
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصیفی از شاخص قیمت تولیدکننده گروه محصوالت شیمیایی-گزارش تحلیلی

 6931-6931های طی سال

 روح اهلل نوروزی

 کارشناس شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت

های حقیقی کشاورزی، صنعت و خدمات است که در محاسبه تولید شامل بخش ساختار کلی یک اقتصاد بندی کالسیک،در تقسیم 

ها به منظور ایجاد تمایز در تغییرات مقادیر گیرد. تهیه شاخص قیمت برای هر یک از این بخشمدنظر قرار می (GDPداخلی )خالص نا

کند. شاخص قیمتی که برای بررسی روند تغییرات قیمت محصوالت تولیدی در هر ای پیدا میاسمی از تغییرات مقادیر واقعی اهمیت ویژه

باشد. مرکز آمار ایران شاخص قیمت سبه و مورد استفاده قرار گیرد از نوع شاخص قیمت تولیدکننده میها محایک از این بخش

 شامل ،(ISIC,) 3ویرایش  های صنعتیبندی رشته فعالیت، مطابق طبقهحقیقی اقتصاد هایتولیدکننده مربوط به بخش

و همچنین شاخص قیمت  "خدمات " های مختلفبخش ،"رقب تولید " ،"(ایمحصوالت کارخانه) صنعت " ،"معدن" ،"کشاورزی"

 .کندرا تولید می تولیدکننده کل اقتصاد ایران

ها مورد های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمتکننده از جمله شاخصشاخص قیمت تولیدکننده مانند شاخص قیمت مصرف

شود. از این ها محاسبه و منتشر میها بوده که از سطح عمومی قیمتولتگیرد و از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی داستفاده قرار می

گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص قیمت گیری صاحبان صنایع، سرمایهتوجهی بر تصمیم رو، تأثیر قابل

کنند. به عبارت دیگر، وش کاالها و خدمات خود دریافت میهایی است که تولیدکنندگان در ازای فرگیری تغییرات قیمتتولیدکننده، اندازه

گیرد. در ادبیات اقتصادی از این شاخص به توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کاالها در کارخانه و مبداء تولید را در نظر میمی

توان از سطح تغییر اخص میشود؛ به این معنی که با بررسی این شیاد می Leading Indicator)نگر )عنوان یک شاخص پیش

ها در بازار کاال و خدمات مصرفی یا تورم اطالع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص قیمت تولیدکننده قیمت

 شود. کننده نیز مشاهده میبا وقفه زمانی در شاخص قیمت مصرف

های مختلف اقتصادی ها را از دیدگاه تولیدکنندگان در بخشقیمتهمانطور که گفته شد شاخص قیمت تولیدکننده روند تغییرات 

های مختلف تولیدی در هر چه اطالعات شاخص قیمت تولیدکننده در بخش ،لذا دهد.( نشان می)کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات و ...

توان ارائه نمود. در این تر را میحال کاربردی تر و در حینتر، کاملتر موجود و در دسترس باشد تفسیرهای دقیقتر و جزئیسطوح تفصیلی

صنایع محصوالت " ، گروههای مهم تولیدی بخش صنعتگزارش بر آن شدیم تا شاخص قیمت تولیدکننده یکی از گروه

 .، را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم"شیمیایی

های تحت تنوع باالی محصوالت و رشته فعالیتبا توجه به وزن و ضریب اهمیت آن و همچنین  "صنایع محصوالت شیمیایی"گروه 

باشد. در محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده های مهم در محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت میپوشش خود، یکی از گروه

های شته فعالیترشته فعالیت صنعتی پوشش داده شده است که عبارتند از: ر 9در مرکز آمار ایران  "صنایع محصوالت شیمیایی"گروه 



 

 

 

 

 و اولیه شکل به پالستیکی مواد تولید"، "ازت ترکیبات و شیمیایی کود تولید"، "ازت ترکیبات و کود بجز اساسی شیمیایی مواد تولید"

