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 الصه مدیریتيخ

 بنادر، )جاده، راه آهن، بخش مسکونی و نيز غيرمسکونی شامل حمل و نقل و ساز دردر این گزارش متغيرهای ساخت 

تحليل ریسك کشوری موسسه فيچ ترکيب شده ای( با های انتقال لولهها و شبکه)نيروگاه انرژی و تاسيسات ،ها(فرودگاه

 ست.اها و پتانسيل درآمدزایی صنعت تصویر شده و فعاليت

این کاهش ناشی از همگامی  ست.ادرصد پيش بينی شده  -1/4معادل  2020 سال رشد توليد ناخالص داخلی ایران در

 2019 سال مریکا و نيز آثار مخرب کرونا درا 2018ویژه پس از تحریم ثانویه هرکود شدید و وخامت شرایط اقتصادکالن ب

 ست.ابوده 

کشور خاورميانه  14از ميان   11های ایران، ، در زیرساختستاشاخص ریسك/امتياز که شاخص ثبات سياسی و اقتصادی 

ياز در صنعت ساخت و ساز ست. رتبه شاخص ریسك/امتاکشور در بازار جهانی محاسبه شده 105 بين از 72و افریقا و 

امریکا و  2018های مجدد رغم امتياز مثبت مرتبط با جمعيت شهرنشين ثروتمند به خاطر اثرات منفی تحریمران عليای

 هاها در دست چينیفضای رقابتی که به دليل تحریمریسك فضای قانونی، ضعف بازارکار و  ها مانندتنوعی از ریسك

ها پس از شيوع کرونا گذاریناشی از تاخير یا لغو سرمایهگين این تنزل همچنين از رکود سن ست.اتنزل یافته  ،ستا

 ست.اتر شده افزون

ه به کسب و کارها و سيب واردز کرونا و ناتوانی دولت از کاهش آا ها و تجارت بعدهای فعاليتباتوجه به محدودیت

کاهش  ،ارجی و مالی دولتخ روابط وخامت در پویایی های ساخت و ساز کند شود.شود فعاليتبينی میپيش ،خانوارها

گذاری آن در حدود دولت به بحران، کاهش سرمایهباعث واکنش م ،درآمد نفت و کاهش وصول ماليات ناشی از رکود

عرضه در صنعت ساخت و ساز مختل های شود. زنجيرهگذاران میهای عمرانی و ضيف شدن سرمایهها و طرحزیرساخت

کاهش  درصد 4/1 ميزان به 2021 سال و در درصد 8/5 ميزان به 2020 لسا ارزش صنعت ساخت و ساز در شود.می

 .یابدمی

-روابط بين تهراننظير بينی کاهش ارزش صنعت ساخت و ساز عالوه بر متغيرهای اقتصادی به عوامل کمی و کيفی پيش

سالمت  ثباتی ارز؛اداری؛ بیتشریفات ها و گذاریعوامل نظارتی مانند قيمت ریسك سياسی و تغييرات مدیریتی؛ واشنگتن؛

گذاری خارجی گذاری بخش خصوصی و سرمایهمجوزهای ساخت و ساز و اعتماد و نحوه برخورد با سرمایه مالی دولت،

 مرتبط است.

های اما چون هزینه .رشد اقتصادی معتدلی حاصل شود ،شودکه از آثار مخرب کرونا کاسته می 2021 سال رود درانتظار می

ز درکوتاه مدت به حال عادی فعاليت در بخش ساخت و سا ،نداگذاران ضعيف شدهلت محدود شده و سرمایهعمرانی دو

رشد درازمدت وجود موانع در بازار ساخت و ساز ایران چند عامل بنيادی هست که می توانند باعث  . اما باگرددبرنمی

 شوند:آن 

 های آن ایجاد شود.ساختاری برای ظرفيت بيشتر انرژی و زیرساختشود تقاضای انرژی و تاسيسات: پيش بينی می-1   

لی الملگذاران بينرود سرمایهل یا نيمه تعطيل شده و انتظار میها تعطيیم ثانوی، اجرای تعدادی از پروژهبه دليل تحر
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های هت توسعه نيروگاهند. پویایی بازار ایران در حال حاضر در جباشگذاری در ایران منتظر زمان مناسب برای سرمایه

ثباتی سياسی و این وضعيت باتوجه به بی ست.ابی مانند خورشيدی های تجدیدپذیر غيرآگازی دارای کارایی باال و انرژی

ژی خورشيدی وجود اما ریسك مثبتی در اثر کاهش هزینه تجهيزات انر اقتصادی در کوتاه مدت و ميان مدت ادامه دارد.

ایجاد  نظر بيشتر مقرون به صرفه شود. انرژی خورشيدی از نيروگاه گازی در دوره مورد شود بخشدارد که باعث می

 یابد.درات به کشورهای همسایه ادامه میداخل کشور و نيز صا ه انتقال گاز در مناطق باقيماندهخطوط لول

باید  آنبرای  گذارییهسرماست و ا یندهآهای رین عامل رشد و توسعه سالت، اصلیآهنراهویژه شبکه هو نقل ب حمل -2

ميليارد دالر  30پروژه به ارزش  11چينی در بازار ساخت و ساز حمل و نقل ایران تا به حال از  گذارانیهسرما شتاب گيرد.

وژه هند و روسيه نيز از پر .یابدیماز این بازار افزایش  سهمشان ،بزرگ بازگردند یهاپروژهکه چنانچه به  اندکردهپشتيبانی 

مسافت و زمان  فاصلهکه در صورت اجرا،  کنندیمجنوب با هدف اتصال اروپا به هند حمایت -کریدور حمل و نقل شمال

 .کاهدیممبادله را به نصف 

گذاران در بخش است که بازار جذابی برای سرمایهایران طی دوران طوالنی انزوا  نيازهای انباشته عامل بنيادی سوم، -3

شود و برای بخش خصوصی در بخش مسکونی، طرح مسکن ارزان جایگزین مسکن مهر می ست.اسکونی مسکونی و غيرم

ناشی از اصالح  هایییجوصرفهجمله  اش از منابع مختلف ازتواند به دالیل زیر انگيزه ایجاد کند: یکم آنکه بودجهمی

هزار واحد مسکن ارزان تحویل  570است که شود؛ و دوم، هدف طرح آن می ينتأمهای جدید بانکی یارانه سوخت و وام

. شودیم آشکاریابد و آثار سياست مسکن ارزان در بلندمدت مدت همچنان افزایش میدهد. البته قيمت مسکن در کوتاه

برای فضا های صنعت هيدروکربن است. گذاری در زیرساختبخش سرمایه ینترجذابدر بخش غيرمسکونی 

 .شودبينی میپيش ميليارد دالر 100ا ت دستییينپا گذاریهیسرما

 .  افزایدیم هابينیيشپواشنگتن به تردیدها در -و روابط تهران هایمتحرتداوم 
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 نمای کلي

صنعت ساخت و ساز مواجه     رکودنيز با  2021و  2020های سال در بينی ما این است که کشور ایران   پيش :نمای کلی

 کند و ساز  ساخت های فعاليتاحتماال  است. با این شرح،    19-به علت اثرات منفی اپيدمی کووید خواهد بود و این اساسا   

های شدید  شود. به عالوه، محدودیت های عرضه مختل می شود و زنجيره گذاری محدود میهای سرمایه شود، فعاليت می

ها گذاری دولتی به بخش زیرساختشود که توانایی دولت برای ورود سرمایهباعث مینفت يمت مالی در جریان کاهش ق

 کاهش پيدا کند.

 هاروزرسانیهای اصلی و آخرین بهبینیپیش

 شان        بينیپيش صنعت را ن ساز در ایران، دوباره رکود و نزول این  ساخت و  صل، در زمينه بازار  های ما در این ف

کنيم که ارزش بينی میاساات. اکنون پيشهمسااو موقعيت اقتصاااد کالن در کشااور  وخامتدهد و این با می

 پيدا کند. درصد کاهش -8/5ایران به صنعت ساخت و ساز در 

  ای و های ارتباط منطقههای مربوط به پروژهگذاریساارمایهبه واسااطه  و نقلحمل در این ميان، زیرساااخت

رشد بهتری جنوب  -جاده و کریدور حمل و نقل شمال -یينی کمربندهای مسير تجاری از جمله پروژه چطرح

 ها را خواهد گرفت.، جلوی گردش سرمایه19-کوویدناشی از ویروس  الوقوعخواهد داشت. اما موانع قریب

 شد      ددر آینده نز 19-اثرات مخرب کووید شدن ر سبب کُند  ساخت  بخشیك  س انرژی و های زیر سات تأ در  ي

شد  سرمایه      يرأثت و ایران خواهد  ضعيف  صادی و محدود بودن بودجه دولتی در کل باعث ت گذاری در پایدار اقت

های سال آینده است. رشد آرام بخش انرژی 10بينی ما برای شود و این در واقع پيش انرژی می هاییرساخت ز

، داخلیگذاری در کشااور فراهم خواهد کرد، گرچه نيازهای شاادید  هایی را برای ساارمایهتجدیدپذیر، فرصاات

 .دهدگریز را فراری میكریسگذاران ثباتی اقتصاد احتماال  سرمایههای ایاالت متحده، تضعيف ارز و بیتحریم

   های  ها و بخش هایی را در فعاليت   گذاری اجتماعی مربوط به آن، اختالل   و اقدامات فاصاااله     19-اپيدمی کووید

ست تجاری ایجاد کرد سيب به  محدودی برای کاهش دولت توان مالی  و ه ا سب و کارهای داخلی ميزان آ و  ک

شدت   این امر. داردخانوارها  ساز  ساخت به  سکونی   های و  سکونی و غيرم و ميزان  دهدقرار می يرتأثرا تحت م

 رشد را کاهش خواهد داد.

 (2024-2017) ساختزیر وساخت و ساز  تصنع هایداده
 2019e 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f 2025f 2026f 2027f 2028f 2029f شاخص

 صنعت واقعی ساالنه رشد
 درصد ساختمان،

7.7- 5.8- 1.4- 4.1 3.8 4 3.6 3.7 3.2 3.1 3 

 ساختمان صنعت ارزش سهم
 ،داخلی ناخالص توليد از

 درصد
3.4 2.8 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 

 فيچ بينیيش: برآورد/پe/f ،فيچو  ی: منابع داخلمنبع
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 امتیازریسك/ شاخص

   /دوباره در این فصل روبه وخامت گذاشته است،     هایرساخت زبرای بخش  امتيازجایگاه ایران در شاخص ریسك

تنزل پيدا کرده  72به جایگاه  70بازار، از جایگاه  105بندی جهانی در بين به طوری که موقعيت آن در دساااته

 است.

 رو به تضعيف است. 19-انداز اقتصاد همگام با کاهش قيمت نفت و اثرات منفی ویروس کوویدچشم 

 هادر زیرساخت امتیازشاخص ریسك/

 كشور
 شاخص

 امتیاز/ريسك
 هاامتیاز

 هایامتیاز

 صنعت بخش

 هایامتیاز

 كشور
 هاريسك

 در ريسك

 صنعت بخش

 هایيسكر

 كشور
 7/24 0/33 8/28 9/69 7/44 8/54 4/44 ايران

 فيچ یرساختز امتياز/ریسك شاخص: منبعبازار؛  ترینجذاب= امتياز باالترین ،100 از مالحظه: نمره
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 ایران یهارساختیزبر  19 -اثرات ویروس کووید

 ای از وضعیت جهانیخالصه

نتایج و  یگيرجهانی اساات، به طوری که همه هاییرساااختززننده نقطه زمانی حساااساای در  رقم 19-اپيدمی کووید

هایی در ها داشته است. ما در ميانه این اپيدمی شاهد اختاللگذاری در زیرساختبرای سرمایه پيامدهایی رااقتصادی آن، 

ای از ایم و خواهيم بود که این البته به خاطر مجموعه     ها بوده های زمانی پروژه  در برنامه   يرهایی تأخ و  و سااااز سااااخت 

ست که به خاطر اقدامات     اختالل ستيك ا ضه و موانع لج ست. ما     قرنطينه کردن دولتهای زنجيره عر شده ا صل  ها حا

 هایرسااااخت ز، نتایج و اثرات ماندگاری بر روندهای اصااالی       19-ایم که اپيدمی کووید   چنين به این نکته توجه کرده   هم

شت که بر طبق انتظار، در   شان خواهد داد و   یهاسال خواهد گذا صنعت        يرتأثآینده نقش خود را ن سير  صی بر م شخ م

شت.   شی از اپيدمی کووید   هایناخواهد گذا صادی نا و نيز به علت تعدادی از روندهای  19-در نتيجه پيامدهای کالن اقت

 اند.شناختی حاصل شدهتجاری، مالی، سياسی و جمعيت دیرین

  ساخت      رکوددر بحبوحه شد زیر صاد جهانی، ر صاد در    اقت شتغال و بازیابی اقت ها به عنوان ابزاری برای تقویت ا

 هایرساختزگذاری در بخش گرفت، گرچه توانایی برای افزایش سرمایه قرار خواهدگذاران ياستس توجهکانون 

 توسعه کامال  با هم تفاوت خواهد داشت.در حال و بازارهای  یافتهتوسعهدر بازارهای 

  سبز  سرمایه سرمایه گذاری  ساخت زتواند از اقدامات بخش میهای متعهد به حفظ منابع طبيعی( گذاری)  هایر

ست که هزینه        شته ا سير گام بردا ستا اتحادیه اروپا به طور خاص در این م ستفاده کند، در همين را ضافی  ا ای ا

 .در نظر گرفته استبا برنامه سبز اروپا  مرتبط هاییرساختزبرای 

 شارکت واگذاری ست     ها و م سيا صی، توجه ویژه  گذاران را به خود جلب خواهد کرد و های بخش دولتی و خصو

سرمایه  ساخت زگذاری در بخش بدین طریق  های دولتی تکيه را تقویت خواهد کرد، بدون اینکه به هزینه هایر

 های ضعيف را افزایش خواهد داد.کند، گرچه این کار، خطر انجام پروژه

   منجر به رکود پروژه چينی  در بازارهای در حال توساااعه،     ها  اموتوان جذب  بر  19-اثرات منفی اپيدمی کووید

ها های در حال انجام و نيز کاهش هزینهجاده شده است، این در حالی است که توجه به سوی پروژه -یکمربند

 است. است، معطوف شده مزیت ذاتیچين دارای  هاآندر آسيا و آفریقا که در 

  های حمل و نقل تقویت خواهد شد و تقاضا برای افزایش گزینه  ی ازتوسعه حمل و نقل عمومی به عنوان مورد

خواهد بود؛ افزایش توجه به پایداری اقليم در سااط   سااواریروی و دوچرخههای پيادهآن بر زیرساااخت يدتأک

 گذاری کنند.حمل و نقل سرمایههای دهد که برای توسعه شبکهگذاران انگيزه میجهانی به سياست
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 کلیدی هایبینییشپ

 2021 بينیيشپ 2020 بينیيشپ 2019 برآورد ساالنه درصد واقعی، داخلی ناخالص توليد رشد

 0/4 -8/3 6/2 جهانی
 5/3 -3/5 7/1 یافته توسعه بازارهای
 8/4 -6/1 9/3 نوظهور بازارهای

 0/6 1/1 1/6 چين
 7/3 -9/4 3/2 متحده ایاالت

   ،فيچو  ی: منابع داخلمنبع

 بر کشور 19 -اثرات خاص ویروس کووید

 این خود که  برسااددرصااد  -1/4به  2020کنيم که رشااد توليد ناخالص داخلی ایران در سااال بينی میما پيش

رفت که اقتصاد  است. در ابتدا انتظار می  2018ناشی از اثرات منفی تحریم مجدد ایاالت متحده در نوامبر سال   

سال   سد، اما اپيدمی کووید تا اندازهها با کاهش اثرات اوليه تحریم 2020در  در  يرتأخباعث  19-ای به ثبات بر

 ها شد.ترميم این خسارت

 يرتأث ها و تجارتگذاری اجتماعی مرتبط با آن به طور شاادیدی بر فعاليتات فاصاالهو اقدام 19-اپيدمی کووید 

 دارد.و خانوارها  کسب و کارهای داخلیآسيب به  ی برای کاهش ميزانگذاشت و دولت توان مالی محدود

    2020در سال   و ساز  ساخت های خود برای بخش بينیهمگام با وخيم شدن شرایط اقتصاد کالن، ما در پيش 

صد   -8/5به  را کاهش ميزانبينی پيشایم و کرده یدنظرتجد ساخت و  . به عالوه، فعاليتایمتغيير دادهدر های 

 د.گردهای عرضه مختل میشود و زنجيرهگذاری محدود میهای سرمایهفعاليت کاهش یافته وساز احتماال  

 شانگر وخامت در پویایی خارجی و    محرك سيار محدود بوده است و این ن های دولت در واکنش به این بحران ب

شور ایران در      ست. درآمدهای مالی ک شور ا صادرات   یهاسال مالی ک قيمت نفت و نيز و اخير به خاطر کاهش 

