
 

 

 

 
 

 9318 بهمن – ساختمان( PMIطرح شاخص مدیران خرید ) پنجمدوره  گزارش

 معاونت پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات

    67/19     :   9318 بهمن 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:

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

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

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

  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

  ها نسبت به ماه قبلو میزان تغییرات آن 31ماه  بهمندر  ساختمان شامخمولفه های   :8جدول

 درصد تغییرات 31 دی ماه 31 بهمن شاخص

67/18 شامخ کل ساختمان  39/24  7/41  

های انجام شده )تولید ،ارائه خدمات و...(میزان فعالیت  97/52  09/00  7/02  

09/07 میزان سفارشات جدید مشتریان   50/93  0/02  

02/00 سرعت انجام وتحویل سفارش و یا فرآیند کار  39/09  9/9  

شدهمواداولیه  یا لوازم خریداری موجودی  59/09  02/97  7/20  

انسانینیرویاستخدام وبکارگیریمیزان   33/05  35/02  7/0  

27/99 قیمت خرید مواداولیه یا لوازم موردنیاز  99/99  5 

50/52 موجودی محصول نهایی درانبار و یا کارهای معوق و ناتمام  07/59  5-  

00/03 میزان صادرات کاال یا خدمات  03/09  0 

00/75 قیمت محصوالت تولیدشده)خدمات ارائه شده(  55/03 7/27  

های انرژیمصرف حامل  00/50  07/59  7/2-  

97/02 52 میزان فروش کاالها و خدمات  9/00  

02/90 انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت درماه آینده  30/50  0/03-  

 

 

 ( نشان67/18عدد شامخ کل ،) است. ماه دی نسبت به بهمنوضعیت بخش ساختمان در دهنده بهبود 

 ( برابر با شاخص 67/18رقم ،)" که  است "(تولید و یا ارائه خدماتفعالیت های انجام شده )میزان

 باشد.می سوال اول پرسشنامه( 1)مولفه اصلی شامخ  1بیشترین میزان شاخص در بین 

  مولفه  1( کمترین مقدار شاخص در بین 19/29) "موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده"شاخص

 اصلی شامخ بوده است.

  قابل مالحظه ای را  افزایش دی ماه نسبت به  (26/27) "میزان سفارشات جدید مشتریان"شاخص

 تجربه نمود .

  ماه دینسبت به  نیز "نیروی انسانیمیزان بکارگیری " و  نیز  "سرعت انجام سفارشات "دو شاخص 

 .دهدتا حدودی افزایش را نشان می

 بهبود به  نسبت فعاالن اقتصادی امیدواری عدم ،28/93شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم

 دهد.مینشان را  ماه اسفند وضعیت بخش ساختمان در
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 جهانی: PMIشاخص یت وضع

اخص ش گزارشنیست نگاهی به آخرین  شاخص شامخ برای ایران، بد ماه بهمنپیش از تحلیل 

PMI  خشباز بین صنایع مورد بررسی در این شاخص، داشته باشیم.  ژانویهجهانی برای ماه-

 های مالیدیگر فعالیتو  هابانک ، ، فراورده های داروییامالک و مستغالت فعال درحوزههای 

 هایتیفعال ،در مقابل خودرو و قطعات آن  تجربه نمودند. 0202ژانویه سریعترین رشد را در ، 

ژانویه در ا ر رشد منفی و تولیدات صنعتی به ترتیب بیشترین کاغذیو محصوالت  یجنگلدار

 2ثبت نمودند. 0202

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

  ص شاخیافته های حاصل از اجرایPMI  های ساختمانی درماه تقاضای بیشتر برای ساخت و ساز و لذا رشد فعالیت دهندهنشان منطقه یورو  درژانویه ماه در

در مجموع  در این  های ساخت و سازفعالیتآلمان با افزایش میزان سفارشات جدید، میزان خرید و  ، این ناحیهاز بین سه اقتصاد برتر   .است 0202آغازین سال 