 روغن رنگ، انواع تولید"، "کشاورزی در استفاده مورد شیمیایی هایوردهآفر سایر و آفات دفع سموم تولید"، "مصنوعی الستیک ساخت

 صابون، تولید"، "گیاهی دارویی محصوالت و پزشکی در استفاده مورد شیمیایی مواد و دارو تولید"، "بتانه و مشابه هایپوشش و جال

 ."مصنوعی الیاف تولید"و  "شیمیایی محصوالت سایر تولید"، "آرایش لوازم و عطرها نظافت، و بهداشتی کننده، لوازمپاك مواد

محصول صنعتی  939صنایع محصوالت شیمیایی از حدود  ها و گروه اصلیتولیدکننده این رشته فعالیت به منظور محاسبه شاخص قیمت

 .آیدبعمل میگیری مرتبط، به طور فصلی، قیمت

در ادامه گزارش، ابتدا با یک رویکرد تحلیلی به بررسی و مقایسه شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت و شاخص قیمت تولیدکننده 

صوالت شیمیایی و همچنین تحلیل روند تورم گروه صنایع محصوالت شیمیایی با استفاده از ابزارهای تورم ساالنه و تورم نقطه صنایع مح

های مرتبط با صنایع محصوالت شیمیایی از تورم تولیدکننده این ای از سهم هر یک از رشته فعالیتپردازیم. سپس مقایسهبه نقطه می

 مطالعه خواهیم داشت. گروه در بازه زمانی مورد

 

 : مقایسه شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت و شاخص قیمت تولیدکننده گروه صنایع محصوالت شیمیایی6نموار 

 
 

 9391شود، شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت و صنایع محصوالت شیمیایی، در بازه زمانی مشاهده می 9ار دهمانطور که در نمو

راستا، هماهنگ و تا حدود زیادی یکسان دارند. باالتر بودن منحنی اعداد شاخص صنایع محصوالت شیمیایی یرات هم، روند تغی9391تا 

ها در گروه صنایع محصوالت شیمیایی نسبت به میانگین نسبت به شاخص کل بخش صنعت نشان از باالتر بودن سطح عمومی قیمت

اختالف دو شاخص قیمت به حداقل خود  9391زمانی دارد. از فصل پاییز سال ها در کل بخش صنعت در این بازه سطح عمومی قیمت



 

 

 

 

های کل بخش صنعت در یک در گروه صنایع محصوالت شیمیایی با میانگین قیمت 9هارسیده و شاخص قیمت یا میانگین سطح قیمت

های بخش صنعت شتاب تورم در سایر گروهها و همچنین سطح تقریبا یکسان قرار دارند. این بدان معنی است که سرعت افزایش قیمت

 از گروه صنایع محصوالت شیمیایی بیشتر بوده است.

 

 گروه صنایع محصوالت شیمیایی در میانگین تورم و تورم نقطه به نقطه: مقایسه 2 نموار

 
 

گین شااخص در دوره مشاابه   درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت در چهار فصل منتهی به هر فصل نسبت به میان، مقایسه 2در نمودار 

دلیال  باه  شاود میانگین تورم که به آن نرخ رسمی تورم نیز گفته مای . با تورم نقطه به نقطه انجام شده است( میانگین تورمسال قبل آن )

نرخ تورم  .باشدگذاری در ایران میگذار برای هدفمهمترین معیار سیاستقابل اتکاتر بوده و ، داشتن حافظه هشت فصل از اعداد شاخص

کند )یک فصل در مقایسه با فصل مشابه خود نقطه به نقطه که یک مقطع خاص زمانی را با همان مقطع از زمان در سال قبل مقایسه می

 .شودمتعاقباً در نرخ رسمی ایجاد میکند و در واقع بیانگر تغییراتی است که تر عمل میدر سال قبل(، هشداردهنده

ابتدا  9391-9391شود تورم نقطه به نقطه و میانگین تورم صنایع محصوالت شیمیایی در بازه زمانی مالحظه می 2همانطور که در نمودار 

باه او  خاود رسایده و باه عناوان عامال        9399روند افزایشی پرشتاب داشته است، بطوریکه تورم نقطه به نقطاه در فصال پااییز ساال     