شود  افته است. این باعث می ( شدیدا  کاهش ی در بحبوحه تداوم رکود اقتصادی به خاطر کاهش وصول ماليات ) 

 دچار آسيب شود.  هایرساختزگذاری در بخش که توانایی دولت برای سرمایه

  مثبت  یاقتصادیابد، رشد کاهش می 19-که اثرات منفی بحران کووید 2021انتظار ما بر این است که در سال

ال آینده به حالت عادی در چند ساا و ساااز ساااختشااود که فعاليت در بخش . گفته میمعتدلی حاصاال شااود

بينی دولت محدود شده است. ما پيش عمرانیهای اند و هزینهگذاران ضعيف شدهبرنخواهد گشت، چون سرمایه

 درصد برسد. 4/1ميزان به  2021در سال  صنایع زیربناییکنيم که رکود و انقباض در می
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  19-پس از تحریم به خاطر ویروس کووید هاییبآس ترمیم در یرتأخ

 (2020 ژوئيهبرای ژانویه و  فيچ هایبينیيشپ)رشد توليد ناخالص داخلی واقعی در ایران 

 
 کندیماشاره  2020ژانویه سال  بينیيشپخط قرمز منقطع به 

 کندیماشاره  2020سال  ژوئيه بينیيشپخط آبی ممتد به 

 مرکزی، فيچ: سازمان ملل، بانك منبع
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 (SWOT) تهدیدها -هافرصت -هاضعف -هاقوت
 SWOT تحليل

 هاقوت

 بيشتری توجه قبلی، هایدولترو است و به مشارکت با دنيای خارج در مقایسه با کنونی نسبتا  ميانه دولت 
 .است هازیرساخت بخش برای مثبتی ریسك کل، در این و کندمی

  خود از نقل  و حمل  و انرژی های بخش ویژه به  ،زیربنایی های  گذاری در پروژه در زمينه سااارمایه    دولت 
 نشان داده است. جمعی یتعهد

  شور سه  در ایران ک شورهای  با مقای سبتا   جمعيت دارای منطقه، دیگر ک ست که این   ایکردهيلص تح ن ا
 دهد. را افزایش می ماهر کار نيرویویژگی، عرضه 

 هاضعف

  ساز به علت تحریم   شرکت ساخت و  سی محدودی به فناوری مدرن دارند، به    های بينهای  ستر المللی، د
اند و شااود و مقامات شااهری قادر به اجرای این ضااوابط نبودهضااوابط ساااخت و ساااز توجه اصااولی نمی

 اند به طور صحي  بر ساخت و سازها نظارت کنند.نتوانسته

 شااود، از مرحله مناقصااه گرفته تا مرحله ها میراحل مختلف انجام آنها در مفساااد مانع گسااترش پروژه
 ساخت.

 های برای پروژه داخلیشود که بکارگيری کارگران چنان باالست و این سبب میهای نيروی کار همهزینه
 دشوار گردد. و ساز ساخت

 ساخت احتماال   فعاليت ،19-در پرتو ویروس کووید سرمایه هاد، فعاليتنشو می کندهای  گذاری محدود ی 
 شود.عرضه مختل می هایيرهشوند و زنجمی

 هافرصت

 کند.زیربنایی فراهم می وساخت و ساز  هایبخش از وسيعی طيفهای کالنی را در ها فرصتتحریم لغو 

   شته ضای انبا سال    ی انرژی، حمل و نقل و زیربخشتقا ساز بعد از  ساخت و  سرمایه های  سيار  ها  گذاری ب
 گردد.های حساس میمحدود، منجر به انبوهی از فرصت

  شمال سيل فوق  -کریدور حمل و نقل  س ای را برای تقویت روابط تجاری در غرب العادهجنوب، پتان  يااورا
 آورد.های حمل و نقل ایران به وجود میکند و رشدهای مثبت کالنی را در بخش زیرساختایجاد می

   ستراتژیك، جامع و جدی تواند از بخش ساخت و ساز ایران حمایت کند، چون   د چين با ایران میمشارکت ا
 های بعدی ایاالت متحده مقابله کند.  تواند با اثرات منفی تحریماین پيوند می

 تهدیدها

 های مالی، افزایش تورم و شااارایط ساااخت    و خانوارهای ایرانی به علت کاهش هزینه       کارها   و کساااب
 های ساخت و ساز مسکونی است.اعتباری، تحت فشار خواهند بود. سنگينی این بار بر دوش فعاليت

    صادی، توانایی مقامات را برای هزینه کردن صادرات نفت و رکود اقت های جمله در بخش پروژه ازکاهش 
 کند.محدود می یبنایزیر

 تحریمی آن بستگی  هایياستدورنمای اقتصادی ایران وابسته به رابطه آن با ایاالت متحده و نيز آینده س
 خواهد داشت.
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 بيني صنعتپيش

   هایرساختزبيني برای ساخت و ساز و سناریوی پيش

صادی قابل مالحظه، کاهش قيمت نفت و تداوم اپيدمی کووید    :نمای کلی سقوط و رکود اقت در ایران،  19-در بحبوحه 

های دولتی برای بخش چنان روبه وخامت اساات. محدودیت بودجهدر این کشااور هم و ساااز ساااختانداز بخش چشاام

ميزان شود و   رکودو سال آینده دچار  در د و ساز  ساخت شود که بخش  گذاران باعث میو نگرش منفی سرمایه  زیربنایی

 برسد. 1.4 درصد و -5.8به ترتيب به  2021و  2020های در سالاین رکود 

 های اخیرپیشرفت

 صل، در زمينه بازار  بينیپيش ساز  ساخت های ما در این ف شان    و  صنعت را ن در ایران، دوباره رکود و نزول این 

ست. اکنون پيش   اقت وضعيت دهد و این همسو با وخيم شدن   می کنيم که ارزش بينی میصاد کالن در کشور ا

 گروه ریسك کشورها  این با انتظارات  پيدا کند. درصد کاهش  -8/5به شود و   رکود، دچار و ساز  ساخت صنعت  

 .مطابقت دارد 2020اقتصاد ایران در سال شدید رکود مبنی بر 

   شااود و گذاری محدود میهای ساارمایهکند، فعاليتمی کنداپيدمی کنونی احتماال  فعاليت ساااخت و ساااز را

شود  انقباض مالی باعث می اقداماتشود. به عالوه، کاهش قيمت نفت و افزایش  های عرضه مختل می زنجيره

 محدود شود. بناییزیرهای ای دولت در زمينه پروژهسرمایه مخارجکه 

 به  2020عی توليد ناخالص داخلی در ایران در سال  بينی کرده  است که رشد واق  ما پيش ریسك  بينیتيم پيش

زده ایران دچار انقباض شده است. اپيدمی   درصد برسد و این سومين سال متوالی است که اقتصاد تحریم       -1/4

صله  19-کووید شدیدا  به فعاليت و اقدامات فا ست و     تجارت ها و گذاری اجتماعی مربوط به آن  سانده ا سيب ر آ

 .داردمحلی و خانوارها  کسب و کارهایميزان آسيب به  برای کاهش یحدوددولت توان  مالی م

  معتدل یابد، این اقتصاد رشد   کاهش می 19-که اثرات منفی بحران کووید 2021که در سال   است انتظار ما بر

شااود که فعاليت در بخش ساااخت و ساااز در چند سااال آینده به حالت عادی بر . گفته میرا تجربه کند یمثبت

بينی دولت محدود شده است. ما پيش   زیربناییهای اند و هزینهگذاران ضعيف شده  واهد گشت، چون سرمایه  نخ

 درصد برسد. 4/1به  2021در سال  ساختزیرصنعت  ارزشکنيم که رکود و انقباض می

  شم سرمایه    چ سطوح  صادی ایران و  شور انداز اقت ضعيت بخش   -گذاری این ک ساخت زاز جمله و آن در  هاییر

عليه  متحده ایاالتهای اساااسااا  به واسااطه عواملی همچون رابطه تهران با واشاانگتن و اعمال تحریم -آینده

صه      ایران در آینده، تعيين می شاهد عر سال آینده به بعد، ما  خواهيم  جانبهدوای برای بهبود ارتباطات شود. از 

سال    صورتی که در نوامبر  ست جمهوری آمریکا  ، کاندید2020بود، به ویژه در  ای دموکرات، برنده انتخابات ریا

ها نجات خواهد داد و تسااهيالتی در تجارت و ای، ایران را از تحریمهسااته توافقشااود. متعاقبا  بازگشاات به  

 گذاری ایجاد خواهد کرد. سرمایه
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 (2029-2019 یران)ا زیرساخت و ساز و ساخت صنعت هایداده
 2019e 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f 2025f 2026f 2027f 2028f 2029f شاخص

شد   صنعت  ساالنه  ارزشواقعی  ر
 0/3 1/3 2/3 7/3 6/3 0/4 8/3 1/4 -4/1 -8/5 -7/7 ساخت و ساز، درصد 

 ساز  و ساخت  صنعت  ارزش سهم 
 درصد  ،از توليد ناخالص داخلی

4/3 8/2 4/2 2/2 1/2 0/2 9/1 9/1 8/1 8/1 7/1 

 فيچ بينیيش: برآورد/پe/f ،فيچو  یداخل: منابع منبع

 روندهای ساختاری

 .رساندانداز ساخت و ساز آسیب میهای اقتصادی به چشم: وخامت محیط2029تا سال  2020از سال 

سال       ساز ایران در  ساخت و  صدی بود، زیرا اعمال مجدد تحریم  7/7شاهد انقباض   2019بازار   متحده ایاالتهای در

صادرات نفت، افزایش   ضی  مالی اقدامات منجر به کاهش  های ای دولت در زمينه پروژهسرمایه  مخارجو محدودیت انقبا

 شد. زیربنایی

سال       پيش سال دیگر یعنی  شور ایران تا دو  ست که ک و  بودمواجه خواهد  رکودنيز با  2021و  2020های بينی ما این ا

 است.  19-کووید این اساسا  به علت اثرات منفی اپيدمی

های فعاليت ،خواهد کردکند های ساااخت و ساااز را   اقتصااادی و اپيدمی جاری احتماال  فعاليت کالن  شاارایط وخامت 

 د.نشوهای عرضه مختل میگذاری محدود و زنجيرهسرمایه
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 تردیدها افزایشموجب  هایمتحر احیای
 2024-2018 واقعی، رشد و ایران ساز و ساخت صنعت ارزش

 
 فيچ بينیيش: برآورد/پe/f ،فيچ: منابع سازمان ملل و منبع

ئه محرك         به عالوه کاهش فوق   مات را برای ارا قا نایی م فت، توا عاده قيمت ن به بحران محدود      ال مالی در واکنش  های 

 دهد.کاهش می زیربناییهای ای دولت را در زمينه پروژهسرمایه مخارجکند و می

ای سقوط کرده است و این بدان   و کاهش تقاضای جهانی به طور قابل مالحظه  19-وویدقيمت نفت به خاطر ویروس ک

شان می        شد. این ن ضه مازاد مواجه خواهد  ست که بازار نفت جهانی در آینده با عر صل از فروش  معنا دهد که درآمد حا

های مجدد به واسااطه تحریم 2018که این درآمدها از نوامبر سااال  همچناننفت ایران احتماال  کاهش پيدا خواهد کرد، 

 .کاهش یافتدرصد  70 بيش از ،متحده در زمينه صادرات نفتی ایران ایاالت

حياتی  ها اساات که منبعیمدتدهد، اما گرچه نفت مسااتقيما  کمتر از یك چهارم از توليد ناخالص داخلی را تشااکيل می

خارجی، دولت احتماال  مجبور خواهد شاااد که       زجریان ورودی ار برای ارز خارجی دولت بوده اسااات. با محدود شااادن     

ها کاهش دهد. به عالوه، افزایش مداوم تورم و کاهش دساااتمزدهای بخش زیرسااااختدر از جمله  را، های خودهزینه 

سنگينی این بار بر دوش بازار  شود که قدرت خرید خانوارها هم واقعی باعث می ساز  ساخت چنان کاهش پيدا کند و   و 

بخش  کسااب و کارهای به نوبه خود حاکی از ضااعف فعاليت کنندگانمصاارفمسااکونی خواهد بود. تضااعيف تقاضااای 

ست که       صی ا صو سکونی هم می      دامنهخ ساز غيرم ساخت و  سد. افزایش قيمت و کمبود کاالی وارداتی  آن به بازار  ر

این . با شده است  واردات  یجایگزینبرای تالش دولت  همسو با ، کسب و کارها بعضی از  موجب افزایش مشتریان داخلی  

ضعيت   سب و کارها ایران، اکثر  یبخش بانک بدوجود، با توجه به و و  -هم داخلی، هم خارجی -هنوز از کاهش فروش ک

 برند.نيز محدودیت شدید دسترسی به اعتبارات رنج می

 متحده  ایاالتهای مجدد  حریمو ت 19-های حاصااال از ویروس کوویدکه آسااايب  2021ما انتظار داریم که در ساااال  

سد. تقویت بخش      کمرنگ می صاد ایران به ثبات بر ساز  ساخت شود، اقت ست، چون توانایی دولت برای   و  غيرمحتمل ا

 ها شدیدا  محدود شده است. اندازی مجدد فعاليتها و راهگذاری در بخش زیرساختسرمایه
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 تورم شدچندماهه کاهش روند  توقفکمبودهای ارز خارجی باعث 
 ماهه سه متحرك ميانگين ،تورم ساالنه ایران

 
 فيچ ی،: بانك مرکزمنبع

 اندازی رشدگذاری چین برای راهوابستگی بیشتر به سرمایه

ستراتژیك جامع و     شارکت ا ساز ایران حمایت خواهد کرد، چون این رابطه     جدیدم ساخت و  بين چين و ایران، از بخش 

اخير، وزرای خارجه دو کشااور  جانبهباشااد. در نشااساات دو میمتحده  ایاالتهای مجدد در جهت مقابله با اثرات تحریم

ساندند که به موجب      2016 توافقتوافق کردند که  صویب ر سر بگيرند و طرحی را به ت شور چين در   را از  سال   5آن ک

های حمل و نقل، توليد، گاز و نفت در ایران بکند. با توجه به دالر آمریکا صاارف زیرساااخت ميليارد 400آینده به ميزان 

صاد و بازار   متحده ایاالتهای اثراتی که اعمال مجدد تحریم ساز  ساخت عليه ایران بر اقت ست، این توافق    اگذ و  شته ا

 باشد.ایران بسيار با اهميت می و ساز تساخبرای بخش  جدید

های کار بر روی پروژه تواند ادامهمیشود و  گذاری چين باعث تقویت بخش ساخت و ساز می  از نظر ما، تعهدات سرمایه  

اران کگذاران و مقاطعه. ساارمایهبروندفراتر ریزی توانند از مرحله برنامههای دیگر نيز میو پروژه را تضاامين نمایدبزرگ 

 -السير تهرانآهن سریعایران شرکت کرده بودند، به خصوص در پروژه راه زیربناییهای چينی از قبل در تعدادی از پروژه

صفهان که به ارزش   -قم شهد و نيز خط   -آهن برقی تهراندالر آمریکا بود و پروژه راه ميليارد 7/2ا متروی تهران.  8م

گذاری چين مذکور که در حال انجام است، ادامه پيدا خواهد کرد و با حمایت سرمایه  های انتظار ما بر این است که پروژه 

، چون بسياری از  بردبهره میگذاری چين آهن به طور خاص از مزایای سرمایه به پيشرفت خوبی خواهد رسيد. بخش راه  

سير ها پروژه ستراتژیك   جاده قرار گرفته -یطرح کمربند در م سير تجاری زمينی چين و اروپا در جایگاه ا اند و ایران در م

صی   ساس . داردخا ضور در  ، چين از هاگزارش بر ا شيمی و هيدروکربن   عدم ح سعه پترو های جدید در ایران خودداری تو

 زایش پيدا خواهد کرد.چنان افنفت و گاز هم زیربناییکند که حضور چين در بخش و این تضمين می نموده

سرمایه    ست که نقش  ساز ایران در    انتظار ما بر این ا ساخت و  چنان ادامه پيدا آینده هم یهاسال گذاری چين در بخش 

ساس کند.  سرمایه   ما های کالنپایگاه پروژه بر ا ضر  شتيبانی می  11گذاران چينی ، در حال حا کنند و پروژه را در ایران پ

سرمایه   ميليارد 30ها بيش از سرجمع ارزش این پروژه  ست. از نظر  سوم قرار  دالر آمریکا ا گذاری در ایران، چين در رتبه 
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به چين با بازگشاات دارد )رتبه اول و دوم به ترتيب به خود ایران و ساا س به هند تعلق دارد( و انتظار بر این اساات که  

شور در  سهم   ،های بزرگپروژه سترش پيدا کند   این ک شتر گ سرمایه  .بازار بي گذاری احتماال  افزایش پيدا منابع غيرغربی 

کنند. هند و تر عمل میخواهند کرد، بخصااوص منابعی چون هند و روساايه، اگر چه این دو کشااور در مقياساای کوچك 

جنوب که هدفش متصل کردن اروپا و روسيه به هند و آسيا از طریق ایران     -روسيه از پروژه کریدور حمل و نقل شمال  

ست، ح  شرکت    نمایت خواها ستيم، ولی  شاهد موانع زیادی برای تحقق کامل این پروژه ه های هندی و د کرد. گرچه ما 

شارکت بزرگی در     سی هر دو م ساز  ساخت رو شته  و  اند، به ویژه در بخش بنادر )که هند در این زمينه فعاليت ایران دا

سيه آن را هدایت می کند( و راهمی ست که این روند هم کند( و انتظار آهن )که رو سمت جلو حرکت  ما بر این ا چنان به 

 کند. 