 مواجه گردید.فعالیتهای ساختمانی میزان کاهش با   ،و تنها ایتالیا تجربه نمودشاخص عملکرد خوبی داشت. فرانسه رشد متوسطی را در کلیه زیر شاخص ها 

فعالیت های زیرساخت و اما . مسکونی و تجاریافزایش میزان سفارشات و حجم تولید، رشد ساخت و ساز در زمینه ساختمانهای :  منطقهدر این  یافته های کلیدی

 0 کاهش بیشتری داشت. در مجموع بنظر می رسد در آینده نزدیک این منطقه از رشد خوبی در حوزه ساخت و ساز برخوردار گردد.نسبت به ماه های قبل عمرانی 

  ئمی برای افزایش فعالیت های بخش ساخت و ساز در این کشور برای دومین رسید و عالایرلند نیز رشد سفارشات جدید به باالترین سطح طی هفت ماه اخیر در

 9.شودماه متوالی دیده می

                                                 
1 IHS MARKIT GLOBAL SECTOR PMI, Global metals output rises for first time since September 8102 

 

8 IHS MARKIT EUROZONE CONSTRUCTION PMI 

 

3 Ulster Bank Construction PMI® Report (RoI),  Embargoed until 10:10 (Dublin) February 01th 8181 
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؛ماهبهمن  تحلیل شامخ  بخش ساختمان ایران در   

فعالیت و  ساخت بنا، مهندسی عمرانسه گروه اصلی  به(، ISIC)های اقتصادی کلیه فعالیتبراساس استاندارد بین المللی طبقه بندی  ساختمان صنعت

تجاری ) ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی بخش، در یک تقسیم بندی دیگر .دشوبندی میدسته های ساخت و ساز تخصصی ساختمان

های مسکونی تهران )به عنوان نمونه آماری آپارتمان تعداد معامالت 03 ماه بهمنمار منتشره توسط بانک مرکزی، در آو عمرانی( است. در بخش مسکونی طبق 

هر  دهد. متوسط قیمتنشان می افزایشدرصد  00و  0042، به ترتیب قبلماه مشابه سال قبل و واحد رسید که نسبت به ماه  29922بزرگ از کل کشور( به 

قبل و ماه نسبت به ماه  به ترتیب درصد افزایش0040 و 049ا ب نیزهای معامالت ملکی شهر تهران واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه زیر بنایمتر مربع 

 پارامترهایی ،همچنان پایین است به دلیل تورم باال عامه مردم قدرت خریددر بخش مسکونی، که . درحالیمیلیون تومان رسید2040به رقم  ،مشابه سال گذشته

اد بازه زمانی پرتعد قرارداشتن درهمچنین  ،و تاثیر آنها بر قیمت مسکن، افزایش قابل مالحظه قیمت مصالح ساختمانیو طال  نرخ ارزافزایش همچون 

 .، باعث افزایش قیمت مسکن گردیدسال های پایانیماهمعامالت در 

از )، مشکالت در آیین نامه ها و روند عملیات گمرکی در حوزه واردات مواد اولیه تورم، نوسانات ارزیتحریم، نیز تحت تاثیر  تولید تجهیزات ساختمانیدر بخش 

نسبت ت و خدما های تولیدتیمیزان فعال عمالً ،و...(زات یتجهبا کیفیت پایین، عدم ترخیص به موقع  جمله در ثبت سفارشات بدلیل وجود مشابه داخلی بعضاً

البته به دلیل نزدیکی به پایان سال و افزایش تقاضا در بهمن ماه . چشمگیری نداشته و در برخی حوزه ها روند کاهشی را تجربه می کندرشد  به سال های قبل

 نسبت به ماه های اخیر، روند رو به رشدی را در این حوزه شاهد بوده ایم.

