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  مقدمه

های خود فعالیت فت رونداشاهد ، بسیار مناسب رشد هایورهدشت سر نهادن پبخش ساخت و ساز پس از 

مدت های کوتاهبر این بخش وارد نموده است. توأم با وقفه ربات سهمگینیضنیز  19 کوویدبحران  و بوده

. در ای از ابهام قرار دارددر هاله های این بخشیتاحیای فعالشروع به کار مجدد و در بخش تجاری، 

تر بخش به ویژه در اروپا های کوچککاهش سودآوری شرکتگیری باعث همهشیوع حقیقت از آنجا که 

های هزینه دیگر، اند. از طرفها به شدت از این بحران آسیب دیدهSMEتوان اذعان داشت که گردیده، می

-استراتژیی اتخاذ کننده هاشرکت. باشدز دیگر پیامدهای این بحران میاسنگین انطباق با مقررات ایمنی 

از طریق انتشار اوراق قرضه و کاهش سود  خود را نقدینگیطور عمده ب شرایط موجود، واجهه بام های

در طول بحران کمک خواهد کرد. البته های بزرگ . این امر به دوام شرکتنمایندقسیمی محافظت میت

اجرای توان اجرای این نوع استراتژی را ندارند. های بزرگ به اندازه شرکتهای کوچکتر شرکت

، مفید سازیهای خانهپشتیبانی از پروژههای حفظ اشتغال، تضمین وام و ی مانند طرحهای حمایتسیاست

ها و حاشیه سود بخش ساخت و ساز را تغییر نخواهد داد. این در کاهش فعالیتانداز اما چشم واهند بود،خ

ی بزرگ، تداوم خواهد های زیربنایی و انرژی، البته عمدتا برای شرکتهاست که فرصت فعالیتا حالی

 داشت.

 نقاط قوت

  1یکیسفارشات الکترون مناسبفهرست 

 ساختارهای داخلی 

 ها و استفاده از اهرم سیاست حمایتیزیرساخت 

  جهانرشد جمعیت 

 افزایش مستمر شهرنشینی 

 های بهره پایین در اقتصادهای پیشرفتههای پولی سازگار در سراسر جهان و نرخبه طور کلی سیاست 

 نقاط ضعف

 انعطاف( پذیری مالی اندک در موسسات کوچک و متوسطSMEs) 

 فقدان مهارت 
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 پایین بودن سطح سودآوری 

 ویژه در چینهای ساختمانی به تداوم سطح باالی بدهی شرکت 

 بدهی باالی خانوارها در سطح جهان 

 کوویدبحران سالمت  یامدهایاز پ مدتلندبها به صورت بخش یصنعت، برخ یاچرخه تیماه 

 .شوندیمتأثر م 19

 هازیربخش

های اصلی شامل مصالح ساختمانی و معامالت امالک است. همچنین فعالیت بخش به طور کلی زیربخش

 شود.یی نیز تقسیم میو غیرمسکونی شامل کارهای عمومی و زیربنا به دو فعالیت مسکونی
 

  ارزیابی ریسک

های اقتصادی از جمله گیری ویروس کرونا منجر به اقدامات محدودکننده شدیدی شد که بر فعالیتهمه

تولید ناخالص داخلی اقتصاد  بخش ساخت و ساز تأثیر گذاشته است. بر اساس برآورد موسسه کوفاس، رشد

درصدی را در  8/4، کاهش 2019و  2018های درصد به ترتیب در سال 5/2و  2/3ارقام  ثبتپس از  جهان

های ساختمانی تحت تأثیر اقدامات ، عمدتاً سایت2020کند. در نیمه اول سال تجربه می 2020سال 

ها در درجات متفاوت و در مناطق مختلف جهان تمحدودکننده قرار گرفتند. در حالی که این محدودی

های بهداشتی موجود و محدودیت های مربوط های ساختمانی به دلیل پروتکلاجرا شده، برخی از کارگاه