 گذارییهسرماسهم چین در افزایش نقش 
 در ایران گذارییهسرما یهاپروژهتعدادی از 

 
 فيچکالن  یهاپروژه یگاه: پامنبع 

های خاص در بخش بنيادیشااود، چندین عامل الوقوعی که در بازار ساااخت و ساااز ایران ایجاد میرغم موانع قریبعلی

 خواهد شد. درازمدتبازار وجود دارد که باعث رشد و توسعه 

آینده  یهاسال شود که در  : موج تقاضای ساختاری برای ظرفيت بيشتر انرژی در ایران باعث می   یسات تأس انرژی و 

ساخت زعملکرد بهتری در زمينه انرژی و  شود  هاییر ست که وزی  .مربوط به آن ایجاد  ، حميد نيرو وقت راین در حالی ا

گذاری کند تا بتواند افزایش دالر آمریکا در بخش انرژی سرمایه  ميليارد 3چيتچيان خاطر نشان کرد که ایران باید حدودا   

 تقاضاها در این زمينه را برآورده کند.

شاااد. ترین عامل رشاااد و توساااعه ظاهر خواهد ، بخش حمل و نقل ایران به عنوان اصااالیدرازمدت: در حمل و نقل

آهن و هایی که دولت ایران برای ارتقا و گسترش شبکه راه  آهن ایران با مالحظه طرحانداز مثبت ما برای بخش راهچشم 

شود. جایگاه برتر ایران  دالر آمریکا در نظر گرفته است، تقویت می  ميليارد 25گذاری در این زمينه با برآورد مبلغ سرمایه 

 زیربناییهای بلند غرب در ایران در آینده از برنامه -جنوب و شرق -اصلی باربری شمالاز نظر جغرافيایی و کریدورهای 

 -جاده چين و پروژه کریدور حمل و نقل شااامال     -یآهن حمایت خواهد کرد و تجارت زمينی در امتداد پروژه کمربند      راه

 رونق خواهد یافت.جنوب 
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الوقوع برای این بخش به علت اعمال مجدد انداز قریبدر حالی که چشم : ساخت و ساز مسكونی و غیرمسكونی    

شرکت      مبهم 19-اپيدمی کوویدو ها تحریم ست، اما  شته بازار     درازمدتالمللی در های بينشده ا سوی نيازهای انبا به 

سا المللی، کشيده خواهند شد. با توجه به اینکه ایران   ایران ناشی از یك دوره انزوای بين   نيرو وقت اظهارات وزیر سبر ا

دالر  ميليارد 200گذاری با برآوردی بالغ بر های قدیمی نفت و گاز خود نيازمند سااارمایهساااازی زیرسااااختبرای مدرن

گذاری در های مربوط به صنعت هيدروکربن در ایران، کانون اصلی سرمایه آمریکا است، انتظار ما این است که زیرساخت   

مسکن مهر با پروژه جدید مسکن ارزان قيمت    خوردهشکست  لت برای جایگزین کردن پروژه . طرح دوشوند این کشور  

 کند. یتتقوباید رشد در بخش مسکونی را از منظر عرضه 
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 حمل و نقل هاییرساختز

ساخت ز: نمای کلی شد و عملکرد بهتری خواه      هاییر ساز ایران ر ساخت و سوی    نحمل و نقل در بازار  شت و از  د دا

به عنوان مثال پروژه )شاود  های مساير تجاری انجام می ای و طرحهایی که در زمينه پروژه ارتباط منطقهگذاریسارمایه 

الوقوعی که ناشاای از اثرات د، اما موانع قریبنشااوجنوب( حمایت می -جاده و کریدور حمل و نقل شاامال -یکمربند

 ها را محدود خواهد کرد.ذاریگاست، گردش سرمایه 19-ویروس کووید

 های اخیرپیشرفت

  ساز  ساخت ستارا   -آالت یکيلومتر 204در بخش جدیدی از بزرگراه  و  منطقه مرزی ایران و آذربایجان در  درآ

درصااد از جابجایی خطوط ارتباطی  80زمين این پروژه تکميل شااده اساات و تملك آغاز شااد. طرح  ژوئيهماه 

ست. این بخش     شده ا ساخته  بر روی یك پل بزرگراهی که بر روی منطقه مرزی با ایران قرار میانجام  گيرد، 

 متر است، در حال انجام است. 5/97خواهد شد. ساخت این پل که به طول 

  زاهدان در ایران به  -آهن چابهارخط راهگذاری شاااروع به ریلآهن جمهوری اساااالمی ایران ، راهژوئيهدر ماه

مشااهد اساات و قطارهای مسااافربری در آن    -زابل -آهن زاهدانین خط، ادامه راهکيلومتر کرد. ا 628طول 

سرعت  می سرعت    160توانند با  ساعت و قطارهای باربری با  ساعت حرکت کنند.   120کيلومتر در  کيلومتر در 

ست،   150بخش اوليه این خط که به طول  ساس کيلومتر ا سال   بر ا تکميل خواهد  2021برنامه تا ماه مارس 

سال      34د و خط کامل آن که دارای ش  ست تا  ستگاه ا شد. این خط به راه  2022ای آهن ترانزیت تکميل خواهد 

 شود.ایران وصل می

 روندهای ساختاری

 حمل و نقل ساختیرز هایوقفه جبران: 2029تا سال  2020از سال  

شد بخش حمل و نقل در ایران      سيل ر سبت به پتان ساس دیدگاه ما ن ست که در بخش  قابل مالحظهکمبودهای  بر ا ای ا

سرمایه  زیربنایی شته فوق     ها در دههگذاریحمل و نقل ایران وجود دارد. فقدان  ضای انبا شته منجر به تقا العاده های گذ

 19 -های مستمر عليه ایران و اپيدمی کووید شده است. با وجود این پتانسيل، تحریم    زیربناییسازی فضای   برای مدرن

و توانایی دولت برای  گذاری خارجی ساااقوط کردهسااارمایهشاااود، زیرا انداز حمل و نقل میباعث تيره شااادن چشااام

آهن ایران بخش راه کالن به خاطر کاهش صادرات نفت ضعيف شده است.      زیربناییهای گذاری در زمينه پروژهسرمایه 

ای تقویت شااده اساات و دولت به آهن منطقههای راهدر پروژهای محاساابات پروژهعملکرد بهتری خواهد داشاات، چون 

 گذاری در این بخش اولویت داده است.سرمایه

سرمایه  ساخت گذاری منطقهدر دهه آینده،  شد    ای به بخش زیر شيده خواهد  ندهای چون ایران پيو .حمل و نقل ایران ک

شد )یعنی پروژه چينی کمربند    سير تجاری در حال ر  -شمال  و نقلحمل جاده و کریدور  -یجغرافيایی خوبی بين دو م

برای  جانبهگذاری دواساات که ساارمایها انداز اقتصااادی ایران به این معنجنوب( برقرار کرده اساات. وخيم شاادن چشاام

 چنان باید شتاب بگيرد.هم زیربناییهای پروژه
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 آهن در آینده نزدیكرد بهتر خط راهعملك

سرمایه  ساخت افزایش ميزان  سی از فعاليت   یهاسال تواند در آهن میهای راهگذاری در زیر سا های بخش آینده به طور ا

گذاری در این دولتی مختلف همچنان خود را ملزم به سرمایه  ادارات وطق امنمسئوالن  ساخت و ساز حمایت کند، چون   

ای بالغ گذاری هزینهآهن که با سرمایه های اعالم شده دولت ایران برای ارتقا و گسترش شبکه راه   طرح .دانندبخش می

کند. این آهن تقویت میبينانه ما را برای بخش راهانداز نساابتا  خوششااود، چشاام دالر آمریکا برآورده می ميليارد 25بر 

 .است 2025هزار کيلومتر تا سال  25هزار کيلومتر به  15آهن کشور از ها شامل گسترش شبکه راهطرح

ساس  صد از کل ار  25آهن حدود ، بخش راهما های کالنپایگاه پروژه بر ا ساخت در شامل  را های در حال انجام زش زیر

ستراتژیك ایران در مسيرهای ترانزیت منطقه   امریشود؛  می تداوم همچنان ای که طبق انتظار ما و با توجه به موقعيت ا

آهن ایران در گذشااته، یا با های راهها در زیرساااختگذاریخواهد یافت. در اینجا باید خاطر نشااان کرد که اکثر ساارمایه

سط بازیگران   شد که در نتيجه انزوای بين یت دولت ایران انجام میمدیر شور بود و یا به ميزان محدودی تو المللی این ک

کردند تا گذاری میآهن ساارمایهراه زیربناییهای گرفت که در زمينه پروژهمنطقه خاورميانه، اروپا و آساايا صااورت می 

های  آهن منجر به نقص تسااالط دولت ایران بر بخش راه  هند. خود را گساااترش د ژئوپلتيك پيوندهای تجاری و نفوذ    

ساخت      قابل مالحظه زیربنایی سط عمر زیر ست )متو شده ا ست( که این نيازمند افزایش     85های ریلی ایران، ای  سال ا

 گذاری و تخصص بخش خصوصی در این حوزه است.سرمایه

برد و این کشااور هنوز نقطه حساااساای برای   بهره می ياسااااروچنان از موقعيت برتر جغرافيایی خود در قلب ایران هم 

و  2019و  2018 یهاسال آهن که در های اخير راهآهن است. پروژه های راهگذاری دو طرفه در بخش زیرساخت سرمایه 

 هایی هستند که بين ایران شوند، پروژه ای پشتيبانی می اعالم شدند و توسط همسایگان منطقه    2020نيز در اوایل سال  

 از یك طرف و آذربایجان، سوریه، عراق و ترکمنستان از سوی دیگر منعقد شده است.

 هاها و فرودگاهگذاری در امور جادهجذب سرمایه

حساس  هایی برای رشد مواجه شده است، بخصوص با توجه به این واقعيت که این بخش     ای ایران با فرصت بخش جاده

های کالن نشاااان گونه که پایگاه پروژه گذاری مانده بود. همان در طول چندین دهه راکد و بدون سااارمایه  یاقتصااااد

صرف پروژه  ميليارد 6/7دهد، اخيرا  قراردادهایی به ارزش بالغ بر می ست و این مبلغ که    های جادهدالر آمریکا  شده ا ای 

ای ای ایران به گونههای جادهکند که فعاليت در زیرساخت بيشتر از هر بخش دیگری است، این انتظار را در ما ایجاد می  

ساس ریزی شده است که   برنامه ها کرد. تحریم سال آینده به طور صعودی رشد خواهد    10ها در نيمه دوم بينیپيش بر ا

 ای را تيره خواهند کرد.الوقوع مربوط به بخش جادهانداز قریبچنان چشمهم

شد. گفته می    شد بخش فرودگاهی ایران در آینده نزدیك تعيين خواهد  های مختلف زیادی برای شود که طرح برنامه ر

يمایی ایران به دنبال جذب های بزرگ ایران در نظر گرفته شاااده اسااات و شااارکت هولدینگ هواپگساااترش فرودگاه

ست. بزرگ  ميلياردگذاری به مبلغی بالغ بر یك سرمایه  خمينی ترین پروژه کالن در این ميان، فرودگاه امامدالر آمریکا ا

شد و ابتدا به ظرفيت جابجایی      سه برابر خواهد  ست که  س س به ظرفيت جابجایی   20در تهران ا ميليون  90ميليون و 
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سال خواهد    سافر در  ست که احتم    م سيد و این هدف درازمدتی ا ساکرونا تحقق پيدا خواهد    ار ساتحریم و پ ال  در دوره پ

 کرد.

  ژئوپلتیك ضرورتینشانگر  بنادرگذاری در سرمایه

ها را در ایران رقم خواهد زد. نکته حائز اهميت این بندرگاه زیربناییگذاری در بخش چنان الگوهای سرمایه هم ژئوپلتيك

ست که دو  ضای قرارداد    لتا ستان با ام سال   23های هند، ایران و افغان سعه بندر جنوبی   2016ماه مه  که به منظور تو

اند. بعد از اینکه این بندر رشد و توسعه   تر برداشته شده است، گامی مهم به سوی همکاری نزدیك   عقد نمچابهار در ایران 

سی    -تواند تجارت هندپيدا کرد، می سا ستان که در      ایران را به طور ا صادرات به افغان سيری جدید برای  تقویت کند و م

ستان را دور می  ست که با     واقع پاک شده ا زند، ایجاد کند. بخصوص اینکه، این بندر جدید در چابهار بدین منظور طراحی 

صادی           شی از کریدور اقت شور چين و به عنوان بخ ساعدت ک ستان رقابت کند؛ بندری که با م   –چين بندر گادار در پاک

جاده است و  -یپاکستان به نوبه خود بخشی از پروژه چينی کمربند -چين اقتصادی کریدور. است یافته توسعه  پاکستان 

سيرهای جدید آبی و زمينی آن بتواند چين را به غرب    بينی میپيش صل کند. ایران    سيا  آاورشود که م شرق آفریقا مت و 

شتن با برد، چون های زیادی از چابهار میبهره شرفته  این بندر  دا ستان و منطقه    میپي شتری را به هندو تواند کاالی بي

سيا  صاد جهانی بکند. ایران از افزایش          -آ صد دارد خود را وارد اقت شرایطی که ایران ق صادر کند، به ویژه در  سيه  اقيانو

ستان نيز بهره می سرمایه  شرکت   برد. به نظر میگذاری هندو سد که  ستند که  های هندی به دنبال ر اولين  امتيازاین ه

شنهاد دهنده را در یکی از بزرگ  شرایطی که کم انی    پي صوص در  ست آورند، به خ های ترین بازارهای نوظهور جهان بد

 غربی هنوز برای ورود به ایران تردید دارند.

شمال ایران  در ارتباط با بنادر خزر می اند، ظرفيت خود را به قرار گرفتهتوان گفت که بنادر دریایی انزلی و اميرآباد که در 

گفته عطاءاهلل صدر، ریيس  بر اساساند تا بتوانند گنجایش باربری و تخليه بار را دو برابر کنند و این طور کالن ارتقا داده

شد. بندر انزلی ظرفيت باربری خود را از  سازمان بنادر و دریانوردی می  سال به   8با ش ميليون تن افزای 16ميليون تن در 

ميليون تن افزایش  10ميليون تن به ظرفيت  5ترین بندر دریایی خزر اسات، از ظرفيت  خواهد داد. اميرآباد هم که بزرگ

 پيدا خواهد کرد. 

 جنوب -نتایج مثبت حاصل از کریدور حمل و نقل شمال

شمال  سيل قابل مالحظه  -کریدور حمل و نقل  ست و  سيا  آاورب ای برای تقویت پيوندهای تجاری در غرجنوب، پتان ا

شاااود که موانع ژئوپلتيك زیادی از جمله ایران اسااات. گفته می و نقلحمل  زیربناییدر بخش  نشاااانگر رشاااد مثبت

 المللی عليه ایران و روابط تيره روسيه با اتحادیه اروپا جلوی رشد و توسعه این روابط را خواهند گرفت.های بينتحریم

 2002سال  توسط هندوستان، ایران و روسيه پيشنهاد شد و در       2000نوب در سال  ج -شمال  و نقلحمل پروژه کریدور 

صویب به  سيد.   ت شبکه صور  تر سيرهای جاده بر این بود این کریدور  سه     ای، راهای از م ست که این  شتيرانی ا آهن و ک

مالی روسيه دو سال قبل از آن   المللی بود، چون نظام کند. آن زمان، این پروژه فاقد ارزش بينکشور را به هم متصل می  

شور  شده بود    مطرود یفروریخته بود، ایران به عنوان یك ک سرما   به هنوز نيز هند و  شناخته  صور  به  ،گذاران عمده یهت

صاد  یكعنوان  ست ن  یندهدر آ یقدرت اقت شور به طور       اهميتاما از آن زمان تاکنون،  .بود يافتهد سه ک صادی این  اقت
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برای صادرات   الزمجنوب تا حد زیادی مدت زمان  -ش پيدا کرده است. کریدور حمل و نقل شمال  ای افزایمالحظهقابل

شمال اروپا    ستان به  شتی از بمبئی می  کاهش می راکاال از هندو ضر، کاالهایی که با ک شتی و  دهد. در حال حا آیند، با ک

سوئز به مدیترانه می    سرخ و کانال  س س از طریق ت از طریق دریای  شمالی می روند،  روند. نگه گيبرالتار به بنادر اروپای 

سير   سير کریدور     16طول کل این م ست. اما طول م ست.   7200جنوب،  -شمال  و نقلحمل هزار کيلومتر ا کيلومتر ا

شان می برآورد سينکی مورد  دهند که این کریدور میهای مختلف ن تواند مدت زمانی را که جابجایی کاال از بمبئی به هل

 روز، به کمتر از نصف این زمان برساند. 50تا  45ست، یعنی نياز ا

 جنوب-کریدور حمل و نقل شمال

 
 فيچ: منبع

شمال قزوین به شهر رشت را افتتاح کرد، کریدور     یکيلومتر 164آهن زمانی که ایران خط راه 2019در ماه مارس سال  

شت. راه -شمال  و نقلحمل  شت   130آهن جنوب گامی کوچك به جلو بردا ستارا  –کيلومتری ر  آذربایجان مرز تا که آ

شيده        خواهد تکميل آینده سال  4 تا انتظار طبق بر دارد، امتداد شت تا بندر انزلی ک شعاب کوچکی از آن که از ر شد و ان

 شده است در عرض دو سال آینده کامل خواهد شد.

