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مقدمه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ طاهره کریمی دستنایی: منبع

همرراه 2018واحد درصدی نسبت به فصل چهارم 0.1و افزایش حدود 2018درصدی نسبت به فصل اول سال 2.5، تولیدات صنعتی جهان با رشد 2019در فصل اول سال 
درصرد، کشرورهای در حرال توسرعه و 7.3کشور چرین برا 2019در فصل نخست . عامل اصلی این رشد، افزایش میزان تولیدات صنعتی در کشور چین است. بوده است
. درصد رشد تولیدات صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شده اند0.4درصد و کشورهای توسعه یافته صنعتی با 0.8نوظهور با 

.، به بررسی تولیدات صنعتی به تفکیک گروه های کشوری می پردازدسازمان یونیدوگزارش حاضر با استفاده از اطالعات فصلی 
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رشد تولیدات صنعتی چین به طرور جداگانره از سرایر گروه هرای 2018، از فصل اول سال سازمان یونیدودر طبقه بندی گروه های کشوری 
که چین سازمان یونیدو دلیل این جداسازی را اندازه و ویژگی های جدید اقتصاد چین دانسته و عنوان کرده. کشوری گزارش شده است

.به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد صنعتی است

2019رشد تولید صنعتی جهان در فصل اول 

یونیدو: منبع داده ها

2019ترا فصرل اول 2017بررسی روند ماهانه رشد تولیدات صنعتی جهان از فصل چهارم 
:مطابق نمودار زیر نشان می دهد

 درصدی نسبت به فصل 2.5، تولیدات صنعتی جهان با رشد 2019در فصل اول سال
واحرد 0.1مواجه شده که نسبت به رقم مشابه در فصل قبل، حردود 2018اول سال 

.درصد افزایش یافته است

 رونرد نزولری در پریش گرفتره و در 2017رشد تولیدات صنعتی از فصل چهارم سال
رسیده امرا در 2017به پایین ترین میزان خود از ابتدای سال 2018فصل چهارم سال 

.اندکی افزایش یافته است2019فصل اول 

 ه جرز ب)در روندی مشابه، رشد تولیدات صنعتی کشورهای در حال توسعه و نوظهور
به کمترین 2018کاهش یافته و در فصل چهارم 2017نیز از فصل چهارم سال ( چین

رونرد افزایشری در پریش 2019اما در فصل اول سال . میزان رشد خود رسیده است
.گرفته است

هران، از فصرل رشد تولیدات صنعتی چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده صرنعتی ج
بره بیشرترین رشرد خرود 2019روند افزایش داشته و در فصل اول 2018سوم سال 

.تاکنون دست یافته است

 رونردی 2017رشد تولیدات صنعتی در اقتصادهای توسعه یافته ار فصل چهارم سال
در ( نسبت به مدت مشرابه سرال قبرل)درصد رشد 3.5کاهشی داشته بطوریکه از 

.  دست یافته است2019درصد رشد در فصل اول سال 0.4به 2017فصل آخر سال 
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2019ترکیب تولیدات صنعتی جهان در فصل نخست 

یونیدو: منبع داده ها

:سهم اقتصاد در حال توسعه و نوظهور، اقتصادهای توسعه یافته و اقتصاد چین از تولیدات صنعتی جهان مطابق نمودار زیر نشان داده شده است

 درصرد از ارزش افرزوده 18تقریبرا  ( به جز چرین)درصد و کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی 19درصد، چین حدود 63کشورهای صنعتی توسعه یافته حدود
. تولیدات صنعتی جهان را به خود اختصاص داده اند

 درصدی از ارزش افزوده تولیدات صرنعتی جهران را داشرته و سرهم سرایر 16در میان کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی به جز چین، اقتصادهای نوظهور سهم
.درصد بوده است1.5کشورهای در حال توسعه صنعتی نیز 
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رشد تولید صنعتی جهان به تفکیک گروه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته

یونیدو: منبع داده ها

تمایل به ثبات داشتند و به همین دلیل 2019، اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور در سه ماهه نخست سال 2018پس از کاهش شدید تولید صنعتی در فصل آخر سال 
درصرد 2.5، 2019عملکرد آسیا و اقیانوسیه در تولیرد صرنعتی در سره ماهره نخسرت سرال . درصد افزایش یافت0.8نرخ رشد صنعتی در این گروه از کشورها، به میزان 

درصدی نسبت به مدت مشابه سرال 1.2با کاهش 2019تولید صنعتی آمریکای التین در سه ماهه اول . افزایش داشته که اندونزی عامل اصلی این رشد مثبت بوده است
.قبل مواجه شده که عامل اصلی این کاهش رکود اقتصادی آرژانتین و کاهش تولیدات صنعتی برزیل بوده است

ال بروده درصد بوده که به ترتیب به علت رشد تولید صنعتی کشورهایی نظیر ساحل عاج، مراکش، نیجریره و سرن 0.7درآفریقا نیز رشد تولیدات صنعتی در مدت مذکور 
. درصد افزایش تولید صنعتی داشته است0.5حدود 2019در فصل اول سال ( آفریقای جنوبی)صنعتی ترین کشور این منطقه . است

درصد رشد تولید فصل چهارم سال 
نسبت به فصل قبل2018

2019سال درصد رشد تولید فصل اول
نسبت به مدت مشابه سال قبل نام منطقه

1.6 0.7 آفریقا
2.9 2.5 آسیا و اقیانوسیه
1.3- 1.2- آمریکای التین
2.3- 0 سایر
0.6 0.8 در حال توسعه و نوظهورکشورهای
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رشد تولید صنعتی گروه کشورهای توسعه یافته صنعتی

یونیدو: منبع داده ها

درصد بروده کره ناشری از متوسر  0.4( نسبت به مدت مشابه سال قبل)2019رشد تولیدات صنعتی در میان گروه کشورهای توسعه یافته صنعتی در فصل نخست سال 
2.5پرس از رشرد )درصدی درآمریکرای شرمالی 1.8و رشد ( نسبت به مدت مشابه سال قبل2018درصدی در فصل چهارم سال 0.6پس از افت )درصدی اروپا 0.3رشد 

-1.1برا کراهش 2019اما رشد تولیدات صنعتی در کشورهای آسیای شرقی در فصرل اول سرال . بوده است( نسبت به مدت مشابه سال قبل2018درصدی در فصل چهارم 
-0.3درصردی ترایوان و -3.7درصردی کرره جنروبی، -1.7درصدی ژاپرن، -1.1رشد منفی تولیدات صنعتی کشورهای شرق آسیا ناشی از رشد . درصدی مواجه شده است
. درصدی سن اپور بوده است

درصد رشد تولید فصل چهارم سال 
نسبت به فصل قبل2018

2019سال درصد رشد تولید فصل اول
نسبت به مدت مشابه سال قبل نام کشور

2.5 1.8 آمریکای شمالی
0.6- 0.3 اروپا
1.1 1.1- شرق آسیا
0.9 0.4 تیگروه کشورهای توسعه یافته صنع