سازد. بعد از در پیش گارفتن روناد   ت باال و رسیدن آن به او  در چند دوره آینده آگاه میهشداردهنده ما را از هدایت میانگین تورم به سم

کاهشی در تورم نقطه به نقطه، با وقفه زمانی دو فصل میانگین تورم نیز در مسیر کاهشی قرار گرفته است و این کاهش تورم تاا کااهش   

تا فصل بهاار   9393است. تورم نقطه به نقطه در بازه زمانی زمستان سال  ها در این گروه ادامه یافتهسطح عدد شاخص یا میانگین قیمت

                                                 

 شود.در نظر گرفته می 911ها شود. ) در سال پایه شاخص قیمت یا میانگین سطح قیمتگیری و سنجیده مینسبت به سال پایه اندازه هامیانگین سطح قیمت 9



 

 

 

 

ها در هر فصل در مقایسه باا فصال مشاابه خاود در ساال قبال دارد.       منفی بوده است که حکایت از پایین آمدن سطح قیمت 9391سال 

تا زمانی که تورم هشداردهنده مسیر افزایشی و مثبات   میانگین تورم نیز به تبعیت از آن با دو فصل تاخیر در چاله منفی نمودار قرار گرفته

 خود را طی کند.

تا انتهای دوره مورد بررسی مثبت و در مسایر افزایشای    9391تورم نقطه به نقطه گروه صنایع محصوالت شیمیایی از فصل تابستان سال 

به دلیل تاثیرپذیری باالی ایان بخاش از تغییارات    رسیده است.  9391درصد در فصل پاییز  08.8درصد به  1.0پرشتاب بوده بطوریکه از 

تشدید شده است. همچنین با توجه به خار  شدن اعداد کوچک شاخص از  9391نرخ ارز، آهنگ رشد این تورم در سه فصل ابتدایی سال 

در  3.1که میانگین تورم از  ایگیری، روند افزایشی را در مورد میانگین تورم این گروه نیز شاهد هستیم بگونهصورت محاسبات در متوسط

 رسیده است. 9391درصد در فصل پاییز  81.2به  9391فصل زمستان سال 

 

 تورم گروه محصوالت شیمیاییمیانگین ها از رشته فعالیتسهم 

متفاوت های با نرخ هامختلف است که قیمت آنهای رشته فعالیتای از مجموعهگروه صنایع محصوالت شیمیایی همانطور که گفته شد 

ترین بیشها رشته فعالیتکدام  تحلیل سهم اجزاء مختلف و اینکهیابند. و برخی از آنها افزایش و بعضی دیگر کاهش می کندتغییر می

تأثیر  بررسی به منظور، اندروند قیمت کلی ناهماهنگ بودهها با و کدام یک از قیمت اندداشته گروه نقش را در تغییرات شاخص

  حائز اهمیت است. های آیندهسیاست ها برها، یا پیامدهای احتمالی تغییر قیمتری بر تغییر قیمتهای جاسیاست

اصلی آورده شده  رشته فعالیت هایبرای  نهتورم ساال میانگیننرخ تورم، ضریب اهمیت، سهم از تورم و رتبه تأثیرگذاری در  (9)در جدول 

 . باشدمی گروه از تورم کل رشته فعالیتعوامل تعیین کننده سهم  (رات قیمتتغییدر صد تورم )میانگین است. ضریب اهمیت و 

تری از تورم سهم بیشبه نوعی ند، دار در سال پایه هایی که سهم باالیی در ضریب اهمیت گروه صنایع محصوالت شیمیاییرشته فعالیت

 دهند.را به خود اختصاص می

 ساخت و اولیه شکل به پالستیکی مواد تولید" رشته فعالیت( 9391=911) 9391ال پایه بر اساس سدهد نشان می 3همانطور که نمودار  

 تولید" هایرشته فعالیتدر ادامه درصد ضریب اهمیت گروه را به خود اختصاص داده است.  81به تنهایی بیش از  ،"مصنوعی الستیک