سمت ای افزایش پيدا خواهد کرد، چون ایران، ایران به طور قابل مالحظه ژئوپلتيكاهميت  سی کریدور     به ق سا و حمل ا

شده جنوب  -شمال  نقل شد و به یك کانون تجاری بزرگ تبدیل  بدل  شعاب خواهد  شرقی این کریدور  . ان های غربی و 

سيا  آاوری ایجاد شده در  ژئوپلتيکرسد، مرکزیت ایران را در شبکه اقتصادی و    که به ترتيب به ترکيه و آسيای مرکزی می 

صوص در زمانی که       افزایش خواهد داد. رابطه نزدیك ست، بخ ستان و چين، از انزوای ایران خواهد کا سيه، هندو تر با رو

 به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران است. متحده ایاالت
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 وضعيت هاشرکت بخش پروژه اسم

پروژه -(خوزستان) خمينی امام بندر
 (غربی)آذربایجان  بازرگان ایجاده

 و جاده
 پل

شرکت ساخت  ایران؛ اس انسر، ایران، شهرسازی و راه وزارت
 ایتاليا ،ANAS SPAو ساز 

 قرارداد
 منعقدشده

اهواز، -اصفهانآهن راه خط پروژه
 خوزستان

 آهنراه
 شهرسازی و راه وزارت ایران، م نا، ساز و ساخت شرکت

 ایران، اس انسر، ایران،
 قرارداد
 منعقدشده

 پایانه -خمينی امام المللیبين فرودگاه
 تهران ایرانشهر، جدید

 فرودگاه
(، )آلمان(، معماری(، )طراحی، GMP) شرکا و مارگ گرکان،

(، )مشاوران/مدیریت NACO) هلند فرودگاهی مشاوران
 )اس انسر(، )ایران( ایران دولت( )هلند(، پروژه

برنامه مرحله
 ریزی

-قم-تهران السيریعسر آهنراه پروژه
 اصفهان

 آهنراه

چين )سنگاپور(،  صادرات و اعتبارات ایيمهب شرکت
آهن چين (، )چين(، شرکت مهندسی راهگذاریه)سرما

(CRECگذار(، )سرمایه ،)استاتو  دلو فرووی شرکت(، )چين
 (ایتاليا(، )پروژهمدیریت /مشاوران)

 ساخت حال در

 پلشمال )-تهران آزادراه سوم فاز
 آباد(مرزن -زنگوله

 و جاده
 پل

 گروه(، ایران(، )پروژهمدیریت /مشاوران) سازه شهران
(، ایران(، )پروژهمدیریت /مشاورانپارس ) مشاور مهندسين
 بنياد(، فنالند(، )پروژهمدیریت /مشاوران) پویری شرکت

 ایران، شهرسازی و راه وزارت)اس انسر(، )ایران(،  مستضعفان،
 )اس انسر(، )ایران(

 ساخت حال در

 فيچ کالن زیربنایی هایپروژه پایگاه: منبعارزش  بيشترین دارای پروژه مالحظه: پنج            

 

 يساتتأسیرساخت انرژی و ز

شد در بخش انرژی و    19-: اثرات مخرب اپيدمی کوویدنمای کلی شدن ر س در آینده نزدیك، باعث کند  سات تأ ایران  ي

گذاری در حوزه گذاری محدود دولت، باعث تضااعيف ساارمایهخواهد شااد، در حالی که اثرات پایدار اقتصااادی و ساارمایه

های بينی خواهد گردید. رشد آرام در بخش انرژیپيشورد ممانده دوره ده ساله در باقیو تأسيسات های انرژی زیرساخت

های در ایران، تحریم شدید داخلیگذاری ایجاد خواهد کرد، گرچه نيازهای هایی را برای سرمایهتجدیدپذیر ایران، فرصت

 شود.می گریز گذارانِ ریسكسرمایهگذاری سرمایهثباتی اقتصاد احتماال  مانع های کنونی و بی، ضعفمتحده ایاالت

 

 های اخیرپیشرفتپ

  احتماال  تقاضای برق در ایران به واسطه    ،مصرف خانگی برق  و مهار کسب و کارها  همگام با ضعف در فعاليت

 تحت اثرات منفی آن قرار خواهد گرفت. 19 -شيوع ویروس کووید

 بيشتر   - هستند  یمتک یدولت یهاشرکت به بودجه هایی که به ویژه پروژه -های نيروگاهی مقياس بزرگپروژه

عرضه تجهيزات، تهدید دیگری   تعليقخواهد بود و خطر  19-از همه در معرض خطرات ناشی از اپيدمی کووید 

 های خورشيدی است.های نيروگاهبرای پروژه

           ما این اسااات که پروژه با   مقياس بزرگی سااااخته های نيروگاهیِ پيش  با کاهش درآمدهای دولت انتظار 

ها، فاز دوم پروژه نيروگاه گذاری و تخصيص بودجه مواجه شوند. یکی از این پروژه یی در زمينه سرمایه هاچالش

 ریزی شده است.دالر طرح ميليارد 2و با بودجه ای بوشهر است که با حمایت دولت هسته
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 ستان یزد، علی    وقت مدیرکل صاد و دارایی ا ست که طرح  اقت گذاران خارجی سرمایه های نمازی، اعالم کرده ا

سعه پروژه نير  شيدی  برای تو سرمایه      مگاواتی در یزد 300وگاه خور ست. این  صویب قرار گرفته ا گذار مورد ت

ساس خارجی  ست. برنامه زمانی       هاگزارش بر ا سب برای اجرای این پروژه ا سایی یك مکان منا شنا ، به دنبال 

 ت، هنوز تائيد نشده است.ریزی اسساخت این پروژه که در مراحل اوليه برنامه

 روندهای ساختاری

 گذاری: تقاضای شدید برای جذب سرمایه2029تا سال  2020از سال  

سرمایه دولت ایران هم سرمایه   چنان  ضعيت  ضعيف  گذاری داخلی و خارجی را در بخش نيرو ادامه خواهد داد تا و گذاری 

شاااود که بخش توليد و انتقال نيرو در این کشاااور باعث می در این حوزه در طول چندین دهه را جبران کند؛ این اقدام

سبت به بخش   س ن سات تأ ساخت      و انرژی ي شد در زمينه زیر شد. ميزان ر شته با های آبی به های دیگر عملکرد بهتری دا

ضعيف بودن خطوط لوله   ست   ها پروژهعلت  ساخت خطوط لوله از برنامه   ضعيف ا ست که  های دولت در ، این در حالی ا

 .است ژئوپلتيك يرتأث زمينه

شود.  با موانع زیادی مواجه می يسات تأس انرژی و  زیربناییبخش  نزدیكانداز ، چشم 19-با توجه به شيوع ویروس کووید 

منفی قرار  يرتأثو خانوارها احتماال  تحت  کسب و کارهاها در عرصه تقاضای برق همسو با اجرای محدودیتبه خصوص، 

مقياس بزرگهای نيروگاهی پروژهنياز پيشخواهد گرفت. با توجه به کاهش درآمدهای دولت، انتظار ما بر این اساات که 

ها، فاز دوم پروژه نيروگاه گذاری و تخصااايص بودجه مواجه شاااوند. یکی از این پروژههایی در زمينه سااارمایهبا چالش

 ریزی شده است.دالری طرح ميليارد 2و یا بودجه  ای بوشهر است که با حمایت دولتهسته

 گذاری در بخش نیروگاهیافزایش سرمایه

گذاری کالن در حوزه صنعت نيروگاه گازی باعث رشد در دهه آینده، رشد و افزایش تقاضا برای عرضه نيرو و نيز سرمایه

س انرژی و  ساخت زیردر بخش  شد. در ماه   يسات تأ وزیر نيروی وقت، حميد چيتچيان،  2016سال   ژوئيهدر ایران خواهد 

دالر آمریکا در بخش نيرو اسااات. بخش قابل     ميليارد  30گذاری به مبلغ حدودا     اعالم کرد که ایران نيازمند سااارمایه      

واحدهای نيروگاه ساايکل ترکيبیِ دارای کارایی باال و نيز افزودن   يستأساا گذاری صاارف  ای از این ساارمایه مالحظه

 ه واحدهای سيکل ساده فعلی خواهد شد.های بخار بتوربين

گاهی ایران در معرض                ما بخش نيرو ته اسااات، ا کار گرف قاضاااا ب با این ت نات خود را برای مواجهه  کا گرچه ایران ام

شی  ست. ایران دومين ذخيره خامو سته به      گازی جهان را در  ها شدیدا  واب ست که  سيس کرده ا اختيار دارد و نيروگاهی تأ

درصد  80های مختلف ایران خواهد بود و حدود ترین سوخت در بين انرژیدر دهه آینده، گاز اصلیسوخت طبيعی است. 

سال   تأمين خواهد کرد. ایران با افزایش اتکاء به منابع گازی داخلی، ميزان نفتی را که برای  2029از کل توليد برق را تا 

 رد.توليد نيرو الزم است، کاهش خواهد داد و آن را صادر خواهد ک

ای و ایم که شامل همسایگان منطقه  گذاری خارجی در بخش نيرو بودهبا توجه به مطالب فوق، ما شاهد موجی از سرمایه  

، نماید چنان در این زمينه نقش خاص و برتری را ایفاء     المللی اسااات. ما انتظار داریم که روسااايه هم    های بين شااارکت 
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سته    صوص در بخش انرژی ه سته     بخ ضر دارای یك نيروگاه ه سالمی ایران در حال حا ای فعال ای ایران. جمهوری ا

سال  برق توليد می يگاواتگموسوم به نيروگاه بوشهر است که یك     اندازی شد و در اکتبر  راه 2011کند. این نيروگاه در 

 .روسی به دولت ایران واگذار شد زارانتوسط کارگ 2015سال 

سال     س تامبر  سته 2014در  شهر با  ، ایران برنامه خود را برای ایجاد دو راکتور جدید در نيروگاه ه بالغ بر  ظرفيتیای بو

سی    1/2 شرکت رو ساتوم »گيگاوات اعالم کرد و قراردادی را با  سال   « رو ضاء کرد. در ماه مارس  برای انجام این کار ام

صب در بو   2017 ساخت و ن شتند که واحد دوم این      ، اقدامات مربوط به  شد. در این مرحله، مقامات انتظار دا شهر آغاز 

 تکميل شود. 2027و واحد سوم آن در فوریه سال  2025سال  اوتپروژه در 

ساخت زیربنای واحد دوم را در ماه  کاران پيمانگيگاواتی نيروگاه اتمی بوشهر در حال ساخت است.     1/2ساخت فاز دوم و  

انداز ما برای تکميل نهایی آن در مهمی در این پروژه است، چشم   مرحلهکردند. گرچه این اتفاق،  آغاز 2019نوامبر سال  

است، بسيار تيره و مبهم است. زیربنای ضعيف اقتصادی ایران، فشار مالی زیادی        2029که تا سال   بينیيشپمورد دوره 

افزایش خواهد داد.  مدتيانمهدر رفتن هزینه و زمان در   بارا  توقف پروژهاین پروژه وارد خواهد کرد و خطر  بانيان را بر 

های ما برای کمبود بينیکه در مراحل اوليه توسعه ثبت شده است، به همراه پيش هاییيشرفتپاما الزم به ذکر است که 

سك ربرق در درازمدت،  صه انرژی   مثبتی ی سته را در عر  يرتأثبازار های ما در زمينه بينیکند که بر پيشایجاد می یاه

 گذارد.می

 وابستگی شدید به گاز
 رشد واقعی برق در ایرانترکيب توليد و 

 
 فيچ بينیيشپ/برآورد: e/f ؛فيچ ،ملی: منابع منبع

های تجدیدپذیر غيرآبی خيلی بلندپروازانه اساات و هدفش این اساات که بر اساااس ماده  برنامه دولت ایران برای انرژی

سط   139 ست،          برنامه پنجم که تو سيده ا صویب ر سالمی ایران به ت شورای ا گيگاوات انرژی جدید بادی و  5مجلس 

های تجدیدپذیر برداشته است و از   بخش انرژی گسترش هایی در جهت خورشيدی به ظرفيت خود اضافه کند. دولت گام  

های مربوط به به ساابك آلمان اسااتفاده کرده اساات تا نرخ ثابتی را برای پروژه خوراكهای سااال گذشااته، از تعرفه 10
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 2016سااال  ژوئيهدوباره در ماه « 2020گيگاواتی تا سااال  5رساايدن به توان »کند. طرح  ارائهای تجدیدپذیر هانرژی

سال  شد؛ او طرحی را اعالم کرد که به مو  سر گرفته وقت، حميد چيتچيان، از  نيرویتوسط وزیر    5/2، 2030جب آن تا 

 شد.افزوده می توليد برقگيگاوات به 

سته  توافقاز زمان اجرای  سال  ه شينی  تا عقب 2016ای در ژانویه  سال   متحده ایاالتن ، چندین 2018در اوایل ماه مه 

سته هاشد. چندین پروژه ناتمام به علت تحریم  اجراپروژه به امضاء رسيد و    سهامداران  به سرعت پيشرفت پروژه   ، ب ها و 

المللی با توجه به گذاران بين. انتظار ما بر این اساات که تعدادی از ساارمایه هسااتند تعطيلی در آسااتانه ، تعطيل یاهاآن

صت  سب های موجود، فر ستند در ایران گذاری سرمایه برای  منتظر زمان منا سرمایه ه شی از پروژه ؛ این  های گذاران بخ

مشااخص شااود. به عالوه پویایی بازار ایران در حال  هاآن تکليفکنند تا می متوقفد را ریزی شااده خونيروگاهی برنامه

های تجدیدپذیر غيرآبی است. گذاری بر روی انرژیدارای کارایی باال و سرمایه یگاز هایگاهنيروحاضر در جهت توسعه  

شرایط بی  ضع       در این  ست که این و صادی، انتظار ما بر این ا سی و اقت سيا چنان هم مدتيانمو  مدتکوتاهيت در ثباتی 

 ادامه داشته باشد.

ساااال گيگاواتی در زمينه انرژی خورشااايدی و بادی تا پایان  5ما برای رسااايدن ایران به توان منفی دورنمای  با وجود

خورشيدی، در بازار وجود دارد. ما شاهد کاهش هزینه تجهيزات انرژی مثبتی هم کنيم که ریسك ، خاطر نشان می2020

گازی، به عنوان    نيروگاه کنيم که ممکن اسااات از  ایم و در اینجا ذکر می بوده مثبت  ترین عامل ریساااك  به عنوان مهم 

بينی ما، پيشی بگيرد. تغيير در فضای سياسی و اقتصادی       پيشمورد ژی در کشور در دوره  رمنبع ان ینترصرفه بهمقرون 

 خواهد داد.  مثبتریسك موجب خواهد گذاشت و  يرتأثگذاری بازار و سرمایه و درازمدت بر رونقمدت مياناحتماال  در 

 تر از انتظارهای تجدیدپذیر، اما پایینافزایش انرژی

 
 های تجدیدپذیر غيرآبی در ایران بر اساس نوعظرفيت انرژی

 
 فيچ بينیيش: برآورد/پe/f ؛فيچ ی،اطالعات انرژ سازمان: عمنب
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 گازی ایران هایبلندپروازیخطوط لوله گاز زیربنای 

سبت به بخش خطوط لوله گاز در ایران تا حدی از اعالم مدیر کل نگاه خوش سعه و مهندسی      وقت بينانه ما ن شرکت تو

هزار کيلومتر خط لوله گاز طبيعی در  6هایی را برای احداث شاااود که طرحگاز ایران، حسااان منتظر تربتی، ناشااای می

شبکه خط لوله در ایران برای     یهاسال  ساخت  صرف گاز طبيعی در     بينیيشپافزایش  ينتأمآینده معرفی کرد.  شده م

تواند تقاضا برای تقویت ظرفيت صادراتی به کشورهای همسایه را برآورده     ایران ضروری است، به عالوه، این شبکه می   

 کند.

