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 پیشگفتار

به تمام گستره جهان سرایت کرده و اغلب اقتصادهاي   آغاز بحران مالی و اقتصادي در ایاالت متحده آمریکا که آثار و پی آمدهاي آن
سپتامبر به عنوان نخسین پدیده هولناك هزاره سوم، آثار و  11رخداد . گردد بزرگ حهان را به رکود کشانده است، به دو دهه پیش بر می

بسته با بازار آمریکا را به سقوط  اي رکود این کشور را بیش از پیش نمایان ساخت و بازار سرمایه این کشور و سایر بازارهاي همه نشانه
  .کشاند

به لحاظ ذخایر پولی تحت فشار  بانک مرکزي هاي نظامی و جنگی آمریکا در عراق و افغانستان نیز سبب شد که هزینه شدید  افزایش
با کاهش آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی و شدت یافتن رکود اقتصادي، سیاست ترغیب و تشویق شهروندان . ر گیردفرسا قرا توان

در  .دشترین سیاست دولت فدرال تبدیل  سازي و خرید خانه به غالب ترین نرخ بهره جهت خانه آمریکایی براي گرفتن وام مسکن با نازل
کردند  دهندگان تصور می زیرا وام ،درصد ارزش ملک، وام در اختیار خریداران قرار دادند 120حتی تا دهنده  هاي وام این بازه زمانی، بانک

تسهیالت اعتباري با چنین شرایط آسان موجب شد که   طايعا .درصد باال خواهد رفت 30تا  20ها در کوتاه زمانی حدود  که قیمت خانه
پس  ار افرادي قرار گیرد که فاقد ارزش اعتباري واقعی بودند و نمی توانستند ازبیش از یک میلیون و سیصد هزار فقره وام در اختی

  .هاي خود برآیند بازپرداخت اقساط اصل و فرع وام

هاي درونی سامانه پولی و  اي محدودیت پولی و بانکی، به گونه گسترده هاي هفدرال رزرو با افزایش خطوط اعتباري خود براي موسس
 و فانی می و با تعهد دو موسسه شبه دولتی دشان برداشته و دسترسی به منابع بانک مرکزي بیش از پیش تسهیل بانکی کشور را از می

متوجه خطري گونه  دهنده، هیچ هاي وام براي خریداري تمام اوراق رهنی صادره شده توسط بانک ،فعال در بخش ساخت وساز فردي مک،
بی آن که شهروندان بدانند  ،گونه غیر قابل تصوري باال گرفت وساز و خرید و فروش خانه بهسان هیجان ساخت  ها نبود و بدین این بانک

  .شوند، صورت گرفته است ها بر روي اوراق موهومی که اکنون اوراق سمی نامیده می گذاري که این سرمایه

پایه و  معناي دادن تضمین به این اوراق بیبندي شده به  به خرید و تضمین این گونه اوراق بسته .جی.آي.اي اقدام شرکت عظیم بیمه
منتشر کردند که   یهاي نادرست گونه معامالت سوداگرانه گزارش اعتباري بر مبناي این هاي هنتیجه آن که همه موسس. اساس تعبیر شد

  .پرده برون افتدها، از پس  جملگی فاقد اعتبار بود و همین عامل سبب شد که فساد پنهان سامانه مالی بنا شده بر روي حباب

در  80چرا که نزدیک  به این سو، بر همگان عیان شده بود که این سامانه قابل دوام نیست، 2006سه ماهه سوم سال  گفتنی است که، از
 هاي هو موسس ها آغاز شد رفته بودند قادر به بازپرداخت اصل و فرع وام خود نبودند و به همین دلیل نکول وامگصد از شهروندانی که وام 
هاي  ترین بانکربه عنوان یکی از معتب) s( در آن میان ورشکستگی بانک لیمن برادرز شدند وورشکست  ها م گونه وا مالی دست اندرکار این

 .شود آمریکایی، نقطه عطفی در شدت گرفتن این بحران مالی جهانگیر محسوب می
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بسته  هاي بانکی جهان و همچنین به بازارهاي مالی هم به سامانه) هنیر یا به اصطالح اوراق بهادار(بندي شده سمی  نفوذ اوراق بسته
سهام معروف   هاي معامالت بازارهاي سهام، مانند بورس المللی، و در پی آن، کاستی گرفتن اعتماد مردم به وضعیت اقتصادي و  بین

ه و به لحاظ دامنه ب استقابل مقایسه  1929 -32که به لحاظ شدت با بحران اي، گونه کم سابقه نیویورك، باعث شد که ارزش سهام به
  .ندکمرا تب شدیدتر از آن است، سقوط 

  بخش از بخش صنعت آن کشور را که زیر 28 این گزارش با استناد به آمارهاي رسمی منتشرشده در ایاالت متحده آمریکا، روند نزولی 
ک به یک مورد بررسی و تحلیل قرار داده و روند تحول هر یک از این رکود اقتصادي آن خاستگاه اصلی این بحران جهانگیر بوده است، ی

، که بحران شتاب بیشتري به خود )به ویژه سه ماهه چهارم( 2008ها درطول سال  هاي وارد شده به آن با توجه به میزان آسیب صنایع را
  .دکن بینی می پیش 2010و سال  2009، براي سال )گرفته است

و جلب اطمینان آنان، چه در آمریکا و چه در سایر کشورهاي پیشرفته صنعتی،   که بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم باید توجه داشت 
کاري  کند، ایفا می  سالمت اقتصادي جهانی  بازگشت  آهنگ در  هنوز هم نقش بسزایی  و انضباط مالی جهانی، که  به بهبود اقتصادي

  هاي پولی و بانکی، و بازارهاي سرمایه، هاي اقتصادي، سامانه سازي عملکردهاي مالی نهادها، بنگاه فافبا ش  است بس کارستان، و تنها
  .توان به این مهم دست یافت می

جهان به رشته تحریر در آمده است، با  در ایران و  مالی و اقتصادي فراگیر  داري پیرامون این بحران کنون تفسیرهاي دامنه ز آنجا که تاا
فرزانه و صاحبنظر این   اب از اطاله کالم در این نگاشته به این تحلیل خالصه بسنده شده و داوري درباره این بحران به خوانندگاناجتن

  .شود گزارش وانهاده می

  زاده قاسم خلیل                                                                                                         

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دورنماي بخش صنعت

  از رخداد رکود بزرگ اقتصاد جهان پس
  

  ها بینی ها و پیش چکیده یافته
انجمن تولیدکنندگان صنعتی ( MAPIهر سه ماه یک بار 
انداز مفصلی را در زمینه وضعیت  چشم )ایاالت متحده آمریکا

از (هاي منتخب  کند و عملکرد گروه بخش تولید محلی ارائه می
را مورد بررسی و تحلیل ) هاي صنعتی بخش -مهمترین زیر

چگونگی  چنین روند دو ساالنه و این انجمن هم. دهد قرار می
. کند بینی می خش از بخش صنعت را نیز پیشب -زیر 24رشد 

هاي واقعی مربوطه به سه  گزارش این بررسی بر اساس داده
ها را که در  بینی است و آخرین پیش 2008ماهه چهارم سال 

صورت گرفته است، در دسترسی  2009نیمه ماه فوریه سال 
اي از گزارش به شرح زیر در  چکیده. دهد مشتاقان قرار می

  :گیرد مند قرار می انندگان عالقهاختیار خو
 2008ماهه پایانی سال   رکود جدي تولیدات صنعتی در سه

درصد رشد ساالنه تولیدات صنعتی که بر اساس . شدت یافت
شد، کاهش یافته و در  گیري می هاي زمانی سه ماهه اندازه دوره

درصد تنزل کرد، این در  9درصد به  16پایان سه ماهه سوم از 
در سه ماهه حالی است که کاهش آهنگ رشد تولیدات صنعتی 

هاي نوین  صنایع وابسته به فناوري. درصد بوده است 4دوم 
نیز از سقوط ) کامپیوترها، تجهیزات مخابراتی و نیمه رساناها(

هاي پیشرفته در  درصد رشد تولید صنایع فناوري. مصون نماندند
 29دسامبر، با کاهش  –هاي اکتبر  مقایسه با سال پیش طی ماه

شایان توجه این که در سه ماهه  .درصدي مواجه بوده است
رشد دیگر صنایع . درصد محدود شد 2سوم کاهش رشد آنها به 

 15هاي پیشرفته نیز در سه ماهه چهارم،  غیر از صنایع  فناوري
درصدي در سه  9درصد تنزل کرده و پس از تجربه کاهش 

، افول 2008درصدي در سه ماهه دوم  6ماهه سوم و 
  .دهد چشمگیري را نشان می

کنندگان این گزارش، شدت بحران در سه ماه  به نظر تهیه
بحران مالی ایاالت متحده که در . تر شده است گذشته وخیم

آغاز شد پس از اعالم ورشکستگی برادرز  2007اواخر سال 
این بحران مالی . اي به وخامت گرائید لیمن به طور گسترده

و در نتیجه واگیردار به سرعت به سایر نقاط جهان سرایت کرد 
اي، دچار  بازارهاي اعتباري در اعطاي وام، به گونه کم سابقه

هاي مرکزي در اکناف  داري آمریکا و بانک خزانه. ناتوانی شدند
اي را در جهت افزایش نقدینگی نظام  العاده هاي خارق جهان گام

بانکی برداشتند و اعطاي اعتبارات را دوباره به جریان انداختند، 
ها از تداوم رکود جهانی  د این گونه تمهیدات، نشانهاما، با وجو

رکود شدید در میان شرکاي تجاري ایاالت . دهند خبر می
متحده اکنون به کاهش صادرات انجامیده، و آنچه که طی 
سالیان متمادي به عنوان پشتوانه اقتصادي حاصل از این رشد 

به ویژه دستاوردهاي حاصل از (مثبت به دست آمده بود 
  .، به یکباره از دست رفت)یدات صنعتیتول

با افزایش درصد بیکاري و با وجود افزایش اندك دستمزدها، 
تنگناي اعتباري، سقوط قیمت واحدهاي مسکونی و کاهش 

کنندگان در صدد برآمدند که از مصارف  ارزش سهام، مصرف
  .عمده و هم چنین غیرضروري خود بکاهند

فروشان بدترین فصل در   از دیدگاه خرده 2008کریسمس سال 
طول یک نسل بود و برآیند آن راه افتادن موج بسته شدن 

برداري از  با کاهش نرخ بهره. فروشی بود هاي خرده فروشگاه
ها درخارج از حوزه  تسهیالت  ها، و رکود فعالیت ظرفیت کارخانه

هاي اقتصادي ناگزیر از کاهش  تولید صنعتی، موسسات و بنگاه
خوشبختانه، انجمن . اي خود شدند ههاي سرمای هزینه

تولیدکنندگان محصوالت صنعتی براي رکود جاري، پایان 
بر اساس . کند بینی می پیش 2009مشروطی را در پایان سال 

این بار در (هاي مالی  بینی، اعطاي دور دوم محرك این پیش
هاي  و رشد فزاینده تقاضاي معوق مانده، نرخ) ابعاد کالن

هاي  تر وام هاي نازل ، نرخ)به ویژه نفت خام( ها تر کاال نازل
داري  خزانههاي پولی توسط  رهنی، ناشی از اعطاي محرك

اي به  جان دوباره 2009، و کاهش واردات، در اواخر سال آمریکا
  . هاي صنعتی خواهد بخشید فعالیت

اي در  هاي این انجمن، بخش تولید کارخانه بینی بر اساس پیش
دي را که در پی خود تجدید حیات سال جاري افول شدی
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به ارمغان خواهد آورد تجربه خواهد  2010متعارفی را در سال 
اي در سال  ، کل تولید کارخانه"انجمن"بینی  به پیش. کرد

 2010درصد کاهش خواهد یافت و در سال  9حدود  2009
  .درصد امکان رشد خواهد داشت 3حدود 

اي  لیدات کارخانهگمان، صنایع پیشرفته نیز در بخش تو بی
شود که تولید  بینی می پیش. همین روند رشد را خواهند داشت

درصد  9معادل  2009کامپیوتر و محصوالت الکتریکی در سال 
درصدي را  6رشد   2010کاهش یابد، ولی در طول سال 

  .تجربه نماید
صنعت  27انجمن تولیدکنندگان صنعتی پس از تحلیل ادواري 

مندان قرار  ه شرح زیر در اختیار عالقهمهم، یافته خود را ب
  :دهد می
 این کابوس در حال شدت گرفتن است: کابوس مسکن .

