5 02-  

شدهیا لوازم خریداری  مواداولیه موجودی  99/02  37 00/22-  

انسانینیرویبکارگیریاستخدام و میزان  40/52  37 00/04-  

یا لوازم موردنیاز مواداولیه خرید قیمت  94/42  82 04/00  

و یا کارهای معوق و ناتمام درانبار نهایی محصول موجودی  02/00  51 05/02  

یا خدمات کاال صادرات میزان  09/00  47 3/0-  

)خدمات ارائه شده(تولیدشده محصوالت قیمت  59/05  56/5 03/00  

انرژی هایحامل مصرف  40/52  60 5/23  

کاالها و خدمات فروش میزان  09/09  36 24/00-  

آینده درماهدر ارتباط با فعالیت های شرکت  انتظارات  00/42  44 

 

00/03-  

 

 ( نشان5/91عدد شامخ کل ،) است. مهرماهنسبت به  آباندهنده بدترشدن وضعیت بخش ساختمان در 

 { ( برابر با شاخص 5/91رقم ،)" است "(تولید و یا ارائه خدماتفعالیت های انجام شده )میزان}. 

 سوال اول پرسشنامه( 5)مولفه اصلی شامخ  5، بیشترین میزان شاخص در بین آباندر  (5/48) "سرعت انجام و تحویل سفارشات" شاخص 

              باشد.می

  مولفه اصلی شامخ بوده است.  5( کمترین مقدار شاخص در بین 95) "میزان سفارشات جدید مشتریان"شاخص 

  را در این ماه  ثبت  51رقم کمتر از  هر دو  نیز  "میزان بکارگیری نیروی انسانی"و  " موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده"شاخص

 .اندو نسبت به مهر ماه قبل روند کاهشی را تجربه نموده (93)نموده 

  را نشان  آذرماهبه وضعیت بخش ساختمان در نسبت فعاالن اقتصادی و نگرانی نااطمینانی، 44انتظارات تولید در ماه آینده با رقمشاخص

 دهد.می
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 جهانی: PMIشاخصتحلیل 

 نوامبرماه  در IPM . شاخص 2داشته باشیم نوامبرجهانی برای ماه  PMIنیست نگاهی به آخرین تحلیل های شاخص  شاخص شامخ برای ایران، بد آبانپیش از تحلیل 

های تولیدی برای اولین بار در هفت ماه اخیر فعالیتحاکی از افزایش و  )برای اولین بار طی هفت  ماه گذشته( دهدنشان میرا اقتصادی جهان  رشد بهبوداز  عالیمی

 افیک اندازه به سفارشات بهبود. دهدرا نشان می سود در طی سال میالدی اخیرکسب رفته و باالترین مقدار . حجم سفارشات و بازده تولید در جهت بهبود پیشاست

 نوامبر اهم در تغییر بدون را اشتغال سطح و نموده متوقف مشهود بود را گذشته ماه شش در که را شغلی کاهش اخیر روند کند ترغیب را کنندگان تولید تا هبود قوی

طح در س ،مطلوب جهانی تجارت جریانفقدان دلیل ب که دارد اشاره تولیدبخش  کلی رشدروند  به امر اینداده که حجم صادرات به روند کاهشی خود ادامه  .دنکن حفظ

اما امیدواری نسبت به بهبود عدد  ،تا کنون قرار دارد 0220در پایین ترین سطح از سال  همچنان انتظارات نسبت به تولید درسال آینده پایین بوده و .پایینی قرار دارد

 0 بازار مورد بررسی مشهود است. 02بازار از  23در   جهانی PMIشاخص 

 برخی از کشورهای توسعه یافته:بخش ساختمان  PMIشاخص  بررسی اجمالی اجزای

ص بطور نمونه یافته های حاصل از اجرای شاخPMI  کندترین با  در ماه نوامبر  در این کشورفعالیت های ساختمانی دهد میزان نشان می یسانگلدر  نوامبرماه در

است. تعداد  بوده در حال کاهش در هر سه بخش مسکونی، عمرانی و تجاری تولید و ارائه محصوالت و خدمات میزان. مواجه گردیدطی ماه های اخیر  روند کاهشی

 آغاز کسب و کار جدید نیز با بیشترین افت مواجه شد.میزان سفارشات و خرید مواد اولیه نیز کاهش یافت .  .یافتنیروی انسانی برای هشتمین ماه متوالی کاهش 

خش موثر نیز در وضعیت این ب ییهواشرایط آب و   .عدم قطعیت در حوزه سیاست بدلیل مسئله برگزیت، با سلب امکان تصمیم گیری مشتریان، دلیل اصلی این امر است

 0است.

 ای هبدلیل افزایش فعالیتنیز میزان سفارشات جدید  افزایش یافت. یساختمان جدید بخشفعالیت های میزان  ،0220 نوامبردر ماه  گزارشات موجودطبق در ایرلند هم

 ن اقتصادی درفعاال .روند افزایشی داشت های بخش خصوصی در حوزه ساختمان نیزو در نتیجه میزان استخدام نیروی انسانی نیز بیشترشد. فعالیت زایش یافتبازار، اف

 0 .های ساختمانی افزایش یابدبا توجه به افزایش سفارشات و بهبود شرایط اقتصادی، میزان فعالیت ماه های آتی طی انتظار دارند ایرلند 

 

  

                                                 

 
2 https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/831f909483af413793262f4d7ef8dd4d 

3 ihsmarkit. com/products/pmi.html., www.cips.org/ IHS MARKIT / CIPS UKCONSTRUCTION PMI/ 2 October 2019 