 لوازم و عطرها نظافت، و بهداشتی کننده، لوازمپاك مواد صابون، دتولی"درصد و  21.2با  "ازت ترکیبات و کود بجز اساسی شیمیایی مواد

 جال روغن رنگ، انواع تولید"های رشته فعالیت اند.گروه را به خود اختصاص داده ضریب اهمیت بیشترین سهم ازدرصد  93.0 با "آرایش

درصد،  1.1 "گیاهی دارویی محصوالت و پزشکی در دهاستفا مورد شیمیایی مواد و دارو تولید" درصد، 1.1 "بتانه و مشابه هایپوشش و

 تولید"درصد و  2.0 "سایر محصوالت شیمیایی"درصد،  3.1 "مصنوعی الیاف تولید"درصد،  8.1 "ازت ترکیبات و شیمیایی کود تولید"

اند. همانطور که مالحظه هدرصد ضریب اهمیت را داشت 9.1 "کشاورزی در استفاده مورد شیمیایی هایوردهآفر سایر و آفات دفع سموم

  اند.درصد ضریب اهمیت را به خود اختصاص داده 23، در مجموع کمتر از رشته فعالیت گروه 9از رشته فعالیت  1شود می

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 صنایع محصوالت شیمیاییضریب اهمیت گروه مختلف از  هایرشته فعالیتسهم  (:3نمودار )

 

 های گروه صنایع شیمیاییسهم از تورم رشته فعالیتت نیز بایستی مدنظر قرار گیرد. اما در کنار ضریب اهمیت، تغییرات قیم

بررسی و تبیین  ،در ادامه ( آورده شده است.1به همراه رتبه اثرگذاری هر رشته فعالیت در جدول ) 1961-69های طی سال

 شود.ائه میبه تفصیل ارد مطالعه ها طی دوره مورتورم و سهم از تورم رشته فعالیت وضعیت

درصد  55..باالترین مقدار خود در دوره مورد مطالعه،  تولیدکننده صنایع محصوالت شیمیایی بهنرخ تورم  1961سال 

هایی که باالترین ضریب اهمیت را شود در سال مذکور رشته فعالیت( مشاهده می1مانطور که در جدول )رسیده است. ه

اند )ستون همیت مرتب شده اند(، به ترتیب بیشترین سهم را در تورم کل داشتهدارند )رشته فعالیت ها بر اساس ضریب ا

و  "گیاهی دارویی محصوالت و پزشكی در استفاده مورد شیمیایی مواد و دارو تولید"های رشته فعالیت .رتبه اثرگذاری(

 و جال روغن رنگ، انواع تولید" با وجود سهم کمتر از ارزش تولید گروه، نسبت به "ازت ترکیبات و شیمیایی کود تولید"

 و پرشتاب توجه قابل افزایش دهندهنشان موضوع دارد. ایندر رتبه باالتری از اثرگذاری قرار  "بتانه و مشابه هایپوشش

های با ضریب رشته فعالیتسهم باشد و موجب پیشی گرفتن اهمیت می ضریب عامل تقابل با در تورم( میانگین) قیمت

 شده است. 1961و نرخ تورم باالتر در سال  تراهمیت پایین

تورم گروه صنایع شیمیایی نسبت به تورم سال قبل کاهش یافته، بطوریكه نرخ  1961( در سال 1بر اساس نتایج جدول )

 الستیك ساخت و اولیه شكل به پالستیكی مواد تولید" رشته فعالیتدرصد رسیده است.  .9.5درصد به  55..تورم از 

در سال مذکور داشته است.  1961 سال ا باالترین ضریب اهمیت همچون سال قبل بیشترین سهم را در تورمب "مصنوعی

 هایفرآورده سایر و آفات دفع سموم تولید"و  "بتانه و مشابه هایپوشش و جال روغن رنگ، انواع تولید" هایرشته فعالیت

رشته اند. درصد بیشترین تورم را به خود اختصاص داده ../.و  6./6با به ترتیب  "کشاورزی در استفاده مورد شیمیایی