شن بلندپروازی  سعه و مهندسی گاز ایران، اعالم      خطوط لوله  در زمينهدولت  جلوه رو شرکت تو شد که  گاز زمانی مطرح 

احداث کند. مقامات زودتر اعالم  2020مارس سال   20کيلومتر خط لوله را تا  800کرد ایران قصد دارد برای انتقال گاز،  

سال      شرکت قصد دارد که تا  شبکه ملی متصل   کيلومتر از خطوط جدید لوله گاز را به  4100، 2025کرده بودند که این 

 کاران خصوصی واگذار کرده است.کيلومتر خطوط لوله گاز را به مقاطعه 2000کند و ساخت 

شتر     سترش بي ساخت زبرنامه ایران برای گ شور و نيز     هاییر ضا در داخل ک خطوط لوله گاز طبيعی مبتنی بر افزایش تقا

گذاری در زمينه خطوط لوله ا کند تا از برنامه ساارمایهکشااورهای منطقه اساات و ما انتظار داریم که این روندها ادامه پيد

تقاضاها   یشافزاسازی شبکه خطوط لوله گاز ایران بدین منظور است که    دولت ایران حمایت مالی کند. گسترش و مدرن 

آن به گاز  ساااکناندرصااد از  60را برآورده کند و در افزایش مصاارف گاز طبيعی در مناطق روسااتایی ایران که فقط  

 ترس دارند، تسهيل ایجاد کند.دس

 کنيم:های اصلی رشد هستند، اشاره میهای زیر که از محركدو نمونه از پروژه در این زمينه به

شماره یازده   ساس دالری که  ميليارد 3/3: این پروژه IGATپروژه  ریزی برنامه« انتقال -اندازیراه -ساخت »طرح  بر ا

که فقدان خطوط لوله محلی، واردات گاز از  ییجاار داده اساات، یعنی شااده اساات، شاامال شاارقی ایران را هدف قر   

 های فصل زمستان ضروری کرده است.ترکمنستان را در ماه

 5/8های کشااور ایران اساات. در این پروژه خطوط لوله به مبلغ  ترین پروژه: این یکی از بزرگIGAT 9پروژه شااماره 

 کيلومتر از عسلویه تا بازرگان در مرز ترکيه کشيده شده است. 1800دالر آمریکا و به طول  ميليارد

اکنون در رتبه دوم جهانی قرار دارد، کمرنگ شده  ایران به گاز طبيعی در مقایسه با ميزان ذخایر کشور که هم  رغبت اما  

بينی حفظ خواهد کرد. برای آینده قابل پيشدهد که ایران، ظرفيت صااادراتی خود را اساات؛ این ناهمخوانی نشااان می 

سرمایه      سيل گازی  ست که بر روی پتان سایه    هدف دولت این ا شورهای هم گذاری کند و آن را از طریق خط لوله به ک

صلی( یا قرارداد         صادراتی ا صد  شورهایی چون عراق، یمن )و نيز ترکيه به عنوان مق انتقال دهد و بدین منظور باید با ک

 نامه امضاء کند.فاهمببندد یا ت

های چنان به احداث خط لوله ادامه خواهد داد؛ دولتخود در کشااور همسااایه عراق هم ژئوپلتيكایران برای تثبيت نفوذ 

کند، به توافق اوليه کرکوك در شاامال عراق صااادر می  بهرا ایران لوله که نفت خام  ایران و عراق برای ایجاد یك خط

 اند.رسيده

 



 

26 

 

 کندیم ینتأمی گاز منطقه را ایران تقاضا
 توليد گاز طبيعی خشك و صادرات خالص گاز در ایران

 
 فيچ بينیيش: برآورد/پe/f ؛فيچ ی،: سازمان اطالعات انرژمنبع

 

 وضعيت هاشرکت بخش پروژه اسم

 یاهسته يروگاهن يساتتأس

 2فاز  -بوشهر

 شبکه و نيروگاه

 انتقال

 سازمان(، )روسيه(، ساز و)ساخت  روساتوم

 ایران )اس انسر(، )ایران( اتمی انرژی
 ساخت حال در

 يروگاهن يساتتأس

-آزادراه تهران يدیخورش

 قم

 شبکه و نيروگاه

 انتقال
 یزیربرنامه مرحله ایران )اس انسر(، )ایران( دولت

 یبرق آب نيروگاهپروژه 

 یاه، کوهياریبخت

 زاگرس، لرستان

 شبکه و نيروگاه

 انتقال

سينوهيدرو )ساخت و ساز(، )چين(،  شرکت

اعتبارات و صادرات چين،  ایيمهشرکت ب

(، )چين(، شرکت گذاریه)سينوهيدرو(، )سرما

انداز(، توسعه منابع آب و قدرت ایران )راه

)ایران(، بانك مرکزی کره جنوبی 

(، )کره جنوبی(، شرکت مهندسی گذاریه)سرما

طرح و توسعه راهبرد، )مشاوران/مدیریت 

 پروژه(، )ایران(

 ساخت حال در

 یحرارت يروگاهن

 بندرعباس، هرمزگان

 شبکه و نيروگاه

 انتقال

 شرکت(، آلمان)تجهيزات(، ) زیمنس شرکت

 تکنوپروم شرکتانداز(، )روسيه(، )راه روستك

 دولت(، )روسيه(، ساز و ساختاکس ورت )

 ایران )اس انسر(، )ایران(

 ساخت حال در

، سيریك یحرارت يروگاهن

 هرمزگان

 شبکه و نيروگاه

 انتقال

 ایران حرارتی هایيروگاهن هولدینگ شرکت

 تکنوپروم شرکت(، )ایران(، ساز و ساخت) 

 دولت(، )روسيه(، ساز و ساختاکس ورت ) 

ایران  دولت ،)اس انسر(، روسيه روسيه،

 )اس انسر(، )ایران(

 ساخت حال در

   فيچکالن  یربناییز یهاپروژه یگاه: پامنبعارزش؛  بيشترین دارای پروژه مالحظه: پنج           
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 های مسکوني و غيرمسکونيساختمان

صله  19-گيری کووید: همهکلینمای  شدت مختل  گذاری اجتماعی، فعاليتو اقدامات مربوط به فا های و تجارت را به 

ست و دولت توان مالی محدودی برای تخفيف آثار آن بر خانوارها و کسب و کار   شدت بر این امر  داخلی دارد. کرده ا  به 

 دهد.و رشد را کاهش می اثر گذاشتهساخت و سازهای مسکونی و غيرمسکونی تقاضای روی 

 اخیر تحوالت

 های و تجارت را به شااادت مختل گذاری اجتماعی، فعاليتو اقدامات مربوط به فاصاااله 19-گيری کوویدهمه

آثار آن بر خانوارها و کسب و کار داخلی دارد. این امر به  کرده است و دولت توان مالی محدودی برای تخفيف  

 شدت بر روی تقاضای ساخت و سازهای مسکونی و غيرمسکونی گذاشته است.

      شيوع کووید شدت از  ست که به  ست، در تالش برای   19-ایران از جمله کشورهای خاور ميانه ا لطمه خورده ا

گذاری و آوریل اقدامات وسااايعی در زمينه فاصااالههای مارس جلوگيری از گساااترش ویروس، دولت طی ماه

های بزرگ، بازارها و مراکز هایی در مسااافرت هوایی، تعطيلی مدارس، فروشااگاه شااامل محدودیتاجتماعی،

سافرت بين مذهبی، ممنوعيت گردهم شهری، و تعطيلی ادارات دولتی به مدت دو هفته انجام  آیی اجتماعی و م

شدید در فعاليت داد. این اقدامات به نوبه خ شد که آثار آن را می   ود موجب اختالل  صادی داخلی  توان های اقت

 مشاهده نمود. 1خرید اندر سقوط شدید شاخص مدیر

 ساختاری روند

شم  ساختمان چ سکونی در کوتاه   انداز منفی ما از بخش  سکونی و غيرم شم های م صاد کالن    مدت با چ ضعيف اقت انداز 

گذاری محدود دولت با ها کسب وکارها و سرمایهفعاليت شمصرف بخش خصوصی، کاه  همخوانی دارد. فروکش  کشور، 

 های مسکونی و غيرمسکونی صدمه خواهد زد.تشدید شد و این به رشد ساخت و ساز ساختمان 19-شيوع کووید

شيوع کووید    ایران از جمله کشورهای خاور  شدت از  ست که به  ست، با بيش از   19-ميانه ا هزار مورد  240لطمه خورده ا

های مارس و آوریل    ژوئيه(. در تالش برای جلوگيری از گساااترش ویروس، دولت طی ماه    5هزار فوتی )تا   11ابتال و 

های هایی در مسافرت هوایی، تعطيلی مدارس، فروشگاهشامل محدودیتگذاری اجتماعی،اقدامات وسيعی در زمينه فاصله

شهری، و تعطيلی ادارات دولتی به مدت دو  آیی اجتماعی و مسافرت بين دهمبزرگ، بازارها و مراکز مذهبی، ممنوعيت گر

توان های اقتصادی داخلی شد که آثار آن را می  هفته انجام داد. این اقدامات به نوبه خود موجب اختالل شدید در فعاليت 

 در سقوط شدید شاخص مدیران خرید مشاهده نمود.

های اقتصاادی و  بر فعاليت 19-لی واقعی ایران، به دليل اثر منفی شايوع کووید کنيم که توليد ناخالص داخبينی میپيش

 2انداز اقتصاد کالن در پی تصميم   کاهش یابد. چشم  2020درصد در سال    2.2همچنين کاهش شدید اخير قيمت نفت،  

                                                 
1 Purchasing Managers’ Index 
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ست دونالد ترامپ مبنی بر اتمام معافيت تحریمی ایاالت متحده ب  صادرات نفت ایران  مه دولت ایاالت متحده به ریا رای 

 رو به ضعف نهاد.

 آوریل در واکنش به شیوع گسترده ویروس-مارس یهاماهتعطیلی جزئی اعمال شده در 
 در ایران 19 -واکنش دولت و موارد جدید و روزانه مبتال به ویروس کووید

 
 فيچها، دانشگاه آکسفورد؛ داده ینه: جهان در آمنبع  

ساس    يبیترک ياریمع يریشاخص سختگ  توجه:    سفر،    يتار و ممنوعک  محل يلیمدارس، تعط يلیشاخص معرف از جمله تعط  9است که بر ا

 شده است. یبند( درجهواکنش ینترسخت=  100) 100تا  0 ينب یمقدار اب

شدید درآمدهای نفتی، توانایی دولت را برای حمایت از   سب و کارها  کاهش  کند. قيمت نفت به و خانوارها محدود میک

دهد ای سقوط کرده است و این نشان می   مالحظهو تضعيف تقاضای جهانی به طور قابل   19-علت شيوع ویروس کووید 

عرضااه مواجه خواهد شااد. این به نوبه خود بدین معناساات که   مازاد بينی ما با که بازار نفت جهانی در آینده قابل پيش

به علت    2018ان احتماال  دچار کاهش بيشاااتری خواهد شاااد، در حالی که درآمد نفتی از نوامبر ساااال         درآمد نفتی ایر 

صادرات نفت ایران، بيش از   متحده ایاالتهای مجدد تحریم شرح، باور      70برای  ست. با این  صد کاهش پيدا کرده ا در

صه     ست که مقامات عر سرمایه    ها محدود خواهندبرای افزایش هزینهرا ما بر این ا صرف و  ها گذاریکرد تا بتوانند از م

 را از بين ببرند. 19-حمایت کرده و اثرات اقتصادی حاصل از ویروس کووید

سته مقامات دولتی اعالم کرده شامل دادن      اند که ب سترس مردم قرار خواهد گرفت و این  شتی در د های حمایتی و معي

گزارش  بر اسااااسميليون نفر خواهد بود )  4بهره به حدود   های کم پول نقد به حدود ساااه ميليون نفر و نيز اعطای وام    

تمدید شااده  یدوره زمانی نامشااخصاا تا خدمات آب و برقها و ماه مارس(. مهلت پرداخت وام 15های محلی در رسااانه

از نظام بانکی  استقراض مجبور به های خود احتماال با توجه به اینکه مقامات دولتی برای جبران هزینهبا این حال، است. 

این به نوبه خود باعث افزایش تورم خواهد شاااد، پس انتظار ما بر این اسااات که دادن پول نقد و            بود وایران خواهند  

 .شودتقاضای داخلی باعث افزایش چشمگير که بتواند  نباشدبهره در حدی های کموام

های مالی، افزایش تورم، شرایط سخت اعتبارات و   ایرانی به علت عواملی چون کاهش هزینه یخانوارهاو  وکارها کسب 

شيوع ویروس کووید  محدودیت شده برای جلوگيری از  شار خواهند بود. محدودیت هم 19-های اعمال  ها و چنان تحت ف
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، تعداد زیادی از هاگزارش سبر اساااشااده اساات و  يرانهگسااختای گذاری اجتماعی تا اندازههای فاصاالهدسااتورالعمل

ها تجاری ایران در حال تعطيلی هستند، به ویژه در بخش خدمات از جمله گردشگری و رستوران    مؤسسات  ها و شرکت 

 اند. مواجه شدهه ضعرکه با کاهش شدید 

 19-م، کاهش قیمت نفت و بحران کووید ومدا هاییمتحردر بحبوحه  بودجه کسری افزایش

 ، درصدی از توليد ناخالص داخلیمرکزی ایران تراز بودجه دولت

 
 دولتی هایشرکتلحاظ  بدون ؛فيچ بينیيش: برآورد/پe/f ؛فيچ ،ایران مرکزی بانك: منبع 

 بخش مسكونی بهتر انداز چشم

شانگر بازگشت به طرح   گيریو درازمدت مثبت است، چون تصميم   مدتيانمنگاه ما برای بخش مسکونی ایران در   ها ن

ست دولت برای       ست که مدیریت نادر سکن مهر ا سته  کاهشم شد    آن منجر به نتایج ناخوا شد که باعث کاهش ر ای 

 گردید.

 قيمت که جایگزین طرح مسکن مهر شده است دارای چند ویژگی متفاوت است:طرح جدید مسکن ارزان

 صرفه   ز منابع مختلف تأمين میبودجه آن ا سوخت و وام     جوئیشود، از جمله  صالح یارانه  شی از ا های های نا

 کنند.ها برای این کار واگذار میجدیدی که بانك

  هزار واحد مسکونی است که این، هدف طرح مسکن مهر قبلی بود که بخش زیادی از     570هدف آن، تحویل

 آن تحقق پيدا نکرد.

های بخش خصوصی را تشویق کند که به توسعه مسکن      است که این طرح جدید مسکن بتواند شرکت    انتظار ما بر این

مدت های مسکن را به طور تدریجی کاهش دهند. اما از نظر ما، قيمت مسکن در کوتاهقيمت بازگشت کنند و هزینهارزان

 دولت در درازمدت آشکارتر خواهد شد.های چنان افزایش پيدا خواهد کرد و اثرت رشد ناشی از تغيير در سياستهم

سکن ارزان  شور که    طرح جدید م سکن در ک ساس قيمت برای کاهش کمبود مزمن م ضی از برآوردها   بر ا هزار  750بع

های مختلف ناموفق ماند، واحد مسکونی در سال است، در نظر دارد که از شروع نادرست طرح مسکن مهر که به صورت     

 پرهيز کند.
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: بسياری از واحدهای مسکونی مسکن مهر در مناطق روستایی و بيابانی که دور از مناطق شهری       موقعیت نامناسب 

فاقد ضروریات اساسی همچون دسترسی به آب بودند. از       هاآنهمچون تهران و اصفهان بودند، ساخته شدند و بعضی از     

ساکنين کم  ش  آنجایی که اکثریت  شهری تمایلی برای انتقال به آنجا ندا سياری از این واحدهای مسکونی در   درآمد  تند، ب

 حال حاضر خالی است.