پویایی بحران و تأثیر آن بر بهبود صنعت  اند.خود نرسیده به دورکاری، هنوز به ظرفیت پیش از بحران

بر اساس  در واقع .های مختلف صنعت یکسان نیست، در بخشای آنرغم ماهیت چرخهت و ساز علیساخ

به تعویق ها( )خانوارها و شرکت یبخش خصوص یساختمان یهاپروژه شتریب رودانتظار می نظر کوفاس،

خرید و  ، تصمیم بهاز نقاط جهان و کاهش درآمد یاریدر بس یکاریب شی، افزایاقتصاد بهامازیرا  ،دنبیفت

، سال جاریعرضه و تقاضا در بر شوک مضاعف  بروزل ی. به دلسازدبا تردید مواجه میرا گذاری سرمایه

ساخت و های تیفعال 2020در سال برآورد نموده که  Global Data هایداده لیو تحل هیشرکت تجز

-ها انعطافمانند زیرساخت های صنعتبرخی از زیربخش  .محدودتر شوددرصد  4/1 ،ساز در سراسر جهان

های های زیربنایی عمومی در بستهدلیل آن تا حدودی به نقش کلیدی پروژه ی بیشتری دارند کهپذیر

حمایت  سایه دردر بسیاری از کشورها  حیای بخشاکه روند  الی استحاین در  گردد.محرک باز می

های محرک بخشی از ین بستهاکثر ااست.  گیریر حال شکلدتا حدی های پولی سازگار دولت و سیاست

 باشد.های زیست محیطی میاین بخش به منظور رفع چالش "کربن زدایی"تالش مستمر برای 
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 در مناطق مختلف جهان اخت و سازسارزیابی ریسک صنعت 

 منطقه
آمریکای 

 التین

آمریکای 

 شمالی

اروپای مرکزی و 

 شرقی
 آسیا اروپای غربی

خاورمیانه و 

 ترکیه

 باالبسیار  باالبسیار باال باال باال باال ریسک

  ،باشد.می باالو بسیار  باالدرجات مختلف ریسک شامل چهار درجه کم، متوسط 
 

 اقتصادی  وضعیت

 رای این بخشببزرگ  شوک یکعنوان ب بحران سالمت

به ای است که تخت تاثیر رکود اقتصاد جهانی قرار گرفته است. صنعت ساخت و ساز یک صنعت چرخه

های ساختمانی ایتها در زمینه مدیریت سمنظور مهار اپیدمی و حفظ سالمت کارگران ساختمانی، دولت

از ، برخی از کشورها 2020گیری در سه ماهه دوم سال همه در اوج اند.های متفاوتی را انتخاب نمودهگزینه

در  . اینهای ساختمانی گرفتندتصمیم به تعطیلی سایتجمله فرانسه، مکزیک، اسپانیا و چند کشور دیگر 

ارهای ضروری مانند تامین آب، ک از جمله اتریش و السالوادور که برخی دیگر از کشورهااست حالی 

از جمله برزیل، آلمان  سرانجام، در برخی کشورها .ه دادندادام راهای انرژی بیمارستان یا زیرساخت ساخت

به  های ساختمانیو کارگاه، بخش ساخت و ساز به عنوان یک بخش ضروری در نظر گرفته شد و سوئد

 مشکالتی نظیر دلیل به، ه فعالیت خود ادامه دادندبی که هایسایت، از سوی دیگر. دادندفعالیت خود ادامه 

های خاص، دردسترس نبودن کارگران به دلیل بسته بودن مرزها، افزایش مرخصی هاینهادهتامین  عدم

با تأخیر  ،هاکارگاهسازمان جدید های بهداشتی اعمال شده توسط پزشکی به دلیل بحران سالمت و پروتکل

، شودمدت میدر کوتاهبهبود روند دشوارشدن . این دالیل موجب های خود روبرو شدنددر ادامه فعالیت

-سرمایه رودبه عالوه انتظار می حتی در شرایطی که اقدامات مهار در بسیاری از کشورها کاهش یافته باشد.