4 https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/6c009c4082a84ede841d18c096e5a657 
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 ؛31ماه آباندر ایران  ش ساختمانبخ  شامختحلیل 

فعالیت  ساخت بنا، مهندسی عمران،سه گروه اصلی  به بخش ساختمان در  ،(ISIC) کلیه فعالیت های اقتصادیطبقه بندی براساس استاندارد بین المللی 

)تجاری و  ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی بخش از دیدگاهی دیگر .شوندبندی میدسته های ساخت و ساز تخصصی ساختمان

های مسکونی تهران )به عنوان نمونه آماری آپارتمان تعداد معامالت 03 آبان ماهمار منتشره توسط بانک مرکزی، در آعمرانی( است. در بخش مسکونی طبق 

درصد کاهش نشان  0299قبل، درصد افزایش یافته اما نسبت به ماه مشابه سال 2095واحد رسید که هرچند نسبت به ماه گذشته  0222بزرگ از کل کشور( به 

درصدکاهش نسبت به ماه  290 با نیزهای معامالت ملکی شهر تهران زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههر متر مربع  دهد. متوسط قیمتمی

 به دلیل تورم باال قدرت خریددر بخش مسکونی، که . درحالیمیلیون تومان رسید 20904به رقم  ،نسبت به ماه مشابه سال گذشته درصد افزایش 0593و قبل 

، مشکالت در آیین نامه ها و روند عملیات گمرکی در حوزه واردات مواد تورم، نوسانات ارزیتحریم، در بخش غیر مسکونی نیز تحت تاثیر  ،همچنان پایین است

همچنان نیز  عمرانیدر بخش دو خدمات با کاهش قابل مالحظه ای روبروست. های تولیتیعمال میزان فعال ،اولیه و تجهیزات مورد نیاز و مواردی از این دست

رشد پروژه های عمرانی دور از انتظار  روند بودناعتبارات عمرانی دولت، کند کاهش تاثیر کاهش درامدهای نفتی بر همزمان  درآمدهای نفتی و  کاهشبواسطه 

  نیست.

 ساختماندهد وضعیت بخش نشان می است که (52/03)معادل  ماهآبان برای  این عدد نحوه ارزیابی عدد شامخ کل،استناد به توضیحات ارائه شده در رابطه با با 

 قدار تولیدمبنابر اعالم فعاالن اقتصادی این صنعت،  شاخص قابل مالحظه است. این اکثر زیربخش های دراست و این وضعیت شده نامساعدترنسبت به ماه قبل 

موجودی  همزمان .ستداشته ا ایقابل مالحظه کاهشمهرماه نسبت به  (05) سفارشات جدید و (04) فروش ، میزان(52/03) یا ارائه خدمات با رقم شاخص

 است.داشته کاهشماه مهرماه در مقایسه با  (09)با رقم و یا تجهیزات خریداری شده  مواد اولیه

 افزایشتا حدودی  مهرماهنسبت به  (5495)با رقم شامخ  تولید شده قیمت محصوالتاما  یافتهچشمگیری افزایش مهرماه نسبت به  (30)یه قیمت خرید مواد اول

بدلیل کاهش میزان سفارشات، میزان تولید  (09با رقم شامخ )نیز  میزان بکارگیری نیروی انسانی .دارد ساختمانرکود بر بخش  سایهادامه  از حاکیکه داشته 

 های انرژیمصرف حاملهمچنین  .استههای بخش ساختمانی نسبت به مهر ماه تا حد قابل مالحظه ای کاهش یافتنیز فصلی بودن برخی فعالیتو و فروش 

میزان  ،کاهش میزان تولید به ویژه عوامل مذکور یدر نتیجه (.42) استیافتهبدلیل افزایش مصرف گاز در بسیاری واحدهای تولیدی بخش ساختمان افزایش 

 ،موقع مواد اولیه مورد نیازبهها به دلیل عدم واردات یتبا توجه به معوق ماندن بخشی از فعال .(09) دهدنشان می نسبت به مهرماه را صادرات نیز اندکی کاهش

ش موجودی محصول نهایی در انبار افزایمیزان  ،نسبت به میزان تولید میزان فروشبیشتر  به دلیل کاهشهمچنین و میزان کارهای معوق و ناتمام افزایش یافته 

 شرایط پیش گفته شده، کلیه با توجه به (. 0295درگیر کندی شده است )بالطبع در نتیجه عوامل مذکور سرعت انجام و تحویل سفارشات نیز . (52) استهیافت

   موید این مطلب است. (،00) رقم شاخص نسبت به فعالیت های این بخش در آذر ماه  خوشبین نبوده و فعاالن اقتصادی 

ندانی چ های آتی تغییرمعتقدند تضعیف بازار مسکن که از ابتدای تابستان شروع شده و یک دوره رکودی را رقم زده در ماهنیز برخی کارشناسان بخش مسکن 

بازار مسکن هم با توجه به تعداد  واحدهای تعریف شده و موقعیت  کند و احتماال چشم انداز بازار مسکن به سمت رکود بیشتر خواهدبود و طرح اقدام ملینمی

 ها اثر چندانی در  بازار ایجاد نخواهدکرد.مکانی ساخت آن

گزارش این به نسخه الکترونیکی   www.icccoop.irاتاق تعاون ایران به نشانی تخصصی مراجعه به پورتال توانند با میمحترم کاربران ، ذینفعان و محققین 

  دست یابند.

با ما در میان  chamberofcooperatives@gmail.comالکترونیک نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند خود را از طریق پست توانید در ضمن می

  بگذارید.

 

 
 

ساختمان بخش خرید مدیران شامخ طرح گزارشدومین 

mailto:chamberofcooperatives@gmail.com