ند ، کدولتی( به پرداخت دستمزد پیمانکاران و تحویل پروژه بخش)عمدتا  یانماو عدم مراجعه کارفر اعتبارات عمرانی دولت کمبودبواسطه  عمرانیدر بخش 

لذا الزم است دولت با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش عمرانی، زمینه رونق این بخش و به تبع آن افزایش  .مشهود استرشد پروژه های عمرانی  روند بودن

 اشتغال و رشد اقتصادی کشور را فراهم سازد.

نسبت به ، 52با کسب مقدار باالی  است که (52497)معادل  ماه بهمن برای این عدد استناد به توضیحات ارائه شده در رابطه با نحوه ارزیابی عدد شامخ کل،با 

خدمات ساختمانی همزمان با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش حجم سفارشات، یا ارائه میزان فعالیت های تولید و  چراکه. داشت مطلوبیماه قبل بهبود 

 تنیز کمی افزایش یافنیروی انسانی  میزان بکارگیریهمچنین  ،به تبع آن سرعت انجام و تحویل سفارشات. یافت افزایشدرصد  02بیش ازنسبت به ماه قبل 

  .درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت00بیش از میزان فروش نیز  وکاهش واحد  5به میزان  و یا در نوبت فروش ناتمام میزان محصوالتدر نتیجه و 

شد که البته بی ثباتی قیمتها و نگرانی از افزایش آن در ماههای آتی نیز در این مورد موثر بود. چرا که  انجامبیشتری نیز خرید مواد اولیه و تجهیزات  در بخش

محصوالت و خدمات این حوزه قیمت  ،در نتیجهه در بسیاری  موارد بویژه در بخش آهن و میلگرد همچنان سیر صعودی داشت. قیمت مواد اولیه در این ما

در ماه ساختمان و افزایش قیمت فروش که این امر بر کاهش میزان فعالیتهای ساخت و ساز  درصد( 27)بیش از  افزایش یافتنسبت به ماه قبل در مجموع 

 تاثیرتحریم ها بر کاهش مراودات هرچند ؛میزان صادرات کاالها و خدمات این بخش نسبت به ماه قبل تفاوت چندانی نداشت ثیر گذار است.تا نیز های آتی

مالی با  دادوستد مشکالت افزایشو به تبع آن  FATFنهاد  قرارگیری ایران در لیست سیاه  و از سوی دیگر ایرانی شرکتهایکشورهای دیگر با  فعاالن اقتصادی

 تاثیرات منفی خواهد گذاشت.  ،صنایع دیگرصادرات این حوزه و  میزان مبادالت تجاری و، بر بانکهای جهان و افزایش بیشتر قیمت ارزهای خارجی

فعاالن این حوزه نسبت به ماه قبل تا حدود قابل  امیدواریفعالیتهای اقتصادی،  شیوع ویروس کرونا برروانی با توجه به افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و تاثیر 

  . درصد( 03)مالحظه ای کاهش یافت

 اکمح قوانین گمرکیاجرای قوانین مالیاتی بویژه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده،  روند مشکالت موجود در: اهم موانع داخلی پیش روی فعاالن این حوزه

و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قراددادهای  مداوم نرخ ارز نوساناتو قیمتها ثباتی ، بیمورد نیاز بخش تولید در ثبت سفارشات و ترخیص کاالهای وارداتی

            عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان بویژه در قراردادهای عمرانی بخش دولتی قبلی و انعقاد قراردادهای جدید توسط پیمانکاران،

 .همترین مشکالت فضای کسب و کار می توان اشاره نموداز م

 اتاق تعاون ایران به نشانیتخصصی مراجعه به پورتال توانند با میمحترم ، ذینفعان و محققین کاربرانwww.icccoop.ir   این به نسخه الکترونیکی

با ما  statistics@icccoop.ir-iccالکترونیک نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند خود را از طریق پست توانید در ضمن می گزارش دست یابند.

  در میان بگذارید.
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