ساد  سکن مهر را خریداری کنند،       برخی: ف سهام م ستند قوانين خاص در این زمينه را دور بزنند و حجم باالیی از  توان

به باالتر از گذاشت و قيمت آن را   يرتأثبعدها بحرانی فرضی به راه انداختند که بر افزایش قيمت این واحدهای مسکونی   

 . ندميانگين آن چيزی که در سياست دولت تعيين شده بود، افزایش داد

 هایمتحرساخت و ساز همگام با بازگشت زودگذر رشد 
 رشد ارزش صنعت ساخت و ساز و رشد توليد ناخالص داخلی واقعی در ایران

 
 فيچ بينیيش: برآورد/پe/f ؛فيچ: سازمان ملل، منبع

 صنعتی و ساز ساختعملكرد  بهتر در بخش 

صاانعتی خواهد  و ساااز ساااختهای آینده اثراتی منفی بر در سااال 19 -ها و اپيدمی کوویدگرچه اعمال مجدد تحریم

کنندگان و به واسااطه پتانساايل مصاارف درازمدتالمللی در بين یهاشاارکتگذاشاات، به ویژه در بخش هيدروکربن، اما 

ساار بازارها در خاورميانه و آفریقای شاامالی اساات، فعاليت خود را از  ینتربزرگتقاضااای انباشااته بازار ایران که یکی از 

 گرفت. خواهند

که ایران       به این يازمند     یها دهه گازی و نفتی خود در   های یرسااااخت زبرای نوساااازی  ،برآورد طبقبا توجه  نده ن آی

ست، پس پيش  یدالر ميليارد 200 گذاریرمایهس  ست که  ا ساخت زبينی ما این ا صنعت هيدروکربن   هاییر مربوط به 

 .بودخواهد  گذارییهسرماکانون اصلی  ،کشور
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 ای که متمرکز بر فضای صنعتی هستندریزی شدههای برنامهپروژه
 ) بر حسب ميليون دالر آمریکا( یزیربرنامهها در مرحله ایران بر اساس زیربخش یهاپروژه

 
 فيچ بينیيش: برآورد/پe/f ؛فيچ یران،ا ی: بانك مرکزمنبع   

 دستیپایینگذاری برای سرمایهی مناسب فضا

سعه با توجه به طرح سرمایه    های تو ضای  ضربتی ایران در ف ستی پایينگذاری ای و  ست که افزایش  د ، انتظار ما بر این ا

 ساخت صنعت  گسترش  از  حمایت موجب تداومو  کندما ادامه پيدا  ساله  10بينی در دوره پيشدستی  پایينگذاری سرمایه 

های ایران و توجه به های اندك و محدود در پاالیشگاهگذاریسرمایه رفع مشکل. دولت ایران در تالش برای شود و ساز

-ها ایجاد شده است  ساسا  در نتيجه انزوای ناشی از تحریم   که ا-هادر حوزه زیرساخت دستی  پایينگذاری افزایش سرمایه 

المللی درخواست خواهد کرد که در اهداف درازمدت دولت برای تقویت توليد هيدروکربن و  گذاری بينچنان از سرمایه هم

 .مشارکت نمایندالیشی نفت و گاز اارتقای محصوالت پ

شد آینده     ستره ر شور  گ ستی پایينگذاری سرمایه به با مقياس نيازهای ک شان داده می    د شور ن شود، به طوری که  در ک

کنند. به همين صاااورت، دولت بينی میدالر آمریکا پيش ميليارد 100بعضااای برآوردها ميزان این رقم را در دهه آینده، 

خارجی  گذاریهایی را در جهت جذب سرمایه ایران همگام با تقاضای خود برای افزایش زنجيره ارزش هيدروکربن، طرح 

 های پتروشيمی ایران در نظر گرفته است.دالر آمریکا برای ظرفيت پاالیشگاه ميليارد 60با مبلغی حدود 

ست مدت سال  های بينتحریم رفعایم که بعد از کرده يدتأککه ما  ها شرکت 2015المللی در اواخر  سيایی خيلی  ،  های آ

فعال رکت امش  همانطور کهچنان ادامه پيدا خواهد کرد، گذاری کنند؛ این تمایل هماند که در ایران سرمایه تر بودهمشتاق 

ه ذکر اساات که هجوم کند. الزم باین را ثابت می دسااتی مذکورپایينگذاری ساارمایه توافقاتهای آساايایی در شاارکت

جنوبی شکل گرفته است تا پاالیشگاهی به ظرفيت  تعهدات جاری از سوی شرکت دوو در کره بر اساسها گذاریسرمایه

شکه در روز با هزینه   300توليدی  سيع      ميليارد 1هزار ب سطحی و سك ایجاد کند. در  تر، افزایش دالر آمریکا در بندر جا
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این کشور   هاییرساخت زدر ایران نشانگر روندهای گسترده در بازارِ    دستی یينپاش در بخهای آسيایی  شرکت مشارکت  

 اند.این کشور کرده و نقلحمل ها و ای برای نيروگاهگذاری گسترده، سرمایههای آسياییشرکتاست؛ بازاری که 
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 در بخش صنعت امتيازشاخص ریسك/ 

 های ایراندر زیرساخت امتيازشاخص ریسك/ 

شت و    هایرساخت زدر بخش  امتياز: جایگاه ایران در شاخص ریسك/   کلینمای  دوباره در این فصل رو به وخامت گذا

تنزل کرد. دورنمای اقتصااااد همگام با کاهش      72به جایگاه     70بازار، از جایگاه قبلی     105بندی جهانی در بين   در رتبه 

 هد شد.چنان بدتر خواهم 19-قيمت نفت و اثرات منفی ویروس کووید

 امتیازنمای خطر/
 ميانه و شمال آفریقا ، ایران و منطقه خاورهایرساختزدر بخش  امتياز/ریسكشاخص 

 
 يشترب يتجذاب باالتر  نمره ،100 از نمره ؛فيچ یرساختبخش ز امتياز/ریسك شاخص: منبع 

 ایهای جهانی و منطقهرتبه

 کشور 105در بين  72جهانی:  رتبه 

 کشور 14در بين  11ای: رتبه منطقه 

 اخیر هاییروزرسانبههای اصلی و ویژگی

   ست که ساز  ساخت ای در بخش قابل مالحظه رکودانتظار ما این ا سال   و  که تا  شود ایجاد  2020ایران در 

 يرتأثبخش صاانعت  امتيازبر جایگاه و رتبه ایران در شاااخص  رکود. ساانگينی این کندادامه پيدا  2021سااال 

پروژه نسبتا  قوی است اما    محاسبات گذاری در بازار را محدود خواهد کرد. های سرمایه خواهد گذاشت و فرصت  

شده پروژه و طرح يرهایتأخ سرمایه های لغو  شيوع ویروس کووید ی  ، این پروژه را تهدید 19-گذاری به علت 

 کند.می

 گردد که به واسااطهبر می« این کشااور هایتيازام» مؤلفهایران به  امتيازدر شاااخص ریسااك/ مؤلفهترین قوی 

شهری آن تقویت می    عوامل جمعيت شور و جمعيت ثروتمند  ست  شود. پيش شناختی جذاب این ک بينی ما این ا

شد واقعی توليد ناخالص داخلی ایران  سال   که ر سد    -1/4به  2020در  صد بر سال      . در سومين  شانگر  این ن
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های مجدد ایاالت متحده در نوامبر ران اساات که تحت اثرات منفی تحریمدر اقتصاااد ای رکود شاادیدمتوالی از 

 قرار گرفته است. 2018سال 

  سك سرمایه  پيش ری ضای قانونی از نظر      روی  ست. ف سيار زیاد و متنوع ا ست ب سك رگذاران در ایران ا پيش  ی

انداز رقابتی در دست بازیگران چينی  روی بخش صنعت ضعيف است، بازار کار دچار ضعف شده است و چشم         

 شود.گذاران دیگر میمانع فعاليت سرمایه متحده ایاالتهای است، زیرا تحریم

 سك  نمای ضعيف   ری شور ایران در واقع  سك/   مؤلفهترین در ک ست که محيط   امتيازعملکردی در ماتریس ری ا

صادی     بی سی و اقت سيا ست  یدمؤثبات  شرایط     این ا سی در این  سيا ست. تورم    بد. دورنمای  صادی نامعلوم ا اقت

 باشد.باال و بيکاری از عوامل مهم نارضایتی مردم می

 یازامت/ریسكماتریس  تفكیك

 
 هامؤلفهایران و منطقه خاور ميانه و شمال آفریقا، بر اساس  در هایرساختزدر بخش  امتياز/یسكرشاخص 

 
 يشترب يتجذاب باالتر  نمره ،100 از نمره ؛فيچ یرساختبخش ز امتياز/ریسك شاخص: منبع
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سك/    ساخت  امتيازشاخص ری شمال آفریقا:  در بخش زیر سقوط    19ویروس کووید های خاورميانه و  و 

 کند.تر ميرا وخيمچنان اوضاع منطقه قيمت نفت هم

 نمای کلی

  /6/47ها به طور ميانگين در بخش زیرساااخت امتيازجایگاه خاورميانه و آفریقای شاامالی در شاااخص ریسااك 

 دهد.در رتبه چهارم قرار می جذابيتاست و این رقم، منطقه مذکور را از نظر 

   صادی اپيدمی کووید سترده اقت صنعت      با 19-اثرات گ ضعيف  شد  صت  و ساز و  ساخت ر ها در آینده نابودی فر

 .کندیمسنگينی   منطقهبازارهای این نسبی  جذابيتچنان بر دوش هم ،نزدیك

 فارس قرار دارد، چون بازارهای آن از جمله امارات متحده عربی و        ترین بازار در منطقه همکاری خليج   پررونق

 رند.ای و جهانی داعربستان سعودی عملکرد بسيار خوبی در سط  منطقه

 در شورای همكاری خلیج فارس کنندهیینتعبازارهای قدرتمند و 
 ، منطقه خاور ميانه و شمال آفریقاهایرساختزدر بخش  امتياز/یسكرشاخص 

 
 يشترب يتجذاب باالتر  نمره ،100 از نمره ؛فيچ یرساختبخش ز امتياز/ریسك شاخص: منبع

 اخیر هاییروزرسانبهای و های اصلی منطقهویژگی

 ثابت  6/47چنان بر روی عدد در این فصاال هم امتيازریسااك/شاااخص خاورميانه و شاامال آفریقا ميانگين  در

از  تریينپا را  این منطقه مانده اسااات و آن را از نظر رونق در رتبه چهارم قرار داده اسااات. اما این عملکرد،       

 دهد.قرار می 0/50ميانگين جهانی 

  امارات متحده عربی، باالترین رتبه را در بازار منطقه دارد و در ساااط  جهانی خوب عمل کرده اسااات. امارات

سك/     6/66متحده عربی با رتبه  شاخص ری صاص داده      امتيازدر  سط  جهانی به خود اخت شتم را در  ، رتبه ه

 است.

         صر باالترین جایگاه شور م شورای همکاری خليج فارس به همراه ک ضای  شاخص منطقهاع به خود  ای را در 

 ای است.اند، به طوری که رتبه همه این کشورها باالتر از ميانگين جهانی و منطقهاختصاص داده

   ا این شااااخص، ب  امتياز بخش  رویچنان  در بازارهای مربوطه هم 19-کووید در حال گساااترشاثرات اپيدمی

 .گذاردمی يرتأث، منطقه در آینده نزدیك هایروی جذابيت و ساز ساختصنعت  واقعیکاهش رشد سنگينی 
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 در منطقه هارتبهخاموش  یهاحرکت
 ، منطقه خاور ميانه و شمال آفریقا، تغييرات خالصهایرساختزدر بخش  امتياز/یسكرشاخص 

 
 يشترب يتجذاب باالتر  نمره، 100از  نمره ؛فيچ یرساختبخش ز امتياز/ریسك شاخص: منبع                              

 افزایش ریسك اقتصادی در منطقه

اند که ميزان و سقوط قيمت نفت و نيز فشارهای مالی بعدی حاصل از آن سبب شده      19-اثرات گسترده اقتصادی کووید  

ریسك   یهامؤلفهه از لفرمؤیك زیشود.   يفتضع مدت در خاورميانه و شمال آفریقا به طور نسبی   ریسك اقتصادی کوتاه  

های فعلی بازار ، به دنبال این است که ميزان آسيب  (مدتکوتاهشاخص ریسك اقتصادی در    ) امتياز -در شاخص ریسك   

توليد ناخالص داخلی، تورم و الزامات مالی مهم  یواقعهایی همچون رشد  را در دو سال آینده با ارزیابی دورنمای شاخص  

صل  اقداماتدیگر تعيين کند. در حالی که  شدیدا  فعاليت هفا منطقه محدود این در را غيرنفتی بخش های گذاری اجتماعی 

سقوط قيمت نفت محدودیت غالب این بازارها    ست،  صادی کشورهای   چشم  در بهبود به موقعکرده ا منطقه این انداز اقت

های قيمتبا رهای ، به خصوص کشو  شوند می. بسياری از بازارهای منطقه، فشارهای زیادی را از نظر مالی محتمل   است 

ساار در . قيمت سااربهوفق دهندمدت کاهش قيمت نفت در کوتاهکوشااند خود را با میکه  نساابتا  باالساار به ساار مالی 

شورهای بحرین، عمان  ست، از این رو نظر        و ک سه با امارات متحده عربی و کویت خيلی باال سعودی در مقای ستان  عرب

 مالی بيشتری نياز خواهند داشت. تحکيمبه کشورهای گروه اول هنگام کاهش قيمت نفت 

های ها با توجه به محدودیتهای مسااتقيم در بخش زیرساااختاین وضااعيت، توانایی این مناطق را برای ایجاد محرك

فارس ای که برای حمایت مالی وجود دارد، محدود خواهد کرد. در طول تاریخ، مقامات شااورای همکاری خليجگسااترده

های آشوب اقتصادی از جمله سقوط قبلی قيمت    محور و فوری را در جریان دوره -اقتصادی مشتری  های عموما  محرك

های ، از طرح یارانهو ساز ساختاند. به عنوان مثال عربستان سعودی اغلب به جای حمایت مستقيم از نفت، انتخاب کرده

صاد خود را تقویت کند       ست تا اقت ستفاده کرده ا سترده برای کارگران ا شد می گ تواند ؛ حال باید دید که آیا این کاهش ر

شود  سياری از مقامات   اقدامات متفاوتی را موجب  ضوح از یا نه؟ در حالی که ب کنند و های موجود حمایت میپروژه به و

داریم که ای داریم و انتظار کنند، اما ما در این زمينه نظر محتاطانههای بيشاااتر ابراز میتمایل خود را برای اجرای پروژه

مدت مشاااخص در کوتاه هاآنبودن  صااارفهبهمقرونها جداگانه و مجددا  مورد ارزیابی قرار گيرند تا محتوا و مفاد پروژه

 شود.
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 در منطقه ریسكکمبازارهای متعدد 
 يازامتو  یسكر یهامؤلفه، منطقه خاور ميانه و شمال آفریقا، هایرساختزدر بخش  يازامت/یسكرشاخص 

 
 ترتيب به ریسك و امتياز یهاوزن مؤلفه يازامت/ریسك شاخص نهایی امتياز در: مالحظه 

   فيچ یرساختز بخش امتياز/ریسك شاخص: منبع؛ درصد لحاظ شده است 40و  60 

شاهد شکست      سته به نقت در منطقه  اند، اما مدت بودهانداز رشد خود در کوتاه های مضاعفی در چشم  گرچه بازارهای واب

اند. ما ای مواجه بودههای قابل مالحظهبا سااقوط 19-های گسااترده اپيدمی کوویدبازارهای دیگر نيز در بحبوحه اختالل

و ساز در بازارهای خاورميانه و آفریقای شمالی را اصالح کرده و    اخت س های خود در زمينه رشد واقعی صنعت   بينیپيش

های رشااد در بينیایم و این با مالحظه کشااورهایی چون ليبی، یمن و ایران اساات که پيشدرصااد کاهش  داده 1/5به 

ست. بخش    هاآنمورد  شته ا ساز  ساخت در دوره قبل از کرونا روند نزولی دا صر یك عامل   و  صلی در   کنندهيينتعدر م ا

درصدی ساالنه    5/7و با توجه به رشد واقعی   2020کنيم که این وضعيت در طول سال   بينی میمنطقه است و ما پيش 

شد مثبت   ساز  ساخت . بخش خود را حفظ کندهمچنان روند ر سبت بازارهای دیگری که در     و  صر به ن فعاليت  هاآنم

ای به علت عملکرد بسيار برجسته بوده و این تا اندازه   ،است  شده  متوقفگذاری اجتماعی فاصله  اقداماتها به علت پروژه

 خوب و رشد کنونی این بازار است.
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 ، منطقه خاور میانه و شمال آفریقاهایرساختدر بخش ز یازامت/یسكشاخص ر
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 8 1 6/66 9/78 0/73 8/84 4/58 8/51 8/62 عربیمتحدهامارات

 22 2 0/61 3/59 9/54 8/63 1/62 3/58 7/64 سعودی عربستان

 26 3 2/60 4/40 9/37 8/42 4/73 2/59 8/82 مصر

 33 4 3/56 7/51 2/45 2/58 4/59 8/52 8/63 بحرین

 35 5 8/55 3/56 9/51 6/60 4/55 7/49 2/59 عمان

 36 6 6/55 5/52 9/56 2/48 6/57 7/55 9/58 کویت

 40 7 9/54 9/63 9/59 9/67 0/49 9/56 7/43 قطر

 54 8 7/49 3/49 3/42 2/56 9/49 3/44 7/53 مراکش

 66 9 7/46 8/39 2/36 5/43 3/51 8/45 0/55 اردن

 68 10 2/45 4/21 1/22 8/20 0/61 2/60 5/61 الجزیره

 72 11 4/44 8/28 7/24 0/33 8/54 9/69 7/44 ایران

 93 12 9/32 5/13 1/9 9/17 9/45 7/49 4/43 عراق

 103 13 9/19 3/2 5/0 1/4 6/31 3/51 4/18 یمن

 104 14 0/17 4/4 3/2 4/6 4/25 0/33 4/20 ليبی

   0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 جهانی ميانگين

   6/47 2/40 9/36 4/43 5/52 8/52 4/52 یامنطقه ميانگين

 چيف رساختیبخش ز ازيامت/سكیر شاخص: منبع شتر؛يب تيباالتر  جذاب نمره ،100 از نمره: مالحظه
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 آفریقا شمال و میانه خاور منطقه زیرساختی، صنعت بخش در امتیاز