هاي ساخته شده امسال بالغ بر  رود تعداد خانه انتظار می
انجمن بر این باور است که سقوط مسکن . واحد شود 610،000

در ایاالت متحده در سه ماهۀ دوم سال جاري به نهایت خود 
هاي مسکونی مازاد، الزامات  سابقه واحد اما افزایش بیبرسد، 

کنندگان، مانع از بهبود  اعتباري، و ضعف اصول حاکم بر مصرف
رود اوضاع بازار مسکن  انتظار می. سریع وضع مسکن خواهد شد

 1/1هاي مسکونی به  با رسیدن تعداد واحد 2010در سال 
  .میلیون رو به بهبودي گذارد

 کننده  ر صنایع مرتبط و صنایع عرضهسقوط بازار مسکن ب
محصوالت مورد نیاز این بخش مانند لوازم خانگی، ابزار 
الکتریکی و روشنایی، محصوالت چوبی، رنگ، فرش و 

 پوش، اثاثه و مبلمان، و تجهیزات گرمایشی و تهویه مطبوع کف
  . اند نیز تاثیر گذاشته و این صنایع هم دچار رکود شده

 هاي عمده خود فروش خودرو در  ریدبا انصراف مردم از خ
سازي و  خودرو. ترین سطح خود تنزل کرد به پایین 2009سال 

تولید قطعات یدکی خودرو نخستین صنایعی هستند که در سال 
اما به علت . جاري بهبودي خود را به تدریج باز خواهد یافت

رود  سقوط شدید این صنعت در اواخر سال گذشته، انتظار نمی
ش رشد خود را به سرعت بازیابد و به همین سبب که این بخ

 2008تر از تولیدات سال  کم 2009تولیدات این بخش در سال 
  .خواهد بود

 تردید  رکود اقتصادي در هر دو بخش صنعت و خدمات، بی
آالت را نیز تحت تاثیر  هاي ماشین تقاضا براي توسعه ظرفیت

آالت،  ماشین به همین دلیل، در سال جاري صنایع. دهد قرار می
رود که  انتظار می. هاي شدیدي را تجربه خواهند کرد کاستی

آالت در گستره کشور از سال  بهبود متعارف رشد تولید ماشین
  . آغاز شود 2010

 هاي اکتبر و دسامبر سال گذشته  قیمت فلزات نیز در ماه
کاهش شدید و سریع قیمت فلزات منجر به کاهش . سقوط کرد

مینیوم و دیگر صنایع ساخت محصوالت فلزي تولید فوالد، آلو
  .شد
  قیمت نفت خام نیز همراه با محصوالت فلزي کاهش خواهد

آالت حفاري نیز در سال  رود که تولید ماشین یافت و انتظار می
  .جاري کاهش یابد

  به طور کلی خرید کامپیوتر کاهش یافته و محصوالت
است، زیرا   الکترونیک در کریسمس گذشته فروش خوبی نداشته
خود ) IT(موسسات، بودجه  تجهیزات اطالعاتی و الکترونیکی 

ها نیز با سقوط  رسانا سازندگان نیمه. را کاهش داده بودند
ها در بازار و رکود صنایع الکترونیک به شدت آسیب  قیمت
  .دیدند

 در زمینه مخابرات، و کاهش  1هاي دفاعی با کاهش هزینه
کنولوژي اطالعات، امسال نیز اري در بخش ت گذ هزینه سرمایه

  . تولید تجهیزات مخابراتی تحت فشار خواهد بود
  هاي غیر مسکونی همچنان  ، احداث ساختمان2008در سال

هاي مسکونی  به رشد خود ادامه داد در حالی که احداث واحد
شایان توجه این که، اعتبارات متعلق به . دچار رکود بود

رود که  انتظار می. نشدند هاي غیر مسکونی کمیاب  ساختمان
صنعتی و ساختمان مورد نیاز  هاي تجاري،  احداث ساختمان

ها و موسسات عمومی در سال جاري و سال آینده با رکود  نهاد
 .توأم باشد

                                                           
  متحده التايبر اساس نرخ برابري جاري دالر ا ١

 هاي اقتصادي کالن فدرال با هدف هزینه  اعطاي محرك
ها تنها  ها و کمک مستقیم به ایالت بنا کردن براي احداث زیر

هاي مالیاتی مربوط به  خشی از آثار کاهش درآمدتواند ب می
. فعالیت احداث ساختمان توسط بخش عمومی را جبران کند

رود که این بخش در سال جاري اندکی افت کند و  انتظار می
  2010سازي توسط بخش عمومی در سال  وضعیت ساختمان

 . یابد بهبود 

 تجهیزات قابل عرضه در عرصه پزشکی و تولید دارو افت 
 2010اندکی را در سال جاري تجربه خواهندکرد و در سال 

 .دوباره رشد خود را باز خواهند یافت

 هاي بوئینگ پایان گرفته است و تحویل  اعتصاب در کارخانه
هاي تجاري با وجود رکود شدید گردشگري همچنان  هواپیما

انداز هزینه کردن در بخش دفاعی تنها نقطه  چشم. ادامه دارد
صنایع فضایی . ابی به سود در بهترین حالت استامید دستی

کند و در  هاي قابل توجهی را امسال تجربه می قاعدتاً  دستاورد
 .هاي جدید رشد آن تداوم پیدا کند با عرضه مدل 2010سال 

بینی  چنانچه در جدول شماره یک نشان داده شده است، از پیش
صنعت از  22آید که براي  چنین بر می 2009انجمن براي سال 

توان روند  می) بر اساس روش تحقیق(صنعت مهم  24میان 
بینی کرد، در حالی که دو صنعت دیگر یعنی صنعت  نزولی پیش

د در فضا و صنعت ساختمان بخش عمومی به رشد خو -هوا
 20رود  انتظار می 2010در سال . سال جاري ادامه خواهند داد

صنعت روند  4صنعت رشد را تجربه کرده و تنها  24صنعت از 
نمایانگر روند  2010بینی براي سال  پیش. نزولی را بپیمایند
آالت میادین  هاي معدن، نفت خام، و ماشین نزولی براي بخش

آالت حفاري  ر، ماشیننفتی، تجهیزات الکترونیک، کامپیوت
این .  هاي غیر مسکونی است هاي نفت و گاز و ساختمان چاه

صنعت  3هاي  بینی توانمندي انجمن از امکانات الزم براي پیش
  .صنعت یاد شده در این گزارش برخوردار نیست 27از 
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استثناي چند صنعت که انجمن نتوانسته است طبق این مدل 
  ).اي داشته باشد بینی ها پیش

و   "!  نرخ تغییرات هر صنعت در نمودار دست راست، با مقیاس 
با توجه به میانگین در حال تغییر سه ماهه و درصد تغییرات سال 

بنابراین، تحلیل معیار فعالیت . به سال، نشان داده شده است
کسب و کار در چارچوب تغییر ساالنه پیوسته، موقعیت هر یک از 

  . کشد صنایع را به تصویر می
 

  تحلیل وضعیت تولیدات صنعتی در چرخه تجاري 
هاي اقتصادي در  با نگرشی سریع به عملکرد شماري از بخش

تجسمی از چرخه تجاري به وجود آمده 
 27اي این  هاي تقریبی دوره این نمودار، موقعیت

هاي تغییر  بر اساس تحلیل نرخ

در گزارش وضعیت دوگانه هر صنعت در کنار یکدیگر نشان داده 
نمودار دوگانه هر یک از صنایع، سطح فعالیت ساالنه 
سال گذشته و نرخ تغییر ماهانه از ماه دسامبر 

بینی انجمن براي  پیش. دهد
سمت چپ صورت   بر اساس نمودارهاي

به (اند  ها به رنگ زرد نشان داده شده

استثناي چند صنعت که انجمن نتوانسته است طبق این مدل 
ها پیش اقتصادي در مورد آن

نرخ تغییرات هر صنعت در نمودار دست راست، با مقیاس 
با توجه به میانگین در حال تغییر سه ماهه و درصد تغییرات سال 
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تحلیل وضعیت تولیدات صنعتی در چرخه تجاري 
با نگرشی سریع به عملکرد شماري از بخش

تجسمی از چرخه تجاري به وجود آمده   1شرایط کنونی، نمودار 
این نمودار، موقعیت. کند را ارائه می

بر اساس تحلیل نرخ 2008صنعت را از ماه دسامبر 
  .دهد توسط انجمن، نشان می

در گزارش وضعیت دوگانه هر صنعت در کنار یکدیگر نشان داده 
نمودار دوگانه هر یک از صنایع، سطح فعالیت ساالنه . شده است

سال گذشته و نرخ تغییر ماهانه از ماه دسامبر  16هر صنعت طی 
دهد به این سو را نشان می 1996
بر اساس نمودارهاي 2010و  2009هاي  سال

ها به رنگ زرد نشان داده شده بینی گرفته و تمام پیش

  گانه 27هاي صنعتی  تحلیل هر یک از بخش
هاي کسب و کار در صنایع منتخب، بازار  دورنماي فعالیت

آالت حفاري و ساختمان و مسکن، که با شاخص تورم  ماشین
  :شود بینی می اند، به شرح زیر پیش تعدیل شده

صنایع کاالهاي مصرفی، صنعت ساختمان و  
  هاي دارویی و دارو مسکن، صنایع فرآورده

سقوط بازار کاالهاي عمده صنایع مصرفی مانند مصالح 
ماهه چهارم  3ساختمان لوازم خانگی و وسایل نقلیه موتوري در 

واد دارویی در بسیار شدید بود، در حالی که تولید م 2008سال 
  . این دوره با کاهش کمتري مواجه بود

  تولید مواد دارویی و دارو 
در سه ماهه چهارم سال قبل تنها یک کاهش ) 5نمودار شماره (

دهد که  هاي جدید نشان می یافته. یک درصدي را تجربه کرد
هاي مربوط  کنندگان آمریکایی در دوران دشوار، هزینه مصرف

ایشان نسبت به دیگر موارد مصرف به سالمت و دارو بر
تردید شرایط اقتصادي جاري با از دست رفتن  بی. ارجحیت دارد

گراید و از سوي دیگر انتقال  انبوهی از مشاغل به وخامت می
هاي دارویی و درمانی، از طرف  اي از هزینه پرداخت بخش عمده

کارفرمایان به کارکنان به علت ناتوانی از تقبل آن، هم به این 
این کاهش رشد تولید یک درصدي . شود موضوع اضافه می

