
 

 

 

 
 

 9318 دی – ساختمان( PMIطرح شاخص مدیران خرید ) چهارمدوره  گزارش

 معاونت پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات

    13/24     :   9318 دی شامخ 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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 بسمه تعالی
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 چکیده:

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

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. ماهدیدر  شرکت فعال ساختمانی 811 حدود ها درنظرسنجی از مدیران عامل و یا نمایندگان آن انتایج ذیل ب .استشده در نظر گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

  قبلها نسبت به ماه و میزان تغییرات آن 31در دی ماه  ساختمان شامخمولفه های   :8جدول

 درصد تغییرات 31 آذر 31 دی شاخص

39/24 شامخ کل ساختمان  65/93  64/1  

های انجام شده )تولید ،ارائه خدمات و...(میزان فعالیت  09/00  55/90  50/8  

50/98 میزان سفارشات جدید مشتریان   50/90  09/22  

89/09 سرعت انجام وتحویل سفارش و یا فرآیند کار  05/09  8/8  

شدهمواداولیه  یا لوازم خریداری موجودی  02/95  05/95  02/2  

انسانینیرویمیزان استخدام وبکارگیری  85/02  95/02  00/2  

99/99 قیمت خرید مواداولیه یا لوازم موردنیاز  50/80  9/29-  

05/59 موجودی محصول نهایی درانبار و یا کارهای معوق و ناتمام  5/59  05/2-  

خدماتمیزان صادرات کاال یا   08/09  05/09  55/9  

-90/2 56/0 55/08 قیمت محصوالت تولیدشده)خدمات ارائه شده(  

های انرژیمصرف حامل  05/95  05/50  28/9-  

95/20 میزان فروش کاالها و خدمات  02/02  2/2-  

80/50 انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت درماه آینده  5/00  95/09  

 

 

 

 ( نشان39/24عدد شامخ کل ،) و به تعبیری دیگر  ماه ذرآنسبت به  دی ماهوضعیت بخش ساختمان در اندک دهنده بهبود

 است. کاهش سرعت بدتر شدن وضعیت 

 { ( برابر با شاخص 39/24رقم ،)" است "(تولید و یا ارائه خدماتفعالیت های انجام شده )میزان.} 

 6)مولفه اصلی شامخ  6، بیشترین میزان شاخص در بین ماهدیدر  (19/27) "سرعت انجام و تحویل سفارشات" شاخص 

              باشد.می پرسشنامه(سوال اول 

  مولفه اصلی شامخ بوده است.  6( کمترین مقدار شاخص در بین 28/95) "موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده"شاخص 

  میزان بکارگیری نیروی انسانی"و  افزایش اندکی اذرنسبت به  (63/91) "میزان سفارشات جدید مشتریان"شاخص" 

 .است هآذر تغییر خاصی نداشتنسبت به  نیز (75/28)

 وضعیت بخش ساختمان دربهبود به  نسبت فعاالن اقتصادی امیدواری ،13/62شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم 

 دهد.مینشان را  ماهبهمن 

 

                                                                            شامخ مدیران خرید بخش ساختمانگزارش طرح  چهارمین         گزارش طرح شامخ مدیران خرید بخش ساختمان سومین
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 جهانی: PMIشاخص وضعیت 
خص شا گزارشنیست نگاهی به آخرین  شاخص شامخ برای ایران، بد دی ماهپیش از تحلیل 

PMI  از بین صنایع مورد بررسی در این شاخص، داشته باشیم.  دسامبرجهانی برای ماه

سریعترین ، و امالک و مستغالت  هابانک ، فراورده های دارویی،مالیفعال در حوزه های بخش

-های مالی سریعفعالیت ،0220در مجموع در سال  تجربه نمودند. 0220 دسامبررشد را در 

کاالهای صنعتی، خودرو و معادن و فلزات، رسانه، . در مقابل از آن خود نمودترین رشد را 

 دسامبردر را  رشدی منفی ،کاغذیو محصوالت  یجنگلدار هایتیفعالنیز  قطعات آن و

 2ودند.ثبت نم 0220

 

 برخی از کشورهای توسعه یافته:در بخش ساختمان  PMIشاخص  اجمالی اجزایبررسی 

 ص یافته های حاصل از اجرای شاخPMI  ماه  8سریعترین گسترش فعالیت های ساخت و ساز در این منطقه در طی دهد نشان میمنطقه یورو  دردسامبر ماه در