درصد  3/14، 2021تا سه ماهه اول  2020گذاری در بخش ساخت و ساز طی بازه زمانی سه ماهه دوم 

از سوی  کاهش داشته باشد که این کاهش در اروپا و آمریکای شمالی نسبت به آسیا بیشتر خواهد بود.

ند پروژه جاده ابریشم همان ،به تاخیر خواهند افتاد نیز هایی که قبل از بحران در حال اجرا بودندپروژه دیگر

کشور را درگیر نموده و هدف اصلی آن اتصال آسیا، اروپا و آفریقا به  138، 2013جدید چین که از سال 

 باشد.چین می

 امالک و مستغالت تأثیر بحران بر بخش 

های تقاضای ساختمان ،ندبا آن مواجهها بنگاهکه خانوارها و  بهامیافضای در سمت تقاضا، کاهش درآمد و 

باعث اندازهای احتیاطی افزایش بیکاری و پس حقیقتدر  .دهدرا در تنگنا قرار می مسکونی و تجاری



 

 

 

 
4 

 صندوق ضمانت صادرات ايران

www.egfi.ir 99 آذر 

-های سرمایه، پروژهثباتشرایط بیها به دلیل درآمد کمتر و شرکت .گرددمیتقاضای مسکن  کاهش

رود به تعویق انداختن انتظار می اندازند.های جدید را لغو نموده یا به تعویق میگذاری در زیرساخت

تاثیر  ،روند کاهشی داشته 2019مسکونی که از اواخر سال  گذاری تجاری، بر ساخت و سازهای غیرسرمایه

، ممکن است موجب 19 کوویدبه دلیل بحران ناشی از  "دور کاری"عالوه بر این افزایش  منفی داشته باشد.

ساخت  های جدیدهای تجاری فعلی تمدید نشوند و از سوی دیگر جذابیت پروژهنامهگردد از یک سو اجاره

با محدودیت، که بعضا  آنها ها و کارمندانشرکت .را زیر سوال ببرددر ابعاد بزرگ واحدهای تجاری ساز  و

نیاز به  و این رویه را در کوتاه مدت حفظ نمودهاند، ممکن است خود را با دورکاری سازگار نموده

به همین دلیل است که یک غول فناوری  .خود نداشته باشندملکی های نگهداری تمام یا قسمتی از دارایی

ادامه  19 کوویداعالم کرد که رویه دور کاری کارمندان را حتی پس از  2020بوک در سال مانند فیس

ه کار خود ادامه باز راه دور  2021ر کارمندان آن حداقل تا سال د داد. گوگل نیز اعالم نمود که اکثخواه

 .خواهند داد

 ها نسبت به بحرانختپذیری و مقاومت نسبی بخش زیرساانعطاف

افزایش دوباره بهای  با دانند.را کلید بهبود اقتصادی و منبع ایجاد اشتغال می خت و سازساها صنعت دولت

PVC  ،گرددمیکامالً مشهود مستمر در بخش بهبود )پالستیک( به عنوان نهاده اصلی صنعت ساخت و ساز. 

به  .شودمیبا هزینه استقراض کمتری تامین  عمومیهای گذاریهای پولی سازگار، سرمایهبه لطف سیاست

، تورمنرخ در خصوص  اعالم کرد 2020در آگوست سال بانک مرکزی  ،متحدهایاالت عنوان نمونه در 

بانک  .داردمیهای کلیدی خود را در میان مدت پایین نگاه نرخ و بالطبعانعطاف بیشتری خواهد داشت 

 به قصد دارند تااند، های کلیدی صفر یا حتی منفی داشتهمرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن که قبال نرخ

توسعه و  ،گذاریهای سرمایه. در مجموع، هدف پروژهمتوسل شوندتقاضا  محرک اقدامات غیرمتعارف

یک نمونه  .باشدمی هاساختمانهای حمل و نقل و تاسیساتی و همچنین نوسازی حرارتی بهبود زیرساخت

 میلیارد دالری برای استقرار شبکه ریلی بین شهری در منطقه 68پروژه  ها در آسیا،از بودجه این نوع پروژه

Great Bay   که اخیرا توسط کمیسیون توسعه و اصالحات استان گواندونگ چین تصویب شده است

 در این کشور استفاده نماید. 5Gترنت چین همچنین باید از حمایت عمومی برای استقرار این است.