باعث شده است بسیاري از تولیدکنندگان مواد دارویی در ایاالت 
متحده به علت تولید انبوه، بدون وارد شدن محصوالت جدیدي 
به خط تولیدشان به هدف اثرگذاري بر کاهش فروش، حق 

ریک به داروهاي ژن. دهند امتیاز محصوالت خود را از دست می
هاي  شوند، و شرکت طور عمده از خارج وارد ایاالت متحده می

توانند با سرعت الزم درآمد از دست رفته را با تولید  داخلی نمی
، یک موسسه مشاوره  IMS.داروهاي جدید جایگزین کنند

گوید که تعداد تولیدکنندگان داروهاي  هاي بهداشتی می مراقبت
نیز این مطلب را   FDAکه توجهی داشته مولکولی کاهش قابل

همچنین عنوان شده است که موارد کاربرد . تایید کرده است
افزون بر این، با . بسیاري از این داروها محدودتر شده است
هاي بزرگ تولید  برکناري گسترده پژوهشگران در شرکت

رود که روند تولید در خطوط دارو  محصوالت دارویی، انتظار نمی
رشد صنعت داروسازي در وهله  .به سرعت معکوس شود

. نخست، به تولید داروهاي ژنتیکی و بیولوژیکی وابسته است
رکود جهانی که از ایاالت متحده آغاز شد و به اروپا و 
کشورهاي در حال توسعه سرایت کرد، بر صادرات ایاالت 

هاي بانکی، ارزش  در نتیجه بحران. متحده نیز اثر گذاشته است
درصد افزایش یافت، و  13یه سال قبل، حدود دالر آمریکا از ژوئ

تر  باعث شد محصوالت تولیدي ایاالت متحده در خارج گران
تمام شود، ولی هزینه واردات به ایاالت متحده کاهش یافته و 

هاي دارویی به اندازه  اکنون واردات فرآورده. تر شده است ارزان
این مسئله . دو برابر صادرات آن به خارج از ایاالت متحده است

شود، موازنه بازرگانی بر هم بخورد که وخامت اوضاع  باعث می
ت، اقتصادي را در پی خواهد داشت، مگر آن که نرخ رشد صادرا

  !دو برابر نرخ رشد واردات شود
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درصد و  11، با وجود این که واردات دارو 2008در سال 
درصد رشد داشت، موازنه بازرگانی در این  14صادرات آن 

  . صنعت برهم خورد
، در بخش تولید 2009شود که در سال  بینی می پیش

 2با کاهش ) 5نمودار شماره (هاي دارویی و دارو  فرآورده
تصادي در بهبود وضعیت اق. مواجه باشیم) حجمی(درصدي 

ي ها درصدي در تولید فرآورده 2شرایط افزایش  2010سال 
  .کند دارویی و دارو را فراهم می

  
  ساختمان و مسکن

در حال حاضر، ایاالت متحده شدیدترین )4نمودار شماره (
به این سو تجربه  1930سازي را از دهه  مرحله رکود خانه

هاي  کند و شاهد بدترین شرایط از لحاظ سقوط هزینه می
لوازم خانگی گرفتار . به این طرف است 1980مصرفی از دهه 

تولید . اند کنندگان به آن دامن زده رکود شدید هستند که مصرف
 2008در سه ماهه چهارم سال ) پیوست 4نمودار (لوازم خانگی 

تقاضاهاي جایگزین . درصد کاهش را تجربه کرد 13معادل 
تر شدن شرایط  لوازم خانگی نیز با سقوط ارزش سهام و سخت

  .کنندگان دچار نقصان شد اعطاي اعتبار به مصرف

ال پیش از دست رفتن انبوهی از مشاغل در سه ماهه چهارم س
و آشکار شدن این واقعیت که بازار اشتغال به احتمال زیاد 

هاي  امسال نیز بهبود نخواهد یافت، بیش از پیش هزینه
برآیند این . مصرفی را تحت فشار قرار داده و کاهش داده است

کننده سلب اعتماد کرده است که   شرایط تا آن جا از مصرف
انی لوازم خانگی در تجارت جه. تواند رکود را تشدید کند می

  . روند مطلوبی را تجربه کرد 2008سال 
برابر  4واردات لوازم خانگی به ایاالت متحده که بیش از 

بدون تغییر ماند، ولی صادرات  2008صادرات آن است، در سال 
اگرچه دستاورد ناب در تجارت چندان . درصد رشد داشت 5

یند آن در طیف رسد که برا قابل انتظار نیست، اما به نظر می
بینی  پیش. اي از انواع لوازم خانگی توزیع شده است گسترده

درصد  15حدود  2009شود که تولید لوازم خانگی در سال  می
 2010بهبود نسبی وضعیت اقتصادي در سال . کاهش یابد
درصد افزایش پیدا  5شود که تولید این گونه لوازم  باعث می

 .کند

  وسایل نقلیه و قطعات یدکی
در ) 3نمودار شماره(صنعت تولید وسایل نقلیه و قطعات یدکی 

درصد کاهش مواجه بوده  22با  2008سه ماهه چهارم سال 
هاي سبک و خودروهاي خدماتی به شدت  تولید کامیون. است

با درصد کمتري تنزل کرد، در حالی که در مجموع تولید خودرو 
  .کاهش مواجه بوده است

رکود شدید در صنعت وسایل نقلیه موتوري در نتیجه فشار 
هاي مصرفی بود که کاهش تعداد مشاغل،  وارده بر بودجه

دستمزدهاي اندك دریافتی، سقوط شدید قیمت مسکن که 
ساخت و  گرانتر  هاي مسکن را دشوار می امکان استفاده از وام
ن اخذ وام براي خرید خودرو، به وخامت آن شدن و دشوارتر شد

هاي تجاري و کاري  افزون بر این، تقاضاي انواع فعالیت. افزود
مرتبط با وسایل نقلیه موتوري نیز به شدت کاهش یافت، از 
دالیل عمده کاهش ساخت و ساز، کاهش تقاضا در وسایل 

هاي تجاري  حمل و نقل سنگین است، انجمن ملی فعالیت
، با انجام پژوهش در عرصه کسب و (NFIB)مستقل 

اي در  هاي خوشبینانه کارهاي کوچک توانسته است به شاخص
سال اخیر به دومین رتبه  35امکان توسعه این بخش، که در 

در سه ماهه چهارم سال . پایین خود تنزل کرده است، دست یابد
 5/10فروش خودروهاي سبک در ایاالت متحده به  2008

 1/14ش یافت،که به شدت از میانگین میلیون دستگاه کاه
. ماه همان سال کمتر بود 9میلیون دستگاه فروش رفته طی 

هاي  توانند با ارائه مشوق سازندگان خودرو در ایاالت متحده نمی
العاده فروش خود را افزایش دهند، زیرا آنها به  قیمتی فوق

. سرعت در حال از دست دادن قدرت نقدینگی خود هستند
وام گرفتند تا  TARPتورز و کرایسلر از محل طرح جنرال مو

از آن زمان، هر . بلکه از ورشکستگی در کریسمس اجتناب کنند
سه تولیدکننده بزرگ خودرو ،کنگره را براي اخذ وام بیشتر در 

خصوص تجدید ساختار صنایع خودروسازي تحت فشار زیاد 
  .اند قرار داده

نسبت  2008ارم سال تولید کامیون سنگین نیز در سه ماهه چه
. یازده درصد کاهش داشت 2007به مدت مدت مشابه در سال 

نیز ) ها کش یدك(هاي تریلر  در همین زمان درصد تولید کامیون
رکود اقتصادي موجب شده است که . درصد کاهش پیدا کرد 21

تر  ظرفیت بارگیري کامیون نیز کاهش یافته و اوضاع وخیم
 2009لید کامیون سنگین در سال شود که تو بینی می پیش. شود

امید است که بهبود شرایط . درصد کاهش یابد 8،حدود 
هاي کالن از محل طرح فدرال، موتور  اقتصادي، اعطاي محرك

هاي  پیشرانه این صنعت را به گردش درآورد و تولید کامیون
خودروهاي . درصد افزایش یابد 17،  2010سنگین، در سال 

تر را،  کارانه و هزینه کردن محافظه تفریحی نیز اثرات مصرف
که فشار ناشی از عدم اطمینان از قیمت سوخت بر شدت آن 

  .اند افزوده است، تجربه کرده
بازار تولید خودروهاي مسافرتی و تریلرهاي سفري نیز در سه 

درصدي را تجربه کرد، و  45افت  2008ماهه چهارم سال 
درصدي مواجه  70هاي کاراوانی بزرگ نیز با سقوط  ماشین
گیرند  خودروهاي تفریحی جزو کاالهاي تجملی قرار می. شدند

که مصرف کنندگان به هنگام مواجه با رکود فزآینده از خرید 
  .شوند آن منصرف می
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درصدي را تجربه کرد، و  45افت  2008ماهه چهارم سال 
درصدي مواجه  70هاي کاراوانی بزرگ نیز با سقوط  ماشین
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اي در موازنه بازرگانی  صنعت  ایاالت متحده با کسري فزآینده
هاي سنگین مواجه بوده و در عین  خودرو ، به ویژه در کامیون

ل موازنه تجاري مازادي در زمینه تولید کامیون، تریلر و حا
در هر دو حالت، . وسایل نقلیه تفریحی و تریلرهاي سفري دارد

وضعیت داد و ستد در سال جاري بهبود یافته و در مورد 
نخست، کسري در حال کاهش است و مازاد موازنه در مورد 

شود  می بینی به طور کلی، پیش. دوم نیز در حال افزایش است
 5که تولید وسایل نقلیه موتوري و قطعات یدکی پیش از تجربه 

شاهد کاهش  2009، در طول سال 2010درصد رشد در سال 
  .درصدي باشد 24رشد تقریبا 

بینی، با رکود شدید اقتصادي امسال، فروش  بر اساس این پیش
میلیون  2/13هاي سبک پیش از آن که به  خودرو و کامیون

میلیون دستگاه در  8/10افزایش یابد، به  2010ل دستگاه در سا
  .شود سال جاري محدود می

 

  هاي مسکونی احداث خانه
هاي اکتبر  هاي مسکونی طی ماه احداث خانه)2نمودار شماره (

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با  2008تا دسامبر سال 
، تعداد 2008تا دسامبر . درصدي مواجه بود 43کاهش 

 1947بود، که از سال   550،000دید احداثی تنها هاي ج خانه
سابقه  بی) ها رایج گردید که گردآوري و ثبت داده(به این طرف 

سازي به  در خانه بدیهی است که سقوط دو رقمی. بوده است
کژ راهه . شود تلقی می 2009معناي سقوط بیشتر در اوایل سال 

داران ایاالت هاي رهنی نیز در تاریخ انجمن بانک رفتن نرخ وام
هاي رهنی توسط موسسات  تملک خانه. سابقه است متحده بی

دهنده و فروش ناگزیر این گونه واحدها سرانجام به افزایش  وام
) واحدهاي جدید+ واحدهاي قبلی (تعداد واحدهاي مسکونی 

در ماه ) هاي جدید موجودي خانه(میانگین زمانی . شود منجر می
  . ماه بوده است 9/12ش از نظر نرخ فرو 2008دسامبر 

متاسفانه، بنیان بازار ساختمان و مسکن بنا به دالیل متعدد رو 
  :به وخامت گذاشته است

ها، زندگی  در وهله نخست، به موازات بیکار شدن صاحبان خانه
دوم اینکه، .  خانوادگی و زندگی در یک خانه کاهش یافته است