مشهود بود و تنها ای بطور قابل مالحظههای ساخت و ساز در آلمان و فرانسه از بین سه اقتصاد برتر منطقه یورو، رشد فعالیت  .استتحقق یافتهاخیر در ماه دسامبر 

 تجربه نمود.فعالیتهای ساختمانی را میزان کاهش  ،ایتالیا

 ی.نیروی انسانبکارگیری  میزاننیز و  ثبت سفارشات جدید رشد روند: رشد سریع تر فعالیت های ساخت و ساز منازل مسکونی،  در این حوزه یافته های کلیدی

 0کمترین نرخ رشد طی سه سال اخیر مواجه گردید. افزایش میزان خرید مواداولیه، افزایش زمان تحویل سفارشات با افزایش میزان تقاضا. قیمت خرید مواد اولیه نیز با
 

 تا کنون در این ماه مشاهده  0220ارس روند نزولی به خود گرفت. شدیدترین کاهش فعالیت های عمرانی از ماه م اًدر انگلیس نیز فعالیت های ساخت و ساز مجدد

نها نکته مثبت ت اند.این امر گزارش شده از عوامل موثر بر ،و بدنبال آن کاهش تقاضا منتج از برگزیت و انتخابات پیش رو مسایل سیاسی افزایش نگرانیها بدنبال شد که 

 9تا کنون رسید. 0222به کمترین میزان از فوریه که بود میزان تورم در قیمت خرید مواد اولیه هش کا
  

                                                 
1 https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/f755d42f1da840fcac45dc42ed47b0dd 

2 https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/ac2ae5f873bc45c98d0917352a39949d 
3 https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/1035eb4711b54f228bd9faff2fc12280 

ساختمان بخش خرید مدیران شامخ طرح گزارش چهارمین

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/f755d42f1da840fcac45dc42ed47b0dd
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/ac2ae5f873bc45c98d0917352a39949d
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/1035eb4711b54f228bd9faff2fc12280
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31ماه دی  تحلیل شامخ  بخش ساختمان ایران در  

فعالیت های  مهندسی عمران، ساخت بنا،سه گروه اصلی  بهبخش ساختمان  ،(ISIC) های اقتصادیکلیه فعالیتطبقه بندی براساس استاندارد بین المللی 

 )تجاری و عمرانی( ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی بخش از دیدگاهی دیگر .دشوبندی میدسته ساخت و ساز تخصصی ساختمان

های مسکونی تهران )به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل آپارتمان تعداد معامالت 08 ماه دیمار منتشره توسط بانک مرکزی، در آاست. در بخش مسکونی طبق 

هر متر  دهد. متوسط قیمتنشان می افزایشدرصد  50و  درصد 2022، به ترتیب قبلماه مشابه سال قبل و واحد رسید که نسبت به ماه  22922کشور( به 

نسبت  درصد افزایش0220و نسبت به ماه قبل  افزایش درصد  020 با نیزران های معامالت ملکی شهر تهزیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاهمربع 

 . میلیون تومان رسید2928به رقم  ،به ماه مشابه سال گذشته

ترهایی دانند؛ پارامکارشناسان عوامل مختلفی را در رونق بازار مسکن موثر می ،همچنان پایین است به دلیل تورم باال قدرت خریددر بخش مسکونی، که درحالی

 . آخر سال سه ماهبازه زمانی پرتعداد معامالت در  قرارداشتن درهمچنین  ،انهمعامالت سوداگر افزایش ، نوسانات نرخ ارزهمچون 

در آیین نامه ها و روند عملیات گمرکی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد ، مشکالت تورم، نوسانات ارزیتحریم، در بخش غیر مسکونی نیز تحت تاثیر 

بواسطه همچنان  عمرانیدر بخش با کاهش قابل مالحظه ای روبروست. همانند چندماه اخیر های تولیدو خدمات تیمیزان فعالعمال ً ،نیاز و مواردی از این دست

لذا الزم است دولت با کاهش هزینه  .مشهود استرشد پروژه های عمرانی  روند بودناعتبارات عمرانی دولت، کند کاهش  به تبع آندرآمدهای نفتی و  کاهش

 ازد.های جاری خود و تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش عمرانی، زمینه رونق این بخش و به تبع آن افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور را فراهم س