دومین رشته فعالیت است که  "آرایش لوازم و عطرها نظافت، و بهداشتی کننده، لوازمپاك مواد صابون، تولید"فعالیت 



 

 

 

 

 مواد لیدتو"گروه از بعد گروه این اهمیت ضریب. این در حالی هست که است داشته 1961سال  تورم در را نقش بیشترین

رشته  قیمت توجه قابل افزایش دهندهنشان موضوع این ،دارد قرار سوم رتبه در "ازت ترکیبات و کود بجز اساسی شیمیایی

 شیمیایی مواد تولید" با مقایسه در "آرایش لوازم و عطرها نظافت، و بهداشتی کننده، لوازمپاك مواد صابون، تولید"فعالیت 

 گروه شده باعث و فائق آمده اهمیت ضریب عامل بر قیمت افزایش اثر بطوریكه ،باشدمی "زتا ترکیبات و کود بجز اساسی

 داشته 1961 سال تورم از سهم جایگاه دوم  "آرایش لوازم و عطرها نظافت، و بهداشتی کننده، لوازمپاك مواد صابون، تولید"

 .باشد

درصد در سال  ./8به  .9/.از  وشدید روبرو بوده است نسبت به تورم سال قبل با کاهش  1969تورم سال 4نمودار طبق 

 ترکیبات و کود بجز اساسی شیمیایی مواد تولید"بجز  هارشته فعالیترسیده است. در این سال شاخص قیمت همه  1969

درصد کاهش یافته است. بیشترین تورم در  ./4با افزایش همرا بوده است. شاخص گروه مذکور نسبت به فصل قبل  "ازت

 9/11و  5/11به ترتیب با  "سایر محصوالت شیمیایی"و  "ازت ترکیبات و شیمیایی کود تولید" هایاین سال را رشته فعالیت

 به پالستیكی مواد تولید" رشته فعالیت( نشان می دهد سهم از تورم 1همانطور که جدول )اند. درصد به خود اختصاص داده

درصد داشته است. نكته قابل توجه،  94بیش از  باان بیشترین سهم از تورم را همچن "مصنوعی الستیك ساخت و اولیه شكل

 باشد. می "مصنوعی الستیك ساخت و اولیه شكل به پالستیكی مواد تولید" رشته فعالیتسهم از تورم منفی 

شان دهنده دارای تورم منفی بوده که ن 1969نسبت به شاخص قیمت آن در سال  1964در سال ایی یگروه صنایع شیم

های مربوط به آن . تغییرات شاخص این گروه، حاصل برآیند تغییرات زیر گروهسال است اینسطح قیمت ها در کاهش 

تورم  .اندهای شاخص قیمت کاهش و در برخی دیگر شاخص قیمت با افزایش مواجه بودهباشد که در برخی از زیر گروهمی

قیمت همراه است که با کاهش  هاییزیر بخشها در شتر جهت حرکت قیمتدهنده قوت و نیروی بیمنفی این گروه نشان

شاخص کل این گروه شده است. همانطور که قبالً هم بیان شد، عوامل تغییرات در نهایت منجر به منفی شدن  اند کهبوده

باشد. گروه می تغییرات شاخص قیمت آن زیرو جهت میزان  ،تعیین کننده اثربخشی و قدرت شاخص یك زیر گروه، وزن

ها مثبت و سهم از تورم برخی دیگر منفی است. شود سهم از تورم برخی از زیر گروههمانطور که در جدول یك مشاهده می

تنها کاهش نیافته بلكه  که شاخص قیمت آنها نه باشدمیها گروهبرخی از زیرمنفی بودن سهم از تورم نكته قابل مالحظه در 

ها نشان دهنده کاهش شاخص قیمت زیر گروه گروهزیرسهم از تورم برخی دیگر از مثبت بودن  افزایش نیز داشته است.

ها، تولید مواد پالستیكی و به شكل اولیه قابل توجه است که با داشتن تورم منفی و وزن باشد. در بین زیر گروهمربوطه می

درصد(. تولید  8.54ا به خود اختصاص داده است )ها، بیشترین سهم در کاهش شاخص رزیاد آن در مقایسه با سایر گروه

مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت رتبه دوم تأثیرگذاری در کاهش شاخص قیمت این گروه را دارا بوده است. 