که  هاي جدید باعث شده است سقوط شدید قیمت خانه
هاي نوساز  ارزش خود را  در مقایسه با خانه هاي قدیمی  خانه

سوم اینکه، توقف جریان اعطاي اعتبارات، اقتصادي . حفظ کنند
سازي را براي سازندگان ناممکن کرده  هاي خانه کردن طرح

هاي رهنی در امر  هاي پایین وام سرانجام اینکه، نرخ. است
وام دهندگان استانداردهاي گشا نبوده است، زیرا  سازي ره خانه

اند و اخذ وام رهنی به  تر کرده اعطاي اعتبارات رهنی را سخت
درصد از هزینه کل وابسته  20تا  10) نقدي(پرداخت   پیش
 2009، در سال "انجمن تولیدکنندگان"بینی  به پیش. است

واحد خواهد شد،  000,610هاي قابل احداث بالغ بر  تعداد خانه
در سال . درصد افت دارد 33حدود  2008ا سال که در مقایسه ب

با تغییر سریع درصدها و با آغاز بهبود شرایط اقتصادي،  2010
درصد رشد  84هاي احداث شده  رود که تعداد خانه انتظار می
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میلیون دستگاه  1/1کند و تعداد کل واحدهاي قابل احداث به 
  .برسد

  
  ملزومات کسب و کار

مردم و صاحبان کسب و کار،  ها توسط کاهش میزان هزینه
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  :تخالصه شده اس
تولید کاغذ به مدت چندین سال چه از لحاظ مادي و چه : کاغذ

بازار . هاي تجاري روند نزولی را طی می کند  از لحاظ چرخه
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، و حتی (Paperless)گسترش ارتباطات الکترونیکی 

جایگزین کردن مطبوعات چاپی با انواع الکترونیکی، روند نزولی 
  . پیماید را می
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تجارت کاغذ درپی به وجود آمدن بازار صادراتی قدرتمند براي 

  .کاغذ، در حال کاهش است
دالر ضعیف ایاالت متحده در پنج سال گذشته موجب شده 
است که صادارات این کشور قدرت رقابت با تولیدکنندگان 

تا چندي پیش، بازار کاغذ در آسیا . کانادایی و اروپایی را بیابد
 10، صادرات کاغذ 2008در سال . داشترشد چشمگیري 

درصد بیشتر از صادرات یک سال قبل بوده است و این در حالی 
درصد کاهش یافته  2است که واردات آن به ایاالت متحده 
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  محصوالت فلزي ساخته شده
در سه ) 8نمودار شماره ( تولید محصوالت فلزي ساخته شده 

انواع . درصد کاهش یافت 9به میزان   2008ماهه چهارم سال 
هاي اکتبر و دسامبر کاهش  مختلف محصوالت فلزي طی ماه

  . تولید را تجربه کردند
کاري کمتر از  گري و ماشین در این میان صنایع آهنگري، ریخته

ساخته  محصوالت پیش. زیان دیدندسایر محصوالت فلزي 
ها کاهش متعارفی  هاي فلزي ویژه ساختمان و پل فلزي و ورق

هاي  ها و احداث ساختمان را تجربه کردند، زیرا ساخت پل
صنایعی که در پایان سال گذشته . مسکونی کند شده است غیر

بیشترین خسارت را تجربه کردند، در وهله نخست، صنایع 
ها، لوازم آشپزخانه و ابزار  افزار مانند سخت( سازي مسکونی  خانه

) مانند فنر(، محصوالت فلزي مصرفی )کشی و وسایل کار و لوله
تجارت خارجی در عرصه . اند در صنایع خودروسازي بوده

از نظر مبادالت دالري، . انداز خوبی دارد محصوالت فلزي چشم
زات درصد افزایش یافت و صادرات فل 4، واردات 2008در سال 

سال آینده شاهد افول . درصد  فزونی گرفت 9ساخته  پیش
سازي و خودروسازي خواهیم  آالت، خانه عمده در تولید ماشین

بود و به این ترتیب  با توجه به کاهش تقاضا، رشدي در این 
تولید فلزات  2009در سال . شود بینی نمی بخش پیش

درصد  2درصد و افزایشی معادل  12ساخته کاهشی برابر  پیش
  .کند را تجربه می

  

  آلومینا و آلومینیم
تولید آلومینا و فرآوري محصوالت ساخته شده از آلومینیم 

در مقایسه با  2008در سه ماهه چهارم سال ) 7نمودارشماره (
کاهش . درصد کاهش داشت 13مدت مشابه سال گذشته 

 شروع شده و تا اواخر ماه 2008قیمت آلومینیم که از ماه ژانویه 
درصد  60ژانویه امسال ادامه یافت، نسبت به قیمت اوج خود 

شدت گرفتن رکود  اقتصادي، هم وضعیت . کاهش داشت
کشورهاي صنعتی و هم بازارهاي در حال ظهور را با مشکل 

تري براي  هاي نازل پیامد یک چنین روندي، قیمت. مواجه کرد
که در گري است،  هاي صنایع ذوب و ریخته آلومینیم، و فعالیت

اي از این  موجب تعطیلی تعداد قابل مالحظه 2008اواخر سال 
هاي صنعتی در ایاالت متحده شده و از تعطیل  گونه فعالیت

اکنون، حدود . دهد شدن شمار بیشتري در سال جاري خبر می
از آلومینا و محصوالت ساخته شده از آلومینیم و صنایع  نیمی 

ساخت و / (Extrusion)فرآوري آن بر روزن رانی 
در حال حاضر، تولید . و ساخت ماشینی داللت  دارد گیري قالب

بیش از نصف . کند را تجربه می آلومینیم کاهش دو رقمی 
آلومینیم تولیدي در صنایع خودروسازي و ساختمانی مصرف 

کاهش چشمگیر در بازارهاي عمده آلومینیم مانند . شود می
هاي سنگین و تریلر، بازار خودروسازي و بازار  تولید کامیون

ساختمان، به شدت مصرف محصوالت ساخته شده از آلومینیم 
  . را در ایاالت متحده کاهش داده است

کنندگان  جاي خوشوقتی است که تجارت آلومینیم براي تولید
داخلی ایاالت متحده در سال جاري بسیار مطلوب بوده، در 

 6درصد کاهش داشته، صادرات آن   6حالی که واردات آن 
، تولید محصوالت 2009در سال . ته استدرصد افزایش یاف

 2010درصدي و در سال  12ساخته شده از آلومینیم کاهش 
  .درصدي را تجربه خواهد کرد 5رشد 

  
  تولید مواد شیمیایی پایه

چـهارم سال   صنایع تولیـد مواد شیمیایی پـایه نیز در سه ماهه
در مـقایسه با مدت مشابه سال پیـش دچـار رکود شد  2008

. درصد کاهش در تولید را تجربه کرد 21و ) پیوست 9مودار ن(
گفتنی است که تفاوت بارزي میان تولید مواد شیمیایی پایه 

در سه ماهه چهارم سال . ارگانیک و غیر ارگانیک وجود دارد
و سایر محصوالت شیمیایی   تولید محصوالت پتروشیمی 2008

د مواد غیر درصد کاهش داشت، در حالی که تولی 28ارگانیک، 
در این میان، گاز . درصد کاهش را تجربه کرد 3ارگانیک تنها 

تولید هیدروژن به عنوان . صنعتی وضعیت استثنایی داشت
هاي بهبود کارایی انرژي، در مصرف گاز تجاري  سوخت و روش

تولید گاز صنعتی در سه ماهه پایانی سال . بسیار تاثیر گذار بود
. درصد افزایش یافت 6قبل  نسبت به مدت مشابه سال 2008

به شدت پایین آمد  2008ها و کلرین در پایان سال  تولید الکالی
و تولید سایر مواد شیمیایی غیر ارگانیک رکود متعارفی را تجربه 

  .کرد

راه آهن باري ایاالت متحده، رکود تولید مواد شیمیایی پایه را 
مل توسط تایید کرد و اعالم کرد که مواد بارگیري شده براي ح

، بیست و دو درصد کاهش داشته 2008راه آهن در دسامبر 
انداز تولید  تجارت خارجی دوره رکود نیز بر چشم. است

در پایان سال . محصوالت پایه شیمیایی اثر منفی گذاشته است
 31حدود  ، ارزش دالري واردات محصوالت پتروشیمی2008

محصوالت  درصد افزایش یافت، در حالی که صادرات این گونه
  .دهد درصد افزایش نشان می 24تنها 

درصد و صادرات آن  14واردات مواد شیمیایی پایه غیر ارگانیک 
محل مصرف اصلی مواد . درصد افزایش یافت 5طی این مدت 

ي تولیدي است، به همین جهت رکود  ها شیمیایی در کارخانه
مواد اي بیشترین تاثیر را بر میزان مصرف این  تولیدات کارخانه

با توجه به شدت گرفتن رکود اقتصادي در سه ماهه . دارد
رود تولید این مواد در طول سال  چهارم سال گذشته، انتظار می

در واقع عرضه . درصد کاهش پیدا کند 14نیز  2009
هاي پولی کالن باید بتواند به بهبود آهنگ رشد  محرك

رشد  بینی اقتصادي و برون رفت از این رکود کمک کند و پیش
در تولید مواد شیمیایی  2010در سال » انجمن«درصدي  4

  .پایه، محقق شود
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در تولید مواد شیمیایی  2010در سال » انجمن«درصدي  4

  .پایه، محقق شود
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  تولید فوالد
آالت ساختمانی،  ماشین(کننده فوالد  اغلب بازارهاي مصرف

به سبب بحران مالی و اقتصادي ) رو سازي و لوازم خانگی خود
اند و موجبات کاهش تولید فوالد را فراهم  دچار رکود شده

توانست تا ماه سپتامبر ) پیوست 9نمودار (ولید فوالد ت. اند کرده
اما از آن پس افت شدیدي . قامت خود را استوار نگهدارد 2008

گفتنی است که بازارهاي اروپا و بسیاري از . را تجربه کرد
وضعیتی مشابه  2008هاي پایانی سال  بازارهاي نوظهور در ماه

جهت  ند، به همینبازار راکد تولید فوالد ایاالت متحده داشت
. سقوط تقاضاي جهانی فوالد به سقوط قیمت فوالد کمک کرد

کند  که قیمت فوالد در جهان سقوط می هنگامی
کنند که خود را از موجودي کاالي  کنندگان تالش می مصرف

گران قیمت خالص کنند، و آن نیز موجب کاهش بیشتر تقاضا 
، تولید 2009ویه ژان 24در هفته منتهی به . گردد براي فوالد می

درصد  52فوالد خام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
 43هاي موجود به  کاهش داشت، و میزان استفاده از ظرفیت

درصد  90برداري  سال گذشته ظرفیت بهره(درصد کاهش یافت 
  .بوده است

 2008موسسه مرکزي خدمات فلزي گزارش داد که در دسامبر 
کنندگان نسبت  خدماتی توسط مصرف میزان بارگیري از مراکز

درصد افت داشته و  29) بر اساس ارزش دالري(به سال پیش 
 33افتاد که واردات آن در همان سال  این در حالی اتفاق می

حتی با وجود رشد همزمان صادرات و . درصد افزایش یافت

واردات فوالد، کسري موازنه در تجارت فوالد در جهت 
یرا ارزش واردات فوالد به سه برابر ارزش مطلوبی رشد کرد، ز نا