 ساخت صنعت ارزش 
 ساز و

 ساخت صنعت واقعی رشد
 ساز و

 از درصدی ،هاپروژه لوله خطوط
 صنعت ارزش

 صنعت بخش امتيازهای

 8/62 2/93 5/15 6/79 عربی متحده امارات

 7/64 7/76 9/35 6/81 سعودی عربستان

 8/82 7/75 1/98 8/74 مصر

 8/63 3/88 7/76 2/26 بحرین

 2/59 2/92 5/51 0/34 عمان

 9/58 1/97 5/50 1/29 کویت

 7/43 2/59 0/1 9/70 قطر

 7/53 3/56 1/63 7/41 مراکش

 0/55 0/99 4/54 7/11 اردن

 5/61 9/39 7/75 9/68 الجزیره

 7/44 9/68 8/7 3/57 ایران

 4/43 5/84 9/2 7/42 عراق

 4/18 8/38 8/5 7/10 یمن

 4/20 3/58 9/1 0/1 ليبی

 0/50 0/50 0/50 0/50 جهانی ميانگين

 4/52 7/73 6/38 5/45 یامنطقه ميانگين

 فيچ یرساختبخش ز يازامت/یسك: شاخص رمنبعيشتر؛ ب يتباالتر  جذاب نمره ،100 از مالحظه: نمره
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 آفریقا شمال و میانه خاور منطقه کشور، هاییرساختز بخش در امتیاز

 ناخالص توليد سرانه 
 داخلی

 جمعيت
 شهری، يتجمع

 کل از درصدی
 جمعيت رشد

 ناخالص توليد سرانه رشد
 داخلی

 هاکشور امتياز

 8/51 7/10 5/51 5/82 0/35 6/79 عربیمتحدهامارات
 3/58 7/11 9/69 6/78 1/63 0/68 سعودی عربستان

 2/59 5/82 6/79 5/16 4/87 1/30 مصر
 8/52 5/15 4/87 3/88 9/1 9/70 بحرین
 7/49 9/4 5/83 5/84 4/18 3/57 عمان
 7/55 2/27 1/63 0/99 6/13 7/75 کویت
 9/56 8/7 7/76 1/97 7/8 2/94 قطر

 3/44 0/34 3/57 7/41 0/65 3/23 مراکش
 8/45 9/35 1/31 3/90 9/37 0/34 اردن

 2/60 9/70 7/75 3/58 9/68 2/27 الجزیره
 9/69 1/97 2/59 2/61 4/85 6/46 ایران
 7/49 9/3 3/89 5/51 0/67 9/36 عراق
 3/51 2/92 4/85 6/14 3/56 8/7 یمن
 0/33 0/0 2/61 9/68 2/28 8/6 ليبی

 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 جهانی ميانگين
 8/52 3/35 3/69 6/66 5/45 0/47 یامنطقه ميانگين
  فيچ یرساختبخش ز يازامت/یسكر صشاخ: منبع بيشتر؛ جذابيت باالتر نمره، 100 از نمره: مالحظه

 

 ، منطقه خاور میانه و شمال آفریقاهایرساختدر بخش ز هایسكر

 ایمقایسه اندازچشم 
 هازیرساخت

 بودن موقع به
 ساز و ساخت

 فضای قراردادها-ساز و ساخت
 قانونی

 بازار ریسك
 کار

 صنعت بخش هایریسك

 8/84 2/92 4/85 6/78 1/95 3/72 عربیمتحدهامارات
 8/63 4/87 0/67 1/30 1/62 3/72 سعودی عربستان

 8/42 9/35 4/21 8/38 6/45 3/72 مصر
 2/58 6/80 2/61 1/29 0/68 9/51 بحرین
 6/60 8/73 9/70 2/61 1/63 0/34 عمان
 2/48 1/64 5/51 0/67 3/24 0/34 کویت
 9/67 5/84 9/68 7/8 6/81 6/95 قطر

 2/56 4/19 3/56 4/53 6/79 3/72 مراکش
 5/43 1/63 3/55 0/33 0/32 0/34 اردن

 8/20 1/29 2/28 3/22 5/15 7/8 الجزیره
 0/33 1/30 5/15 5/49 0/67 9/2 ایران
 9/17 5/15 9/3 9/4 1/31 0/34 عراق
 1/4 9/1 0/1 6/13 0/1 9/2 یمن
 4/6 6/14 9/2 7/11 0/0 9/2 ليبی

 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 جهانی ميانگين
 4/43 4/49 1/42 9/35 6/47 2/42 یامنطقه ميانگين

    فيچ يازامت/یسكمنبع: شاخص ر ؛کمتر یسكباالتر ر نمره باشد،یم 100از  نمره: مالحظه     
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 آفریقا شمال و میانه خاور منطقه کشور، هاییرساختز بخش در هایسكر

 ریسك شاخص 

 درازمدت اقتصادی

 ریسك شاخص

 مدتکوتاه اقتصادی

 ریسك شاخص

 درازمدت سياسی

 ریسك شاخص

 مدتکوتاه سياسی

 ریسك شاخص

 عملکردی

 هایریسك

 کشور

 0/73 4/85 1/95 7/76 8/39 3/55 عربی متحده امارات

 9/54 0/65 9/70 3/24 5/51 4/52 سعودی عربستان

 9/37 8/39 8/22 0/32 6/47 6/45 مصر

 2/45 8/72 3/74 2/26 6/12 6/12 بحرین

 9/51 0/68 3/88 2/61 7/9 5/16 عمان

 9/56 5/51 1/81 5/51 3/55 5/50 کویت

 9/59 9/68 9/86 2/59 9/37 4/37 قطر

 3/42 5/49 6/63 3/58 7/11 4/21 مراکش

 2/36 3/55 4/21 1/64 3/6 6/14 اردن

 1/22 9/19 7/8 2/27 7/25 1/31 الجزیره

 7/24 3/24 2/28 4/19 6/29 3/22 ایران

 1/9 0/1 9/2 9/2 0/33 6/13 عراق

 5/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 یمن

 3/2 9/1 9/1 0/0 4/4 9/3 ليبی

 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 جهانی ميانگين

 9/36 1/43 2/46 0/36 1/26 0/27 یامنطقه يانگينم

   فيچ يازامت/یسكمنبع: شاخص ر ؛کمتر  یسكباالتر ر نمره باشد،یم 100از  نمره: مالحظه

 شود، پس نمرات این بخش ممکن است با نمرات بقيه این گزارش همخوانی نداشته باشد.روزرسانی میمدام به يازامت/ریسكشاخصهای ما در بخش توجه: 

 

 انداز رقابتيچشم

ه کشور ب  ساخت و ساز  انداز در چشم از بازار های داخلی و دولت شرکت  سهم رود که در فضای پس از تحریم احتمال می 

 گذاری بتواند عملی شود.رونق سرمایه مدتیطوالنانتظار تدریج تحليل رود، اما ما مردد هستيم که 

سال  المللی بعد از لغو تحریمگذاری بينسرمایه  سرعت  کُند و آرام بود و اکنون  2016های اتحادیه اروپا در اوایل ژانویه 

عليه  2018های بيشتری را در سال   گيری کرد و تحریمای کنارهاز توافق هسته  متحده ایاالتکُندتر نيز شده است، زیرا   

های شرکت سهمرود که احتمال می ،پس از تحریم .پایان داد 2019در سال های تحریمی به معافيتایران اعمال کرد و 

شم از بازار داخلی و دولت  ساز   انداز در چ ستيم که     ساخت و  شور بتدریج تحليل رود، اما ما مردد ه  مدتیطوالنظار انتک

 گذاری بتواند عملی شود.رونق سرمایه
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ساز   ساخت بازار  یكبه عنوان  یرانبالقوه ا يتجذاب ست و  ست     قابل توجه ا ساتحریم خواهد توان . این ویژگی در فضای پ

بال این اسااات که           گذاران خارجی به ویژه سااارمایه      سااارمایه   گذاران اروپایی را به خود جذب کند، چون ایران به دن

های ای برای حضور شرکت  های مختلف را جبران کند. از این رو ما شاهد عرصه  های محدود در طول دههگذاریسرمایه 

سرمایه      ستند، خواهيم بود که بتوانند افزایش ميزان  صص فنی ویژه ه های چين و گذاریاروپایی که دارای توانایی و تخ

ساخت    سيه در بخش زیر شدید   یهاسال طی که  ،های ایران رارو سته تحریم  ، شکل گرفته  ایایران به خاطر برنامه ه

 .کنند کامل

 هاگذاری چینیافزایش سرمایه

و ما انتظار داریم  کنندمیهای حمل و نقل ایران ایفاء های چينی در حال حاضر نقش مهمی را در بازار زیرساخت  شرکت 

سترش فعاليت   بازار افزایش  از هاسهم آن  چنانجاده دولت هم -کمربندیهایی چينی همگام با پروژه شرکت با ادامه گ

 .پيدا کند

توافق کردند که همکاری استراتژیك و جامع   2019خارجه دو کشور در نشستی دوطرفه در سال      وزرایدر همين راستا  

ب آن، کشور  شروع شده بود، از سربگيرند و طرحی را تصویب کردند که به موج     2016ایران را که در پيمان سال   -چين

زیرسااخت   ات صانعتی و توليد ،نفت و گاز ایرانهای دالر آمریکا در حوزه ميليارد 400چين در پنج ساال آینده به ميزان  

سرمایه  شده برای بخش  حمل و نقل  ساز  ساخت گذاری کند. این قرارداد روزآمد سی   ایران در زمان  و  سا شد،   ح منعقد 

هایی که این به اقتصااااد این کشاااور آسااايب زد. از جمله بخش متحده ایاالتها از ساااوی چون اعمال مجدد تحریم 

شرفت گذاری میسرمایه  شود، پروژه راه   تواند باعث پي سو با پروژه    شان  ست که هم شد که  جاده می -کمربندیآهن ا با

 .شودمی اصفهان – قم -تهران السيرسریع آهنراه خط و مشهد –خط تهران به  رسانیباعث برق

سرمایه  ما ساز  ساخت ها در بخش گذاری چينیانتظار داریم که نقش  سال ایران هم و  سترش پيدا  چنان در  های آینده گ

ميليون دالر  30شان بيش از  کنند که ارزشپروژه در ایران پشتيبانی می  11گذاران چينی از کند. در حال حاضر، سرمایه  

سر    ست. چين بعد از ایران و هند از نظر  سومين رتبه را دارد و ما انتظار داریم که این    مایهآمریکا ا شور،  گذاری در این ک

کند. تعداد منابع    های بزرگ پشاااتيبانی می  چنان از پروژه بازار، گساااترش بيشاااتری پيدا کند، چون چين هم   از ساااهم 

سيه؛    سرمایه  شور هند و رو شور در  گذاری غيرغربی دیگر نيز احتماال  افزایش پيدا خواهد کرد، به ویژه ک گرچه این دو ک

سی کوچك  ضر از پروژه کریدور    تر عمل میمقيا شور در حال حا جنوب که هدفش  -شمال  و نقلحمل کنند. این دو ک

کنند. در حالی که ما شاهد موانع زیادی متصل کردن اروپا و روسيه به هند و آسيا از طریق کشور ایران است، حمایت می

ستيم  شرکت برای تحقق کامل این پروژه ه ساز        ، اما  ساخت و  شارکت زیادی در  ضر م سی در حال حا های هندی و رو

 چنان روبه جلو پيش رود.آهن، و انتظار ما این است که این روند همایران دارند، به ویژه در بخش بنادر و راه
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  رشد یبرا یمال یندر تأم ینسهم چ
 کشور، ایران يكبه تفک هاپروژهدر  یمال ينتأم مواردتعداد 

 
 فيچکالن  یهاپروژه یگاه: پامنبع 
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 مشخصات شرکت

  های نيروگاهي ایرانشرکت مدیریت پروژه

 SWOT تحلیل

 هاقوت

 

 شرکت تابعه است. 29که دارای  ،های صنعتی و نيروگاهی ایرانکاران در زمينه پروژهترین مقاطعهیکی از بزرگ 

 ریزی کرده است.در بخش برق برنامههای سنگينی را گذاریدولت، سرمایه 

 های متنوع و گوناگون است.دارای بخش 

 هاضعف
  و فقدان تنوع جغرافيائی است. داخلیبازار  ریسكشدیدا  در معرض 

 19-ها و اپيدمی کوویدو کاهش درآمد دولت در نتيجه تحریم نهای ساختاری در اقتصاد ایراضعف 

 هافرصت

 

  شود که شرکت م نا در این زمينه های جدید ایجاد میبرق در ایران، فضایی برای ایجاد نيروگاهبا افزایش سریع تقاضای
 پيشتاز است.

 المللی گسترش پيدا کند که این باعث افتتاح بازارهای جدید و کاهش وابستگی این م نا در نظر دارد که در سط  بين
 شود.شرکت به نوسان بازار ایران می

 تهدیدها

 های حساس رنج ، بوروکراسی دست و پاگير و فقدان شفافيت در زمينه پروژهچنان از فسادی در ایران همتجار فضای
 برد.می

 کند.های ساخت و ساز را تهدید میبازار غيررقابتی کار افزایش هزینه پروژه 

 های تجاری شرکت م نا ایجاد خواهد کرد.هایی در فعاليتاحتماال  اختالل 19-اپيدمی کووید 

 معرفی شرکت

شرکت گروه م نا و بيش از         شرکت مادر،  ست که چندین  صنعتی ا شرکت تابعه را در بردارد.   40گروه م نا یك بنگاه 

های و توسعه نيروگاه  و ساز  ساخت های زیر است: مهندسی،   خطوط تجاری این شرکت بسيار متنوع است و شامل بخش    

نيروگاهی و گرمایشاای ترکيبی، کارخانجات آب شاايرین و توليد برق ترکيبی، اجراء و  يساااتتأسااحرارتی و تجدیدپذیر، 

رساااانی، خدمات   ریلی، برق و نقل حمل  های  های گازی و نفتی سااااحلی و غيرسااااحلی، اجرای پروژه   توساااعه پروژه 

 گذاری.تصویربرداری پزشکی، خدمات عملياتی، تعمير و نگهداری و سرمایه

 استراتژی

ستراتژی م  سط  منطقه  ا سعه در  ست. عالوه بر نيروگاه ای و بين نا تو النکا و هند، قرارداد نيروگاه سری در ی یهاالمللی ا

مگاواتی العماره که هر دو عراق قرار دارند، به م نا داده شاااده اسااات. از نگاه ما،            324مگاواتی نجف و نيروگاه    324

شد بازار برای م نا        سيل ر شانگر پتان سازی عراق ن ساخت    باز شور به دنبال تعمير زیر ست، چون این ک های پراکنده خود ا

 باشد.می

 هاها و پروژهفعالیت

شور ایران   درهای م نا ترین پروژهبزرگ ستان که     هاقرار دارد. این پروژهک سيکل ترکيبی فوالد خوز عبارتند از: نيروگاه 

 سط گروه م نا توسعه پيدا کرده است.برق ایران تو ظرفيتدرصد از کل  50است. اوات گم 968ظرفيت آن 



 

45 

 

سال      ست  شرکت در آگو صره عراق با   2015این  فعاليت خود را بر روی پروژه نيروگاه گاز طبيعی منطقه رميله واقع در ب

 دالر آمریکا آغاز کرد. ميليارد 5/2هزینه 

 هاروش کار در زیرساخت

 منسجمتفكر 

ستفاده می      بينیما برای پيش شفاف به عنوان مدل پایه ا ساده و  صنعت از یك مدل  کنيم، اما کامال  های خود در بخش 

های ما توانسااته اساات همه  بينیگرهای خود هسااتيم تا مطمئن شااویم که پيش متکی به نظرات تخصااصاای تحليل 

آوری شده است، ثبت کند. باور ما بر این است که    عجم« منسجم تفکر »نظير هایی را که با استفاده از رویکرد بی نگرش

 ها برای دادن نگرش جامع، دقيق و روزآمد به مشتریان است.گرها از بهترین روشقضاوت و تخصص تحليل

گونه است که متغيرهای اقتصاد کالن حاصل از بخش ریسك     بينی و تحليل اینما در بخش پيش منسجم رویکرد تفکر 

شور  ش تلفيق می با همرا  فيچی ک شمند و بی  یکند تا نگر سی و        ارز سيا صنعتی،  سك  نظير مربوط به همه عوامل ری

ها و پتانساايل درآمدزایی صاانایع تاثيرگذار اقتصاااد کالن مربوطه را در اختيار مشااتریان قرار دهد؛ این عوامل بر فعاليت

 است.