 ینربیشت بوده و درصد 1859منفی  دارای سهمدرصد  1.56گروه تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت با داشتن تورم برابر با 

 داشته است.تأثیر در افزایش شاخص 

صنایع شیمیایی در نقطه عطف خود قرار داشته و به مقادیر مثبت بازگشته و در سال بعد روند افزایشی تورم  .196سال 

 بجز اساسی شیمیایی مواد تولید"شود در سال مذکور رشته فعالیت ( مشاهده می1مانطور که در جدول )هکند. خود را حفظ می

ها از افزایش قیمتی باالیی برخوردار بوده و با توجه به ضریب اهمیت باالیی نسبت به دیگر رشته فعالیت  "ازت ترکیبات و کود

تورم گروه صنایع  ازدرصد سهم  ..درصد باال آورده است. رشته فعالیت مذکور به تنهایی  959که دارد تورم کلی را تا 

 شیمیایی را به خود اختصاص داده است. 



 

 

 

 

رشته درصد رسیده است.  1956نیز ادامه داشته و مقدار آن به  1969روند افزایشی تورم گروه صنایع شیمیایی در سال 

با باالترین ضریب اهمیت بیشترین سهم را در  "مصنوعی الستیك ساخت و اولیه شكل به پالستیكی مواد تولید" فعالیت

از رشد قیمتی مناسب نیز ز ضریب اهمیت باالیی برخوردار بوده، که ا یهایداشته است. رشته فعالیت 1969 سال تورم

همچون  "ازت ترکیبات و کود بجز اساسی شیمیایی مواد تولید"رشته فعالیت باشند. نكته قابل توجه این که برخوردار می

تولید کودشیمیایی و " سال قبل باالترین تورم را دارد و همچنان به رشد قیمتی خود ادامه داده است. همچنین رشته فعالیت

  کند.تورم صفر را تجربه مینسبت به سال قبل تغییر قیمتی نداشته و  "ترکیبات ازت



 

 

 

 

 1361 -69های گروه صنایع محصوالت شیمیایی طی دوره زمانی (: روند تورم، سهم از تورم و رتبه اثرگذاری رشته فعالیت1جدول )

 ضریب اهمیت هازیر گروه

 رتبه اثرگذاری سهم از تورم نرخ تورم رتبه اثرگذاری سهم از تورم نرخ تورم رتبه اثرگذاری سهم از تورمنرخ تورم

الت شیمیاییصنایع محصو

 تولید مواد پالستیكی به شكل اولیه و ساخت الستیك مصنوعی

 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت

ه و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و تولید صابون و مواد پاك کنند

 لوازم آرایش


 های مشابه و بتانهتولید انواع رنگ و روغن جال و پوشش

تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشكی و محصوالت 

 دارویی گیاهی


 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت

 تولید الیاف مصنوعی

 تولید سایر محصوالت شیمیایی

های شیمیایی مورد استفاده در هتولید سموم دفع افات و سایر فراورد

 کشاورزی


 ضریب اهمیت هازیر گروه

 رتبه اثرگذاری سهم از تورم نرخ تورم رتبه اثرگذاری سهم از تورم نرخ تورم رتبه اثرگذاری سهم از تورمنرخ تورم

صنایع محصوالت شیمیایی

 تولید مواد پالستیكی به شكل اولیه و ساخت الستیك مصنوعی

 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت

افت و عطرها و تولید صابون و مواد پاك کننده و لوازم بهداشت و نظ

 لوازم آرایش


 های مشابه و بتانهتولید انواع رنگ و روغن جال و پوشش

تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشكی و محصوالت 

 دارویی گیاهی


 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت

 تولید الیاف مصنوعی

 تولید سایر محصوالت شیمیایی

در  های شیمیایی مورد استفادهتولید سموم دفع افات و سایر فراورده

 کشاورزی
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