تقریبا در یک شب، بازار . صادرات آن محصول افزایش یافت
جهانی فوالد که با کمبود موجودي و قیمت فزاینده مواجه بود 

. هاي نزولی تغییر موضع داد ناگهان به موجودي مازاد و قیمت
د ، فوال 1هاي مشاور فوالد ایاالت متحده بینی بر اساس پیش

مزیت نسبی رقابتی خود را در مقایسه با اروپا از دست داد، که 
شود و  بخشی از آن از گرانتر شدن دالر در برابر یورو ناشی می

  .تر خواهد شد به همین لحاظ، عدم مزیت نسبی آن گسترده
اي،  رود که دورنماي نامطلوب صنایع سنگین کارخانه انتظار می

به . ل جاري نیز مخدوش سازدانداز تولید فوالد را در سا چشم
تولید فوالد در ایاالت متحده در طول سال » انجمن«بینی  پیش

درصد رشد را  5درصد کاهش یافته و طی سال آینده  33 2009
  .تجربه خواهد کرد

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1  - MEPS 

  اي آالت سرمایه صنایع ماشین
با  2008اي نیز در سه ماهه چهارم سال  تولید تجهیزات سرمایه

واحد تولیدکننده  7شش واحد از کاهش رو به رو شد و 
. تجهیزات در این دوره کاهش در تولید را تجربه کردند

به ) پیوست 12نمودار (آالت معدنکاوي و نفت و گاز  ماشین
آالت و تجهیزات کار در معادن زیرزمینی معدنکاوي و  ماشین

آالت   تولید ماشین. شود گاز گفته می میادین حفاري نفت و
در میادین نفت و گاز، در سه ماهه چهارم  معدنکاوي و حفاري

درصد  1در مقایسه با مدت مشابه سال پیش  2008سال 
آالت از  تقاضاي مربوط به این گونه ماشین. افزایش داشت

هاي معدنی به منظور توسعه  هاي تشویقی براي کاوش سیاست
قیمت . کند تولید انرژي و مواد معدنی در اکناف جهان تبعیت می

طبق میانگین قیمت نفت خام  )Spot Price(اي  هتک محمول
 2008که در هفته اول ماه اوت سال  )WTI(تگزاس غربی 

دالر  42به  2009دالر بود در پایان ژانویه  120اي  بشکه
پایین نفت خام و نزولی گاز طبیعی، باعث   قیمت. کاهش یافت

در . کاهش انگیزه براي یافتن منابع و ذخایر جدید شده است
سه ماه پایانی سال گذشته، استحصال نفت خام و گاز طبیعی 

در این میان، . مدت مشابه سال قبل بدون تغییر ماندنسبت به 
هاي  هاي فلزي، کاهش قیمتی شبیه قیمت بسیاري از فرآورده

گفتنی است با وجود چنین . نفت خام را تجربه کردند
هایی، انگیزه کمتري براي استحصال فلزات از معادن  قیمت

اگر چه استخراج و تولید سنگ آهن در سه . وجود خواهد داشت

درصد کاهش پیدا کرد، اما معادن  5هه چهارم سال قبل ما
جدیدي مورد بهره برداري قرار گرفتند و تولید در معادن غیر 

  . درصد افزایش یافت 22فلزي 
  

سنگ، قیمت آن در سطح  با وجود کاهش قیمت زغال
هاي  ماند و تولید آن بین ماه باقی می 2007هاي سال  قیمت

درصد  2، در مقایسه با سال قبل 2008اکتبر و دسامبر سال 
رفته، تولید محصوالت معدنی در سه  روي هم. افزایش داشت

ماهه چهارم سال پیش، بیش از یک درصد کاهش داشت، که 
تولید شن و . گردد ف مواد معدنی غیرفلزي ناشی میاز ضع

هاي ساخت و ساز  ماسه، گچ و سیمان، به علت کاهش فعالیت
جاي خوشوقتی است که . اي کاهش یافت به طور قابل مالحظه

آالت معدنی و حفاري بسیار  ایاالت متحده در تولید ماشین
درصد این گونه محصوالت را به خارج  80پیشرفته است و 

آالت معدنکاوي، نفت و گاز در  واردات ماشین. کند ر میصاد
در حالی که صادرات آن . درصد افزایش یافت 3،  2008سال 

هاي خرید زیادي  هنوز هم سفارش. درصد افزایش پیدا کرد 19
آالت آمریکایی کاوش معدن و حفاري وجود دارد  براي ماشین

البته باید . هاي درحال رشد را جبران کرد تواند کاستی که می
هاي نازل، معدنکاوان را ناگزیر از ابطال  اذعان داشت که قیمت

  . سازد سفارشات و کاهش تولید در بخش معدنکاوي می
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،  2009کند که در سال  بینی می پیش "انجمن"
 13آالت تولید مواد معدنی و نفت و گاز  ماشین

حدود  2010درصد کاهش یابد و به تدریج در سال 
  .را تجربه کند درصد افزایش 24

  
  آالت فلزکاري ماشین
هاي  شامل قالب) پیوست 15نمودار (آالت فلزکاري  ماشین

  صنعتی، ابزار برش و پرس فلزات، ابزار و تجهیزات ساختمانی،
کشی و انواع  اسباب و وسایل خانه مانند در و پنجره و لوله

) مانند ابزار برش و آسیاب دوار(آالت فلزکاري متفرقه  ماشین
با  2008آالت در سه ماهه چهارم  تولید این گونه ماشین. ستا

افزارهاي ماشینی برشی و پرس . درصدي مواجه شد 6کاهش 
اما سایر انواع . به رشد خود ادامه دادند با آهنگ آرامی

ابزارهاي . هاي فلزکاري، کاهش در تولید را تجربه کردند ماشین
 -هاي اکتبر هکشی در ما مخصوص نظیر، وسایل و ادوات لوله

کاهش در تولید . از روند کاهشی تبعیت کردند 2008دسامبر 
آهن  آالت سنگین و وسایل نقلیه و همچنین تجهیزات راه ماشین

پذیري تولید اقالم مصرفی شد و در نتیجه کاهش  موجب آسیب
  .تقاضا و نیاز به تجهیزات شده است

ندي کننده فلزات، رشد ک با وجود این، برخی صنایع مصرف
داشتند، اما برخی تجهیزات دفاعی، دارویی، هوا فضا، تجهیزات 

کاوي و حفاري در میادین نفتی، و تجهیزات پزشکی رشد  معدن
آالت فلزکاري در سه  تجارت خارجی در ماشین. متعارفی داشتند

درصد افزایش پیدا  11صادرات . بهبود یافت 2008ماهه چهارم 
. آالت یک درصد کاهش یافت کرد، اما واردات این گونه ماشین

آالت فلزکاري  کسري در موازنه تجاري در عرصه ماشین
. اندکی بهبود پیدا کرد) نسبت واردات دو برابر صادرات(

آالت ساختمانی، و بدتر  دورنماي تولید تجهیزات سنگین، ماشین
از همه، وسایل نقلیه موتوري در اثر رکود تولید صنعتی، کاهش 

در پی  2009آالت را در سال  ماشین درصدي در تولید 13
تولید این  2010رود که در سال  انتظار می. خواهد داشت

  .درصد افزایش پیدا کند 4تجهیزات 
  

  ها و تجهیزات انتقال برق موتورها، توربین
) پیوست 16نمودار (ها و تجهیزات انتقال برق  موتورها، توربین

ی، موتورهاي وسایل معموالً در جابه جایی بار، انتقال گاز طبیع
هاي  رکود تولید کامیون. نقلیه دریایی، و تولید برق کاربرد دارند

سنگین، تقاضاي اندك براي تعویض موتورهاي دیزلی 
ها  ها و قایق هاي سنگین، و سقوط آزاد تولیدکشتی کامیون

  .خسارات سنگینی به صنایع موتورسازي وارد کرده است
هاي سبک  وتور کامیونبدیهی است که تقاضا براي خرید م

. گیرد دیزل براساس روند خرید خودروهاي تفریحی فزونی می
هاي سیار، و تولید وسایل نقلیه کمپینگ  تریلرهاي سفري، خانه

. همگی دچار رکود شد و هنوز هم سقوط قیمت آنها ادامه دارد
هاي  در وهله نخست، تولید این گونه وسایل و خرید قایق

، )گازوئیل(ایش قیمت سوخت دیزل تفریحی تحت تاثیر افز

کنندگان سلب  بیکاري، و فقدان تمهیدات اعتباري که از مصرف
در سه ماهه چهارم . اعتماد کرد، قرار گرفت و دچار رکود شد

درصد سقوط کرد و انتظار  21، تولید کشتی و قایق 2008
درصد کاهش یافته و  17نیز  2009رود تولید آنها در سال  می

تنها شاهد رشد یک درصدي در این بخش  2010در سال 
موتورهاي قابل استفاده توسط نظامیان در خاورمیانه، . باشیم

اثر تجاري . باعث رشد محسوسی در این بخش شده است
مثبت ناشی از بهبود تجارت خارجی در عرصه تولید موتورها به 

  .وضوح قابل مشاهده است
تولید برق هاي فرسوده  نیاز به تعویض و گسترش زیرساخت

ها و ژنراتورهاي تولید برق رونق  موجب شده که تولید توربین
هاي تأمین برق در  مصارف بخش ساختمانی از نظر پروژه. گیرد

 28در مقایسه با یک سال قبل  2008سه ماهه چهارم سال 
افزون بر این، تولید گاز طبیعی و . درصد رشد را تجربه کرد

ضا براي مولدهاي برق آماده انتقال نیروي برق با افزایش تقا
  .برداري، به رشد این صنعت کمک نمود بهره

ها براي متراکم کردن گاز در داخل خطوط لوله و  توربین
هاي نفت و گاز مورد استفاده قرار  همچنین حفاري چاه

هاي مربوط به تولید  در حال حاضر، همه شاخص. گیرند می
داوم رشد تولید را ها و تجهیزات انتقال نیروي برق، ت توربین

ها و تجهیزات  رفته، موتورها، توربین روي هم. دهند نوید می
نسبت به سال قبل  2008انتقال برق در سه ماهه چهارم سال 

تر و  به احتمال زیاد رکورد طوالنی. درصد کاهش یافته است 9

در عرصه حمل و نقل،  2009  -2008تر در دوره   عمیق
، صدمات زیادي به این صنعت وارد باربري، و صنایع تولید برق

هاي تولیدي در این زمینه در  رود فعالیت انتظار می. خواهد کرد
تنها  2010درصد تنزل کرده، و در سال  11معادل  2009سال 

  . درصد رشد کند 5
  

  آالت ساختمانی ماشین
در سه ماهه ) پیوست 11نمودار (آالت ساختمانی  تولید ماشین

هاي  رکود فعالیت. درصد کاهش یافت 15چهارم سال قبل 
سازي، که از نیمه دوم سال پیش آغاز شد، هنوز ادامه دارد  خانه

. نیز ادامه یابد 2009شود که در طول سال  بینی می و پیش
هاي  کننده تجهیزات ساختمانی، مانند ماشین صنایع مصرف

. برند استخراج و برش سنگ، نیز در حالت رکود به سر می
درصد کاهش یافته و از  13هاي ساختمانی  گاستحصال سن

هاي اکتبر تا دسامبر سال  بري نیز در ماه هاي سنگ فعالیت
  .درصد کاسته شد 4نسبت به سال قبل  2008
هاي مربوط به ساخت و ساز غیر  شود که فعالیت بینی می پیش