 ماه آذر در مقایسه با نشان می دهد است که (00209)معادل  ماه دی برای این عدد شده در رابطه با نحوه ارزیابی عدد شامخ کل، استناد به توضیحات ارائهبا 

بنابر اعالم فعاالن اقتصادی این (. 05)با عدد شامخ زیر  بردبه سر می نامناسبیوساز در یک وضعیت اما همچنان بازار ساخت یافته سرعت بدتر شدن وضعیت کاهش

در حد بسیار کمی  نسبت به ماه قبل (02295) فروش میزانشاخص و  یافت اندکی بهبود (00209) با رقم شاخصماه  دیدر یا ارائه خدمات  مقدار تولیدصنعت، 

ا رقم ب سفارشات جدیدمیزان قرار گیری در ماه های پایانی سال، بدلیل در برخی صنایع ساختمانی افزایش تقاضابا توجه به  (.درصد واحد 2)حدود  یافتکاهش 

که  تحریم نداشت تغییر خاصی  ماه گذشتهنسبت به ( 95202با رقم )تجهیزات خریداری شده و موجودی مواد اولیه  لیو کمی افزایش یافت (98250) شاخص

 . استموثر بودهبر این امر در مقایسه با مدت مشابه سال های قبل، و نیز کمبود تقاضای موثر  ، بی ثباتی قیمت هاها و مشکالت موجود در ترخیص کاال

بخش  مورد نیاز و خدمات  محصوالتفروش قیمت  و در نتیجه  را تجربه نمود کاهشاندکی آذر نسبت به  (99299)در برخی اقالم تنها یه قیمت خرید مواد اول

 تالشو  جهت ساخت وساز در سال جاری ی موثرکمبود تقاضا البتهکه  در حد بسیار جزئی کاهش یافتماه گذشته نسبت به  (55208)با رقم شامخ  ساختمان

 تغییر محسوسی نداشت (02285با رقم شامخ ) در مجموع نیز میزان بکارگیری نیروی انسانی .استدر وقوع این امر بی تاثیر نبوده توان رقابتیافزایش جهت 

 نانهمچ های انرژیمصرف حاملهمچنین  برای پاسخگویی به تقاضاهای موجود فصل آخر سال از میزان تعدیالت نیروی کار در این ماه کاسته شد.ضمن اینکه 

اخت و سفعالیتهای کاهش  ، با افزایش مجدد قیمت آهن و میلگرد در دی سازه های فلزی اتتولیدنظیر کارگاه های تولیدی  بخشی از فعالیت  کاهشبدلیل 

تحریم ها و کاهش مبادالت  با وجود موانعی نظیر  (.59205) یافت در حد نامحسوسی کاهش ،و نیز صرفه جویی بدلیل افزایش قیمت برخی حامل های انرژی ساز

ش افزای اندکیمیزان صادرات  ،در ماه های پایانی سال و افزایش حجم تولید و فعالیت های بازاریابی با اجرای قانون معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی ،ارزی

بدلیل افزایش اندک سرعت انجام سفارشات و تالش جهت تحویل به موقع سفارشات در  و یا در نوبت فروش در این ماه میزان محصوالت ناتمام .(09208) یافت

فعاالن اقتصادی  ، در ماه های پایانی سال انتظار افزایش تقاضابا توجه به . (59205) در جهت کاهش پیش رفتاندکی نیز افزایش نیافت و  ،ماه های پایانی سال

   موید این مطلب است. (،50280) رقم شاخصو بوده  ماه خوشبین بهمنفعالیت های این بخش در بهبود نسبت به 

 ، و اخذ مجوز موانع در فرآیندهای اداری اولیه و محصوالت،غیر قابل پیش بینی بودن قیمت مواد :پیش روی فعاالن این حوزهکسب کار  اهم موانع داخلی

 وزه فعالیتدر حایجادشده مشکالت  بعضاً)ترخیص کاالهای وارداتیطوالنی بودن روند قوانین گمرکی در ثبت سفارشات و  بی ثباتی قوانین و مقررات بخصوص

و دشواری در تامین مالی از مهمترین موانع کسب و کار توسط فعالین صنعت  ارزش افزوده، قوانین مالیاتی بویژه در زمینه مالیات بر (گمرک کارشناسان مجازی

 ساختمان عنوان گردیده است.

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

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

  میان بگذارید.

ساختمان بخش خرید مدیران شامخ طرح گزارشچهارمین 

mailto:chamberofoperations@gmail.com