میلیرد دالر( برای ساخت و ساز و بازسازی  67/4میلیارد یورو )معادل  4طرح محرک فرانسه شامل در اروپا 

های های زیربنایی از جمله مدرسه و زیرساختباشد. انگلیس نیز طرحی را برای احیای پروژهحرارتی می

 پوند اعالم نموده است.میلیارد  5بهداشتی در کشور تا 

گذاری از سرمایه توانندمیو  بودهجذاب  ،هزینه اندک نیروی کار ماهر لیلدکشورهای اروپای شرقی، به 

در واقع، بخش فناوری  مند شوند.بهرههای دیجیتالی خصوص فعالیتبه ویژه درهای جدید ساختدر زیر
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، زیرا مردم داندرا در مقابل بحران مقاوم می آن کوفاسهایی است که یکی از بخش و ارتباطات اطالعات

 اوقات فراغت بهره ببرند. ای، خانگی وجبتال برای اهداف حرفهیابزارهای داز سازد را قادر می

 مسائل زیست محیطیش در پاسخ به بخلزوم تداوم تغییرات عمده 

پیشگیری از کنندگان و مقامات دولتی مبنی بر مصرف خواستبه بنا  فعاالن صنعتچند سالی است که 

. برای مثال، اتحادیه اروپا خود اندگام نهادهربن بدون ک مسیردر ، زمینیش خطرات زیست محیطی و گرما

دست  2050برای ساخت و سازهای جدید تا سال  «خنثی سازی کربن»را متعهد نموده است که به هدف 

گذاری درصد کاهش دهد. طرح سرمایه 40 ،2030تا سال را در این بخش  ربنیافته و همچنین انتشار ک

که این امر منجر  نمودهارچوبی را برای سرمایه گذاری در زیرساخت های سبز فراهم چ، 2جدید سبز اروپا

)راه آهن سریع السیر، حمل و نقل عمومی، زیر  گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل کم کربنبه سرمایه

های شارژ مجدد برق( خواهد شد. بحران سالمت نباید این مسیر را تغییر دهد. عالوه بر این، با ساخت 

اتحادیه  "منابع طبیعی و محیط زیست"میلیارد دالر آمریکا( به بودجه  31/57میلیارد یورو ) 1/49تخصیص 

به باشد.  نیز و ساز تواند به سود بخش ساختهای تجدیدپذیر می، استفاده از انرژی2021ا در سال اروپ

که نمود را ایجاد  3(ARENAتجدید پذیر استرالیا ) آژانس انرژی ،2012در سال دولت استرالیا  عالوه

پروژه  543به اجرای  ARENA، 2012باشد. از سال تجدیدپذیر می یهدف آن مدیریت پروژه های انرژ

ایه گذاری گردیده است. طبق گزارش بانک میلیارد دالر سرم 58/1متعهد شده است که در مجموع منجر به 

ها، کربن زدایی ساختمانهزینه بازاری درصد جمعیت آن شهری هستند،  80جهانی، در آمریکای التین که 

 . تعیین گردیده است 2030تریلیون دالر تا سال  4 تقریباً

های جدید مانند فناوری دورکاری، استفاده از گسترشانتظار می رود پس از بحران کرونا، به دلیل نیاز به 

 و رباتیک تسریع شود.  4هوش مصنوعی

                                           
2  The European Green New Deal Investment Plan 
3  Australian Renewable Energy Agency 
4 Artificial Intelligence (AI) 