مسکونی در سال جاري و سال آینده رکود شدیدتري را تجربه 
داري آمریکا، پژوهشی  بارات بانکی خزانهکارشناسان اعت. کند

هاي آمریکایی به محدودتر  داد، بانک انجام دادند که نشان می
کردن اعطاي وام و اعتبار به امالك و مستغالت تجاري ادامه 

هاي امالك و مستغالت استیجاري که از  بنگاه. خواهند داد
یر هاي اخ مشتریان انواع تجهیزات ساخت و ساز هستند، در ماه
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،  2009کند که در سال  بینی می پیش "انجمن"
 13آالت تولید مواد معدنی و نفت و گاز  ماشین
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  .را تجربه کند درصد افزایش 24
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اما سایر انواع . به رشد خود ادامه دادند با آهنگ آرامی

ابزارهاي . هاي فلزکاري، کاهش در تولید را تجربه کردند ماشین
 -هاي اکتبر هکشی در ما مخصوص نظیر، وسایل و ادوات لوله
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) پیوست 16نمودار (ها و تجهیزات انتقال برق  موتورها، توربین

ی، موتورهاي وسایل معموالً در جابه جایی بار، انتقال گاز طبیع
هاي  رکود تولید کامیون. نقلیه دریایی، و تولید برق کاربرد دارند

سنگین، تقاضاي اندك براي تعویض موتورهاي دیزلی 
ها  ها و قایق هاي سنگین، و سقوط آزاد تولیدکشتی کامیون

  .خسارات سنگینی به صنایع موتورسازي وارد کرده است
هاي سبک  وتور کامیونبدیهی است که تقاضا براي خرید م

. گیرد دیزل براساس روند خرید خودروهاي تفریحی فزونی می
هاي سیار، و تولید وسایل نقلیه کمپینگ  تریلرهاي سفري، خانه

. همگی دچار رکود شد و هنوز هم سقوط قیمت آنها ادامه دارد
هاي  در وهله نخست، تولید این گونه وسایل و خرید قایق

، )گازوئیل(ایش قیمت سوخت دیزل تفریحی تحت تاثیر افز

کنندگان سلب  بیکاري، و فقدان تمهیدات اعتباري که از مصرف
در سه ماهه چهارم . اعتماد کرد، قرار گرفت و دچار رکود شد

درصد سقوط کرد و انتظار  21، تولید کشتی و قایق 2008
درصد کاهش یافته و  17نیز  2009رود تولید آنها در سال  می

تنها شاهد رشد یک درصدي در این بخش  2010در سال 
موتورهاي قابل استفاده توسط نظامیان در خاورمیانه، . باشیم

اثر تجاري . باعث رشد محسوسی در این بخش شده است
مثبت ناشی از بهبود تجارت خارجی در عرصه تولید موتورها به 

  .وضوح قابل مشاهده است
تولید برق هاي فرسوده  نیاز به تعویض و گسترش زیرساخت

ها و ژنراتورهاي تولید برق رونق  موجب شده که تولید توربین
هاي تأمین برق در  مصارف بخش ساختمانی از نظر پروژه. گیرد

 28در مقایسه با یک سال قبل  2008سه ماهه چهارم سال 
افزون بر این، تولید گاز طبیعی و . درصد رشد را تجربه کرد

ضا براي مولدهاي برق آماده انتقال نیروي برق با افزایش تقا
  .برداري، به رشد این صنعت کمک نمود بهره

ها براي متراکم کردن گاز در داخل خطوط لوله و  توربین
هاي نفت و گاز مورد استفاده قرار  همچنین حفاري چاه

هاي مربوط به تولید  در حال حاضر، همه شاخص. گیرند می
داوم رشد تولید را ها و تجهیزات انتقال نیروي برق، ت توربین

ها و تجهیزات  رفته، موتورها، توربین روي هم. دهند نوید می
نسبت به سال قبل  2008انتقال برق در سه ماهه چهارم سال 

تر و  به احتمال زیاد رکورد طوالنی. درصد کاهش یافته است 9

در عرصه حمل و نقل،  2009  -2008تر در دوره   عمیق
، صدمات زیادي به این صنعت وارد باربري، و صنایع تولید برق

هاي تولیدي در این زمینه در  رود فعالیت انتظار می. خواهد کرد
تنها  2010درصد تنزل کرده، و در سال  11معادل  2009سال 

  . درصد رشد کند 5
  

  آالت ساختمانی ماشین
در سه ماهه ) پیوست 11نمودار (آالت ساختمانی  تولید ماشین

هاي  رکود فعالیت. درصد کاهش یافت 15چهارم سال قبل 
سازي، که از نیمه دوم سال پیش آغاز شد، هنوز ادامه دارد  خانه

. نیز ادامه یابد 2009شود که در طول سال  بینی می و پیش
هاي  کننده تجهیزات ساختمانی، مانند ماشین صنایع مصرف

. برند استخراج و برش سنگ، نیز در حالت رکود به سر می
درصد کاهش یافته و از  13هاي ساختمانی  گاستحصال سن

هاي اکتبر تا دسامبر سال  بري نیز در ماه هاي سنگ فعالیت
  .درصد کاسته شد 4نسبت به سال قبل  2008
هاي مربوط به ساخت و ساز غیر  شود که فعالیت بینی می پیش

مسکونی در سال جاري و سال آینده رکود شدیدتري را تجربه 
داري آمریکا، پژوهشی  بارات بانکی خزانهکارشناسان اعت. کند

هاي آمریکایی به محدودتر  داد، بانک انجام دادند که نشان می
کردن اعطاي وام و اعتبار به امالك و مستغالت تجاري ادامه 

هاي امالك و مستغالت استیجاري که از  بنگاه. خواهند داد
یر هاي اخ مشتریان انواع تجهیزات ساخت و ساز هستند، در ماه
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اند و به احتمال زیاد در  در گرفتن اعتبارات با دشواري مواجه
خرید تجهیزات ساختمانی جدید جانب احتیاط در پیش خواهند 

رود که ساخت و ساز در بخش  گرفت، زیرا انتظار می
افزون بر این، . غیرمسکونی کماکان روند نزولی داشته باشد

دارایی نیز اثر سقوط قیمت واحدهاي مسکونی بر اخذ مالیات بر 
منفی گذاشته و با رکود بازار خرده فروشی مسکن، درآمدهاي 
مالیات بر فروش نیز کاهش یافته و موجب شده است که دولت 

هاي عملیاتی خود را کاهش  هاي ایالتی بودجه فدرال و حکومت
  .دهند

هاي ایالتی را براي صرف وجوه بیشتر به  مالی، کماکان تالش
. شد ساخت و ساز با دشواري مواجه ساخته استهدف تداوم ر

در این میان عامل موثر در رشد تولید تجهیزات ساختمانی 
آالت ساختمانی نسبت  تقاضاي خارجی است، صادرات ماشین

درصد افزایش یافته و  21، 2007به مدت مشابه در سال 
درصد  4) 2008سه ماهه چهارم (واردات آن نیز در همین مدت 

  .است کاهش یافته
ماهیت جهان شمول بحران جاري با رکود شدید تولید 

آالت ساختمانی در اروپا و آسیا و کاهش تقاضا در این  ماشین
در سال جاري، روند تولید . مناطق، بیش از پیش آشکار گردید

هاي  ساختمان. کند آالت ساختمانی تغییر مطلوبی نمی ماشین
است و گسترش غیرمسکونی در آمریکا با افول شدید مواجه 

بنا به . هاي صادراتی را نیز بر باد داده است رکود جهانی فرصت
در سال آالت ساختمانی  ، تولید ماشین»انجمن«پیش بینی 

. درصد کاهش خواهد یافت 21جاري نسبت به سال پیش 
اگرچه پیشنهاد اقتصادي رئیس جمهور اوباما متضمن تامین 

خیر در توزیع اعتبارات و هاي زیربنایی است، اما تا مالی پروژه
ها، موجب خواهد شد که بخش  بودجه و آغاز اجراي طرح

و حتی فراتر  2010ي منابع حاصل از اجراي آنها در سال  عمده
بینی، افزایش تولید  طبق این پیش. از آن تحقق پیدا کند

  .درصد خواهد بود 5برابر  2010آالت ساختمانی در سال  ماشین
  

، گرمایش و سرمایش تجهیزات تهویه مطبوع
  تجاري 

 14نمودار (تولید تجهیزات تهویه، گرمایش و سرمایش تجاري 
به روال معمول به میزان تعویض و جایگزینی این ) پیوست

ها  گونه وسایل بستگی دارد، اما در شرایط کنونی روند تولید آن
تولید . هاي غیرمسکونی است زار ساختمانتحت تاثیر با

ایش و سرمایش در سه ماهه چهارم سال تجهیزات تهویه گرم
بخش . درصد کاهش یافته است 16نسبت به سال پیش  2008
اي از این رکود به سقوط بازار ساخت و ساز مسکن مربوط  عمده
 2008ساخت و ساز مسکن در سه ماهه پایانی سال . شود می

افزون بر این، طبق . درصد سقوط کرد 43نسبت به سال پیش 
اس / 2ه شده توسط موسسات کیس شیلرهاي محاسب شاخص

 2008اند پی، ساخت و ساز در بخش مسکن، در ماه نوامبر 
درصد تنزل کرده  18، 2007نسبت به زمان مشابه در سال 

                                                           
2  -  Case-Shiller/ S&P 

است، که در عین حال نشان دهنده کاهش تغییر روش تامین 
در واقع، در سه ماهه پایانی سال . مالی از طریق سهام است

ارز نرخ تورم براي بهبود روند  اي هم ، اختصاص هزینه2008
درصد کاهش  24سازي نسبت به مدت مشابه سال قبل  خانه

کنندگان اعتماد خود را  در شرایط کنونی که مصرف. یافته است
اند و اعطاي اعتبارات نیز با مشکل مواجه است،  از دست داده
دهند به جاي خرید تجهیزات  ها اغلب ترجیح می صاحبان خانه

با ادامه رشد احداث . جهیزات کهنه خود را تعمیر نمایندنو، ت
هاي اجرا شده در  هاي غیرمسکونی و تکمیل طرح ساختمان

هاي قبل، تولید و استفاده از این تجهیزات  ها، و حتی سال ماه
  .همچنان روند رو به رشدي را تجربه خواهند کرد

مالك در هر حال، با محدودتر شدن اعطاي اعتبارات بانکی به ا
کنندگان، و  و مستغالت تجاري، کاهش هزینه توسط مصرف

هاي فعالیت مرتبط با بخش  افزایش بدبینی، زمینه
روند تجارت . شوند هاي تجاري و صنعتی محدودتر می ساختمان

خارجی تجهیزات تهویه، گرمایش و سرمایش تجاري اندکی 
ها رشد نکرده و صادرات  مثبت است، به طوري که واردات آن

نسبت به سال قبل شاهد  2008ها در سه ماهه چهارم سال  نآ
درصدي است و کسري در موازنه تجاري این تجهیزات  7رشد 

  .را کاهش داده است
تولید تجهیزات تهویه  2009شود که در سال  بینی می پیش

درصد  5، 2010درصد افزایش و در سال  15مطبوع حدود 
صرف انرژي و بهبود البته به شرطی که کاهش م. افزایش یابد

کارایی تجهیزات تهویه و گرمایش و سرمایش منظور شده در 
پیشنهاد مالی دولت، تولید مقرون به صرفه را در زمینه این 