 هاروش کار در زیرساخت

 و ساااز ساااختهای مربوط به از جمله همه حوزه و ساااز ساااختتغيرهای های ما طيف کاملی از مبينیها و پيشداده

 کند.می تساختمانی و مهندسی عمران را ثب

آهن، بنادر و )جاده، راه و نقلحمل شود:  ها تقسيم می های ما برای بخش زیرساخت، به این زیربخش بينیها و پيشداده

س ها( و انرژی و فرودگاه سات تأ ش )نيروگاه ي های بينیها و پيشای آب، نفت و گاز(. دادههای انتقال، خطوط لولهبکهها و 

 غيرمسکونی. و ساز ساختمسکونی و  و ساز ساختشود: ما برای بخش ساختمانی به دو قسمت تقسيم می

 و ساز ساختصنعت 

 و ساز ساختارزش صنعت  

آمار بازار ) یا ادارات مشابه آن( برگرفته شده است. این ملی ملی مربوط به ادارات  حسابداریما از  و ساز ساختهای داده

صنعت  داده ساز  ساخت ها به طور خاص ارزش افزوده ناخالص مربوط به  صورت    ماهه گزارش 12را در دوره  و  شده به 

 کند.گيری میاسمی اندازه

ارزش همه منهای ، و ساااز ساااختدر صاانعت، یعنی برونداد صاانعت  خالص در واقع شاااخص ارزش افزوده  این داده

که برای  -ها یا توليد ناخالصدر اینجا نباید با هزینهرا  معيار ارزشباشاااد. کار و سااارمایه میشاااامل نيروی دروندادها 

سياری از بازارها رقم کلی را به طور معناداری افزایش می  سان در نظر گرفت -دهدب ست که  یک . به عالوه الزم به ذکر ا

شاخص کل  این داده شان نمی  بناهای موجود درها  ساز  ساخت دهد، بلکه فقط برونداد بخش بازار را ن سال   و  را در یك 

 دهد.نشان می مشخص
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ستفاده از   ست   آنها این دادهدليل ا سه قتواند برای اهداف مکنند، پس میتقریبا  همه بازارها آن را گزارش می کها ای ای

 مورد استفاده قرار گيرد.

 و ساز ساخترشد واقعی ارزش صنعت 

زمانی گذشااته بازار و  هایسااری با اسااتفاده از یمبتنی بر مدل رگرساايون و ساااز ساااختهای ما برای ارزش بينیپيش

 است. فيچریسك کشوری از برگرفته ثابت ناخالص  سرمایهتشکيل متغيرهای اصلی اقتصاد کالن همچون 

 ،های خود در زمينه رشد واقعی ارزش بينیپيش نمودن اصالح و نهایی  برایگرها به عالوه ما از نظرات تخصصی تحليل  

 کنيم.شده است، استفاده مین لحاظزا که در مدل رگرسيون ما زا و درونرویدادها و یا متغيرهای برون بر مبنای

شد واقعی را می  صنعت که      ر سمی ارزش  شد ا صورت تعریف کرد: ر ضریب  بخش )این تورم خاص  با لحاظتوان به این 

 شده است. تعدیل( و ساز ساخت تعدیل

ضوعات خاص بخش با توجه به اینکه عوامل دیگر کمی و کيفی را هم باید در نظر گرفت، تحليل ها که گرهای ما در مو

 شده است، خيلی نقش دارند:های زیر بينیباعث پيش

 هاریسك سياسی: تغيير بالقوه در مدیریت و تداوم سياست 

 گذاری بازارهای خاص، بوروکراسی و تشریفات اداریانداز نظارتی: ساختارهای قيمتچشم 

 ثباتی ارز و هزینه وارداتانداز ارز: بیچشم 

 های خصوصی و خارجیگذاریرمایهها: سالمت مالی دولت و استقبال از سگذاریدسترسی به سرمایه 

 هابخشبه تفکيك  ساخت و سازهای مربوط به پروژهدهنده جزئيات نشان :فيچ کالنهای پایگاه پروژه 

 و غيره اعتماد، شروع، و ساز ساختهای پربسامد: مجوز داده 

 رقابت انداز چشمو بازار ایی یها: نشانگر پوتوسعه شرکت 

 

 به دالر آمریكا(ساز )و  ساخت، درصدی از تولید ناخالص داخلی/ ارزش و ساز ساختصنعت 

شده   شاخص  ستخراج  سبه   دراند که هایی در این زمينه ا گروه توليد ناخالص داخلی و های نرخ ارز بينیپيشاز  هاآنمحا

 ایم.استفاده کرده ی خودریسك کشور

 بینی سیمانپیش

صادرات     ،توليد ،فيچ صرف و خالص  سب  وارداتی(، را  کلينکرسيمان پورتلند )از جمله  م بينی کرده ميليون تن پيشبر ح

 است.

ساات که ا بدساات آمده اساات، این در حالی متحده ایاالتشااناساای توليد ملی ما از منبع بررساای زمينقبلی های داده 

آمده است. ما با محاسبه توليد و   الملل تهيه شده، بدست   های تجاری ما از نقشه تجاری که توسط مرکز تجارت بين  داده

 توانيم ميزان مصرف در گذشته را تعيين کنيم.صادرات خالص می

بينی پيش و ساز ساختهای ما در زمينه رشد بينیساله و با استفاده از پيش 10بينی این ميزان مصرف در یك دوره پيش

 دهد.شان میشود و تصویر تقاضای متغير مربوط به سيمان در بخش صنعت را نمی
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 و ساز ساختدر بخش  اشتغال

 ساخت و ساز در کل بخش اشتغال

آید و شااامل همه افرادی اساات که در این بخش بکار المللی کار بدساات میها از اداره آمار ملی یا سااازمان بيناین داده

 اند.گرفته شده

شتغال های ما برای بينیپيش سيون     ا ساز مبتنی بر مدل رگر ساخت و  ست   یدر کل بخش   قبلیزمانی  هایسری از  کها

 کند.استفاده می فيچبازار و متغيرهای اقتصاد کالنِ حاصل از ریسك کشور 

 

 ساز و ساخت هایزیربخش

 

 
ساخت  کند تا ارزش باال بررسی می  -پائينروش پائين و نيز  -،  بخش صنعت را با روش باال فيچ ساخت و ساز  های داده

و نقل، انرژی،  های حملما به بخش و ساز  ساخت های آن را محاسبه کند. ارزش صنعت   این بخش و زیر بخش و ساز 

 ساز و ساخت

 ساخت و ساز مسکونی و غيرمسکونی  ساختزیر

 يساتتأسانرژی و  حمل و نقل

نيروگاه و شبکه  جاده
 توزیع

 آب آهنراه

 وگازنفت خط لوله بندر

 فرودگاه

 مسکونی

 غيرمسکونی
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س  سات تأ ساز  ساخت ، ي سکونی و   و  ساز  ساخت م سيم می    و  سکونی تق های قبلی مانند ترکيبی از دادهاز شود. ما  غيرم

از جامع   فهرساااتی، فيچهای کالنِ  ، پایگاه پروژه  های رسااامی های آمار ملی، منابع داده   های مرکزی، نمایندگی   بانك  

 کنيم.می استفادهمسکونی و غيرمسکونی  و ساز ساختو  يساتتأس، و نقلحمل ، نيروگاهیهای پروژه

صورت امکان منبع داده  ساز   های قبلی مربوط به هزینه یا ارزش ما در  سط زیربخش  ساخت و  بندی های طبقهرا که تو

وجود  ساخت و سازهای بندیکنيم. هيچ مجموعه استاندارد و تعاریفی برای صنعت و طبقه  د، ارائه میانشده ما توليد شده  

سمی  ندارد. از این رو، ما داده ساز   های ر سيم کرده     را به مقوله ساخت و  صی تق صا ایم تا بتوانيم ارزش های ثابت و اخت

 ها مورد مقایسه قرار دهيم.صنعت را در زیربخش

کنيم و پایگاه   باال اساااتفاده می   -های قبلی موجود نيسااات، از روش باال به پائين و نيز روش پائين     دادهدر مواردی که  

، به طور کامل بکار     گرددیبرم 2005را که در بساااياری از موارد، ساااابقه آن به ساااال       فيچ زیربنایی های کالنِ  پروژه

های آن را در گذشته محاسبه کند که نسبت بين ارزش کلی صنعت ساخت و زیربخشگيریم. این کار به ما کمك میمی

ای است که بتواند  ما کامل نيست، اما به اندازه  های کالنهای خود استفاده کنيم. پایگاه پروژه بينیکنيم و از آن در پيش

 فراهم نماید.بات ما مبنایی محکم برای محاس

زمانی گذشااته بازار و های سااریهای صاانعت مبتنی بر مدل رگرساايون اساات که از   های ارزش زیربخشبينیپيش

صاد کالن همچون     صلی اقت شکيل  متغيرهای ا شوری    ثابت که از  سرمایه ت سك ک ستفاده       فيچری ست، ا شده ا گرفته 

 کند.می

های خود در زمينه رشد واقعی ارزش صنعت بينیکنيم تا پيشز استفاده میگرها نيبه عالوه ما از نظرات تخصصی تحليل

 شده است، اصالح و نهایی کنيم.ن لحاظدر مدل رگرسيون  یی کهزازا و درونرا که مبتنی بر متغيرهای برون

ست.  ا ساخت زیر تمنهای ارزش صنع  و ساز  ساخت مسکونی و غيرمسکونی تابعی از ارزش    و ساز  ساخت ارزش صنعت  

 عدم دسااترساای به هنگامتوانيم ، چون با این کار میکنيممیتکيه های کالن خود به منابع ملی و پایگاه داده ترما بيشاا

 را برآورد کنيم. و ساز ساختتفاوت این دو حوزه  ،های قبلیداده

 هادر بخش زیرساخت یازامتشاخص ریسك/ 

کرده و رتبه  ارزیابی زیربناییع ایصن  زمينهکشور را در   جذابيت هرها ميزان ما در بخش زیرساخت  امتيازشاخص ریسك/  

و فعاليت در کشااورهای  وروددر  امتيازو  کند؛ این شاااخص مبتنی بر توازنی اساات که بين ریسااكآن را مشااخص می

 .وجود داردمختلف 

سی و عملکردی ترکيب             سيا صادی،  صنعت را با مشخصات کالن بازار اقت کنيم. ما وزن میما مشخصات خاص بخش 

گيری برای یك بخش صاانعتی مفروض دارد، تعيين گذار در تصااميماین دروندادها را از نظر اهميتی که برای ساارمایه

گذاران قرار روی ساارمایههای زیر پيش هایی اساات که از جنبهکنيم. نتيجه این کار، بازتاب دقيق و مفصاال واقعيتمی

های کالن بازار. این کار به های خاص هر بخش و ویژگیتوازن بين ویژگی -2 ها و ریسك توازن بين فرصت  -1دارد: 

 ای و جهانی ارزیابی کنند.کند که رونق بازار را در یك بافت منطقهکاربران این شاخص کمك می
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مورد استفاده قرار   تنظيم مقرراتدرباره فضای  را گرها های اختصاصی و ارزیابی تحليل  بينیاین شاخص، ترکيبی از پيش 

ارائه   نگرآینده ای کامال  پویا و   کند و نتيجه  ها، نمرات شااااخص هم تغيير می بينیپيشتغيير قوانين و تحول  با دهد.  می

 کند.می

 اند.ها بکار گرفتهرا در بخش زیرساخت امتيازکشور هستند که شاخص ریسك/  105

 هایرساختزدر بخش  فیچ یازامتریسك/ شاخص فواید استفاده از 

 نزدیك  کمتریناز  ساخت،زیررا از نظر  فيچی حاضر در نمونه جهانی: یك جدول کلی، همه کشورها بندیرتبه(

 کند.بندی میرتبه ميزان جذابيت (100)نزدیك به  بيشترینبه صفر( تا 

             /در سط  جهانی،   امتيازقابليت دسترسی: دسترسی به آن آسان است، دیدگاهش نسبت به مشخصات ریسك

 پائين است. -ای به صورت باالای و زیرمنطقهمنطقه

 سان     يتقابل سه: روش کار یک ساخت مقای شور  105این  در بينها در زمينه زیر دهد که به کاربران اجازه می ،ک

شورهایی را که می    ستی از ک سه قرار دهند، فراتر از  فهر ا بندی جهانی یگروههای یتمحدودخواهند مورد مقای

 ای تشکيل دهند.منطقه

 و  ریزها را به طور گذاریای است و سرمایهنمره است، دارای توزیع گسترده 100 بر اساسی دهنمره: دهینمره

 تر خواهد بود.دهد. هر اندازه نمره باالتر باشد، مشخصات آن کشور هم مطلوبمفصل مورد مقایسه قرار می

    زیربنایی های مربوط به فعاليت تجاری در بخش      امتياز و ها  قابليت سااانجش: این شااااخص ميزان ریساااك 

 کند.کند و نقاط خاص و درخشان را در کل محيط تجاری شناسایی میکشورهای مختلف جهان را تعيين می

  شاخص سك امتيازها را در اختيار دارد که جامع بودن: مجموعه جامعی از  صنعت را  ات و ری های خاص بخش 

 دهد.سی، اقتصادی و عملياتی مورد سنجش قرار میهای سياهمراه با ریسك

  ها توانند تحليلآن می بر اساس است که کاربران   زیرساخت نقطه ورود: نقطه آغازی برای ارزیابی نمای بخش

 تا درك عميقی از بازار بدست آورند. را فراهم نمایند های بينیو پيش

    مخدوشها و نمرات پایانی را بندی، رتبهپرت و حدیمشاهدات  دهد که توازن: ساختار چندشاخصی اجازه نمی 

 کنند.

 صی   بينیروش کار در واقع ترکيبی از پيش صا گرها و معيارهای پذیرفته جهانی )به ، نگرش تحليلفيچهای اخت

های تجاری، شاااخص شاافافيت در درك فساااد   های بانك مرکزی برای انجام فعاليتعنوان مثال، شاااخص

 المللی( است.بين
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 هاشاخص و طبقاتبه  دهیوزن

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 شود:به دو مقوله متمایز تقسیم می یازامتاتریس ریسك/ م

صنعت یازامت: ارزیابی پتانساايل رشااد و اندازه بخش صاانعت )شااودیمها به این موارد مربوط امتياز: هایازامت (، های 

 گذارد.می يرتأث( های کشوریازامتهای تجاری )کشور و صنعت که مستقيما  بر ميزان فرصتکالن مشخصات 

صنعت که برای توسعه توانمندی های خُرد و ویژه بخش شود: ارزیابی ویژگی: ریسك به این موارد مربوط میهاریسك

ست )     ضروری ا صنعت  صنعت  سك  شور )         ری صادی و عملياتی ک سی، اقت سيا صات  شخ سك  ( و ارزیابی کمی م ری

 (.کشور

( و داخل این امتيازدرصد از نمره نهایی در شاخص ریسك/     60ها است ) امتياز نفعها عامدانه به سنگينی وزن ماتریس  

سمت   ست )   امتيازبخش نيز وزنه به  صنعت ا صد از نمره نهایی   60های بخش  شان می امتيازدر دهد که وقتی ها(. این ن

شاود، پتانسايل رشاد و اندازه بخش صانعت بيشاترین وزن را در تعيين      گذاری در درازمدت مطرح میپتانسايل سارمایه  

کار و نيروی آمار  ها،کشااند، البته به همراه عوامل ساااختاری دیگری )دسااترساای به زیرساااختها به دوش میفرصاات

مرزی، این گرایش  نوظهور و شان اندکی کمتر است. به عالوه، تمرکز و تخصص ما در بازارهایشناسی( که وزنجمعيت

ضمين کند که ما می          ست تا ت سوق داده ا صنعت  شد و اندازه بخش  سوی ر صت را به  شورهایی که  توانيم فر ها را در ک

باشد،  به اندازه بازارهای پيشرفته نمی  هاآنکرده است و اندازه بخش صنعت در   پيشرفت ن  هاآنهای نظارتی در چارچوب

 .   شناسایی کنيم ،وجود دارد هاآنگذاری در دانيم تمایل زیادی برای سرمایهاما می
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 آمریکا دالر بيليون ساز، و ساخت صنعت ارزش
 ساالنه واقعی رشد درصد ، ساز و ساخت صنعت ارزش
 صنعت ارزش از درصدی پروژه، وضعيت

 آمریکا دالر داخلی، ناخالص توليد سرانه
 جمعيت سرانه توليد ناخالص داخلی، دالر آمریکا، درصد تغيير ساالنه 

 ساالنه تغيير درصد جمعيت، رشد
 کل درصد شهری، جمعيت

 
 هارقابتی زیرساخت اندازچشم

 ساخت و ساز، به موقع بودن
 بازار کار ریسك - فضای قانونی - ساخت و ساز، قراردادها

 مدتکوتاهو  درازمدتاقتصادی  ریسك شاخص
 درازمدتسياسی  ریسك شاخص

 مدتکوتاه اقتصادیریسك  اخصش
 ياتیعمل ریسك شاخص
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