  .گونه تجهیزات در سال آینده محقق سازد
  

  آالت صنعتی ماشین
به صنایع ساخت ) 13نمودار شماره (آالت صنعتی  تولید ماشین

مانند تولید وسایل چوبـی، پالستـیـک، تجهیزات غیرفلزي، 
رساناها و غیره  هاي غذایی، نیمه کـاغـذ، الیاف، چاپ، فرآورده

آالت صنعتی در سه ماهه چهارم  تولید ماشین. وابسته است
. درصد کاهش پیدا کرد 23در مقایسه با سال قبل  2008

سازي بر اثر رکود،  هاي ماشین گذاري در کارخانه شرایط سرمایه
هاي تولیدکننده  کنند و سود کارخانه ند نامطلوبی را طی میرو

در حال ) توسط مدیران تولید(ها  تر از کاهش هزینه سریع
 2007ها از ماه اکتبر سال تولید این گونه کارخانه. کاهش است

به کاستی گرائید و به احتمال زیاد تا اواخر تابستان و یا پاییز 
  .ه خواهد دادسال جاري به روند نزولی خود ادام

هاي  برداري از کارخانه در نتیجه این کاهش، ظرفیت بهره
 2008در دسامبر  درصد ظرفیت مفروض  70مربوط به کمتر از 

درصد کاهش داشته  9افول کرده است، که نسبت به سال قبل 
سازي صنایع،  براي ادغام و کوچک  تمهیدات مهمی. است

قلیه موتوري، کاغذ، هاي تولید وسایل ن ها و کارگاه کارخانه
گیرد، اما بخش  الیاف، محصوالت چوبی و اثاثیه صورت می

رساناها از این قاعده مستثنی است، زیرا ظرفیت  تولید نیمه
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اند و به احتمال زیاد در  در گرفتن اعتبارات با دشواري مواجه
خرید تجهیزات ساختمانی جدید جانب احتیاط در پیش خواهند 

رود که ساخت و ساز در بخش  گرفت، زیرا انتظار می
افزون بر این، . غیرمسکونی کماکان روند نزولی داشته باشد

دارایی نیز اثر سقوط قیمت واحدهاي مسکونی بر اخذ مالیات بر 
منفی گذاشته و با رکود بازار خرده فروشی مسکن، درآمدهاي 
مالیات بر فروش نیز کاهش یافته و موجب شده است که دولت 

هاي عملیاتی خود را کاهش  هاي ایالتی بودجه فدرال و حکومت
  .دهند

هاي ایالتی را براي صرف وجوه بیشتر به  مالی، کماکان تالش
. شد ساخت و ساز با دشواري مواجه ساخته استهدف تداوم ر

در این میان عامل موثر در رشد تولید تجهیزات ساختمانی 
آالت ساختمانی نسبت  تقاضاي خارجی است، صادرات ماشین

درصد افزایش یافته و  21، 2007به مدت مشابه در سال 
درصد  4) 2008سه ماهه چهارم (واردات آن نیز در همین مدت 

  .است کاهش یافته
ماهیت جهان شمول بحران جاري با رکود شدید تولید 

آالت ساختمانی در اروپا و آسیا و کاهش تقاضا در این  ماشین
در سال جاري، روند تولید . مناطق، بیش از پیش آشکار گردید

هاي  ساختمان. کند آالت ساختمانی تغییر مطلوبی نمی ماشین
است و گسترش غیرمسکونی در آمریکا با افول شدید مواجه 

بنا به . هاي صادراتی را نیز بر باد داده است رکود جهانی فرصت
در سال آالت ساختمانی  ، تولید ماشین»انجمن«پیش بینی 

. درصد کاهش خواهد یافت 21جاري نسبت به سال پیش 
اگرچه پیشنهاد اقتصادي رئیس جمهور اوباما متضمن تامین 

خیر در توزیع اعتبارات و هاي زیربنایی است، اما تا مالی پروژه
ها، موجب خواهد شد که بخش  بودجه و آغاز اجراي طرح

و حتی فراتر  2010ي منابع حاصل از اجراي آنها در سال  عمده
بینی، افزایش تولید  طبق این پیش. از آن تحقق پیدا کند

  .درصد خواهد بود 5برابر  2010آالت ساختمانی در سال  ماشین
  

، گرمایش و سرمایش تجهیزات تهویه مطبوع
  تجاري 

 14نمودار (تولید تجهیزات تهویه، گرمایش و سرمایش تجاري 
به روال معمول به میزان تعویض و جایگزینی این ) پیوست

ها  گونه وسایل بستگی دارد، اما در شرایط کنونی روند تولید آن
تولید . هاي غیرمسکونی است زار ساختمانتحت تاثیر با

ایش و سرمایش در سه ماهه چهارم سال تجهیزات تهویه گرم
بخش . درصد کاهش یافته است 16نسبت به سال پیش  2008
اي از این رکود به سقوط بازار ساخت و ساز مسکن مربوط  عمده
 2008ساخت و ساز مسکن در سه ماهه پایانی سال . شود می

افزون بر این، طبق . درصد سقوط کرد 43نسبت به سال پیش 
اس / 2ه شده توسط موسسات کیس شیلرهاي محاسب شاخص

 2008اند پی، ساخت و ساز در بخش مسکن، در ماه نوامبر 
درصد تنزل کرده  18، 2007نسبت به زمان مشابه در سال 
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است، که در عین حال نشان دهنده کاهش تغییر روش تامین 
در واقع، در سه ماهه پایانی سال . مالی از طریق سهام است

ارز نرخ تورم براي بهبود روند  اي هم ، اختصاص هزینه2008
درصد کاهش  24سازي نسبت به مدت مشابه سال قبل  خانه

کنندگان اعتماد خود را  در شرایط کنونی که مصرف. یافته است
اند و اعطاي اعتبارات نیز با مشکل مواجه است،  از دست داده
دهند به جاي خرید تجهیزات  ها اغلب ترجیح می صاحبان خانه

با ادامه رشد احداث . جهیزات کهنه خود را تعمیر نمایندنو، ت
هاي اجرا شده در  هاي غیرمسکونی و تکمیل طرح ساختمان

هاي قبل، تولید و استفاده از این تجهیزات  ها، و حتی سال ماه
  .همچنان روند رو به رشدي را تجربه خواهند کرد

مالك در هر حال، با محدودتر شدن اعطاي اعتبارات بانکی به ا
کنندگان، و  و مستغالت تجاري، کاهش هزینه توسط مصرف

هاي فعالیت مرتبط با بخش  افزایش بدبینی، زمینه
روند تجارت . شوند هاي تجاري و صنعتی محدودتر می ساختمان

خارجی تجهیزات تهویه، گرمایش و سرمایش تجاري اندکی 
ها رشد نکرده و صادرات  مثبت است، به طوري که واردات آن

نسبت به سال قبل شاهد  2008ها در سه ماهه چهارم سال  نآ
درصدي است و کسري در موازنه تجاري این تجهیزات  7رشد 

  .را کاهش داده است
تولید تجهیزات تهویه  2009شود که در سال  بینی می پیش

درصد  5، 2010درصد افزایش و در سال  15مطبوع حدود 
صرف انرژي و بهبود البته به شرطی که کاهش م. افزایش یابد

کارایی تجهیزات تهویه و گرمایش و سرمایش منظور شده در 
پیشنهاد مالی دولت، تولید مقرون به صرفه را در زمینه این 

  .گونه تجهیزات در سال آینده محقق سازد
  

  آالت صنعتی ماشین
به صنایع ساخت ) 13نمودار شماره (آالت صنعتی  تولید ماشین

مانند تولید وسایل چوبـی، پالستـیـک، تجهیزات غیرفلزي، 
رساناها و غیره  هاي غذایی، نیمه کـاغـذ، الیاف، چاپ، فرآورده

آالت صنعتی در سه ماهه چهارم  تولید ماشین. وابسته است
. درصد کاهش پیدا کرد 23در مقایسه با سال قبل  2008

سازي بر اثر رکود،  هاي ماشین گذاري در کارخانه شرایط سرمایه
هاي تولیدکننده  کنند و سود کارخانه ند نامطلوبی را طی میرو

در حال ) توسط مدیران تولید(ها  تر از کاهش هزینه سریع
 2007ها از ماه اکتبر سال تولید این گونه کارخانه. کاهش است

به کاستی گرائید و به احتمال زیاد تا اواخر تابستان و یا پاییز 
  .ه خواهد دادسال جاري به روند نزولی خود ادام

هاي  برداري از کارخانه در نتیجه این کاهش، ظرفیت بهره
 2008در دسامبر  درصد ظرفیت مفروض  70مربوط به کمتر از 

درصد کاهش داشته  9افول کرده است، که نسبت به سال قبل 
سازي صنایع،  براي ادغام و کوچک  تمهیدات مهمی. است

قلیه موتوري، کاغذ، هاي تولید وسایل ن ها و کارگاه کارخانه
گیرد، اما بخش  الیاف، محصوالت چوبی و اثاثیه صورت می

رساناها از این قاعده مستثنی است، زیرا ظرفیت  تولید نیمه
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تولیدي آن بیشتر به بازارهاي خارج از ایاالت متحده وابسته 
 59برداري به  رساناها ظرفیت بهره در صنعت تولید نیمه. است

درصدي  80دهنده کاهش  که نشان درصد تنزل کرده است،
رساناها به  آالت سازنده نیمه ماشین. نسبت به سال پیش است

درصد  40آالت آمریکا،  عنوان بزرگترین گروه ماشین
انجمن . دهند هاي صادراتی کشور را تشکیل می مجموعه

درصدي را  42رساناهاي ایاالت متحده کاهش  تجهیزات نیمه
رساناها، در سه  حصوالت نیمهدر رزرو وسایل حمل و نقل م

نـسبت به سال قبل گزارش کرده  2008ماهه چهارم سـال 
هاي ساخت  است، که حاکی از توقف تعدادي از پروژه

ها تا زمان بهبودي وضعیت  رساناها یا معوق ماندن آن نیمه
  .تقاضا در بازار آینده است
آالت صنعتی، احداث  هاي خرید ماشین یکی دیگر از پیشرانه

جالب توجه . هاي مرتبط است هاي تولیدي در عرصه ارخانهک
ها در سه  رغم این رکود اقتصادي، احداث کارخانه است که علی

هاي احداث  ماهه چهارم با شدت ادامه داشته است، زیرا طرح
هاي مزبور از پیشتر شروع شده بود و ناگزیر از طی  کارخانه

  .مرحله پایانی و تکمیل بودند
هاي ساخت فلزات، با  فضا و کارخانه -هوا ساخت تجهیزات

هاي تولید  ساخت کارخانه. آهنگ سریعی رشد یافت
آهنگ  2008هاي غذایی و شیمیایی نیز تا پایان سال  فرآورده

اما خبرهاي خوش چنـدان کـه . سریع رشد خود را حفظ کرد
بـایـد دوام نـخواهد داشت، زیرا بر اساس گزارش رید 

هاي تولیدي جدید طی  ساخت کارخانه ، شروع 3کانستراکشن
درصد کاهش  40نسبت به سال قبل  2008سه ماهه چهارم 

  .دهد نشان می
هاي باالدستی، از میزان احداث  بدیهی است که با حذف طرح

هاي سازنده ماشین آالت صنعتی به سرعت کاسته  کارخانه
آالت  خبر ناگوار دیگر این که، تجارت ماشین. خواهد شد
 5نامطلوب بود، به طوري که واردات آن  2008سال  صنعتی در

در بخش صادرات اگرچه صدور . درصد کاهش یافت
آالت  رساناها به شدت کاهش یافت، اما صادرات ماشین نیمه

درصد کاهش  13تولیدکننده الیاف در مقایسه با سال قبل تنها 
آالت صنعتی در سال  شود تولید ماشین پیش بینی می. پیدا کرد

درصد کاهش یافته و با آغاز بهبودي کسب و کار در  14 جاري
  .درصد رشد کند 4آالت  تولید این گونه ماشین 2010سال 

  
   )مصالح(جایی و انتقال مواد  جابه تجهیزات

) 17نمودار شماره (جایی و انتقال مواد و مصالح  تجهیزات جابه
هاي برجی،  شامل آسانسور، پله برقی، تسمه نقاله، جرثقیل

سفارش خرید . هاي صنعتی، تراکتور و تریلر است االبر، کامیونب
با دخالت  2008این گونه تجهیزات طی ماه اکتبر تا دسامبر 

 25دادن شاخص تعدیل تورم، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
جایی و انتقال  کسب و کار تجهیزات جابه. درصد کاهش یافت
در طول سال به شدت سقوط کرد،  2008مواد در پایان سال 
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، تولید این تجهیزات روند رو به رشدي داشته، اما در سه 2008
فقدان رشد . ماهه چهارم سال شاهد سقوط ژرف خود بود

ها افول  هاي رشد در اغلب عرصه صنعتی موجب شد که نرخ
. کند و در نتیجه میزان نیاز به چنین تجهیزاتی کاهش یابد

دیل به یک رکود رکود اقتصادي ایاالت متحده به سرعت تب
هاي کشتیرانی در اکناف گیتی به  جهانی شد و در نتیجه فعالیت

، که معیار Baltic Dry 4شاخص . ترین سطح رسید نازل
ها است، در اواخر  سنجش میزان حمل و نقل دریایی محموله

تا حد کمترین میزان ثبت شده  2009و اوایل سال  2008سال 
  .تنزل کرد 2001در سال 

ت و واردات ایاالت متحده در سه ماهه چهارم سال کل صادرا
نسبت به سه ماهه سوم همان سال سقوط بیشتري  2008

شود که تجارت خارجی آمریکا در سال  داشت و پیش بینی می
  .نیز بیش از پیش سیر نزولی بپیماید 2009

ها براي بارگیري و تخلیه  ها و جرثقیل در بنـادر، از تسمه نقاله
هاي بسیار  قیمت. کنند بار و حرکت دادن مواد جامد استفاده می

هاي غالت، و  هاي فلزي معدنی، دانه سنگ، سنگ نازل زغال
هاي کشتیرانی سبب کاهش  کاهش حجم نزولی محموله

افزون بر . شوند گذاري در بخش تولید این تجهیزات می سرمایه
هاي تجاري و عمومی کاهش  آن، روند نزولی احداث ساختمان

تقاضا براي خرید آسانسورها و باالبرها، براي مراکز تجاري، 
تنها خبر امید بخش در این زمینه، ارزش مطلوب دالر . شود می
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در مقابل ارزهاي عمده جهان است، که تقاضا براي این 
به . دهد متحده افزایش می تجهیزات را در خارج از ایاالت

در  2008همین دلیل رشد صادرات این گونه تجهیزات در سال 
درصد رشد داشته، و  19مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 

بنا به . درصد محدود بوده است 6رشد واردات این تجهیزات به 
هاي این بخش از کسب و  بینی فعالیت پیش» انجمن« اظهار 

  .پذیر نیست امکان 2010ي و سال کار براي سال جار
  

  صنایع الکترونیک
کامپیوترها و (هاي مربوط به تولید صنایع الکترونیک  شاخص

  که با نرخ تورم تعدیل شود، ارایه شده بدون آن) رساناها نیمه
رساناها، بر  ها و افزایش سرعت ساخت نیمه کاهش قیمت. است

سود سرشار  اساس معیارهاي تعدیل شده کسب و کار حاکی از
تولیدکنندگان دارد، اما نرخ رشد تعدیل شده با نرخ تورم، در 

به . کننده باشد تواند گمراه رابطه با بزرگی و سالمت صنعت می
همین دلیل در این بررسی، سفارشات جدید براي حمل 

رساناها هم با قیمت جاري ارایه  هاي کامپیوتر و نیمه  محموله
ات قیمتی و بهبود تکنولوژي، شده است و براي نمایش تغییر

تجهیزات مخابراتی . اند ها مورد تعدیل قرار نگرفته این شاخص
به عنوان یک شاخص تولید صنعتی بر مبناي فیزیکی و حجم 

  . گیرند مورد مطالعه قرار می
  که تولید تجهیزات مخابراتی روند رو به رشدي دارد، در حالی

  .کنند ر نزولی را طی میرساناها، مسی تولید کامپیوترها و نیمه
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تولیدي آن بیشتر به بازارهاي خارج از ایاالت متحده وابسته 
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  .دهد نشان می
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   )مصالح(جایی و انتقال مواد  جابه تجهیزات
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3- Reed Construction 

، تولید این تجهیزات روند رو به رشدي داشته، اما در سه 2008
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. کند و در نتیجه میزان نیاز به چنین تجهیزاتی کاهش یابد

دیل به یک رکود رکود اقتصادي ایاالت متحده به سرعت تب
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تا حد کمترین میزان ثبت شده  2009و اوایل سال  2008سال 
  .تنزل کرد 2001در سال 
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نمودار (مخابراتی  - کسب و کار مربوط به تجهیزات ارتباطی
با شاخص تولید صنعتی، که در ارتقاء فعالیت براي ) 19شماره 

. شود هاي کیفی نقشی ندارد، سنجیده می مندي از ویژگی بهره
مخابراتی تا سه ماهه چهارم سال  -تولید تجهیزات ارتباطی

آهـنگ . درصدي برخوردار بود 3د متوازن از آهنگ رش 2008
رشـد ایـن تـجهیزات در سه ماهه چهارم سال قبل به طور 

هاي رادیو  پخش برنامه. اي کاهش یافت قابل مالحظه
و اینترنت . اس.پی.سیم، جی هاي تجاري، مخابرات بی تلویزیون

با (گذاري در شبکه مخابراتی ثابت  سرمایه. در حال رشد است
به منظور افزایش سرعت مخابراتی، با ) سیم بی(اه و همر) سیم

اي جدید، نظیر  افزایش پـهنـاي باند و امکانات چندرسانه
IPTV میزان تقاضا براي کامپیوترهاي شخصی و . ادامه دارد

به شدت کاهش یافت و  2008هاي همراه در پایان سال  تلفن
وسایل الکترونیک در فصل فروش، کریسمس، با کسادي بازار 

تجهیزات مخابراتی نظامی، تقریباً یک دهم بازار . مواجه شدند
دهد، و ارزش  تجهیزات مخابراتی ایاالت متحده را تشکیل می

 2008دالري اقالم تولید شده در این بخش، در اکتبر تا دسامبر 
درصد افزایش داشت؛ سهم بخش  34نسبت به سال پیش، 

غییر از ت. درصد کاهش پیدا کرد 5خصوصی در همین مدت 
 2008تلویزیون آنالوگ به تلویزیون دیجیتال، از تابستان سال 

اما در هر حال، تغییر فناوري موجب . به بعد به کندي گرایید
تقاضاي . شود افزایش مصرف تجهیزات مخابراتی نوین می

العاده براي تجهیزات مخابراتی ناشی از عقد قراردادهاي  فوق

. محصوالت در آسیا است هاي ساخت این نوع احداث کارخانه
 7حدود افزایش  2008واردات تجهیزات مخابراتی در سال 

درصد افزایش  2در حالی که صادرات آن تنها . درصد داشت
پیدا کرد و کسري در موازنه تجاري تجهیزات مخابراتی بدتر 

  .شد
شود که رکود شدیدي بر تولید تجهیزات مخابراتی  بینی می پیش

. ، چهار درصد کاهش یابد2009ها در سال حاکم شده و تولید آن
در پیشنهاد مالی اوباما، منابع قابل توجهی صرف افزایش 

هاي مخابراتی و بهبود دسترسی به باندپهن را در بر  زیرساخت
درصدي در تولید  6بینی رشد  به همین جهت پیش. گیرد می

دور از واقعیت به نظر  2010تجهیزات مخابراتی در سال 
طبق گزارش سازندگان داخلی ) 20نمودار شماره (. رسد نمی

رساناهاي تولیدي  ایاالت متحده به وزارت بازرگانی ارزش نیمه
شده در مقایسه با مدت مشابه  2008در سه ماهه چهارم سال 

در همین مدت، قیمت . درصد کاهش داشت 12سال گذشته 
درصد کاهش یافت، که  4رساناها نیز نسبت به سال قبل  نیمه
از محاسبه با در نظر گرفتن تغییرات قیمت، حجم تولید  پس
. دهد درصد کاهش نشان می 8رساناها نسبت به سال قبل  نیمه

درصد از  40رساناها گزارش کرده است که  انجمن صنعتی نیمه
 20رساناها به بخش تولید کامپیوترهاي شخصی و  تولیدات نیمه

پیش بینی . درصد نیز به بخش تلفن همراه  اختصاص دارد
شود هر دو بخش مذکور در سال  بینی می شود که پیش می

  .رکود را تجربه کنند 2009

کنندگان با توجه به شرایط دشوار امروزي و بیکاري  مصرف
اعتمادي به دورنماي اقتصادي آینده، از میزان  فزاینده و بی

کردند،  هایی که صرف خرید کـاالهـاي تجملی می هزینه
رساناها در بازار خودروسازي  درصد نیمه 7 حدود. اند کاسته

شود و این در حالی است که چشم انداز تولید خودرو  مصرف می
درصدي تولید در سال  24و قطعات یدکی حاکی از سقوط 

  . درصدي در سال آینده است 5، پیش از رشد 2009
رساناها را  درصد بازار نیمه 20که (تجهیزات الکترونیک مصرفی 

هاي عکاسی دیجیتال،  ، دوربین)دهد اص میبه خود اختص
ي تقاضا  پیشرانه MP3هاي  هاي دیجیتال، و دستگاه تلویزیون

خرده فروشان . آیند براي تجهیزات الکترونیک به شمار می
اند که فروش تجهیزات  وسایل الکترونیک گزارش کرده

الکترونیکی شخصی در ایام کریسمس سال پیش دچار رکود 
تواند تا پایان سال جاري  ل زیاد به دشواري میبوده و به احتما

  .از رکود خارج شود
آالت و  افـزون بـر ایـن، رکـود شـدیـد تـولـید ماشین

تواند در کاهش تقاضا و استفاده از  اي می تجهیزات کارخانه
تنها خبر خوب درباره دورنماي آینده . رساناها اثرگذار باشد نیمه
اي را  ازندگان مازاد تجاري فزایندهرساناها این است که س نیمه

درصد  4رساناها  ، واردات نیمه2008در سال . تجربه خواهند کرد
. کاهـش یـافـت، امـا صادرات آن یک درصد افزاش پیدا کرد

اي مانند  رکود اقتصادي جهانی، بویژه در کشورهاي پیشرفته
رساناها را در سال آینده تحت شعاع  ایاالت متحده، صنعت نیمه

بینی  رساناها پیش انجمن تولیدکنندگان نیمه. قرار خواهد داد
درصد  6رساناها  فروش جهانی نیمه 2009کند که در سال  می

با توجه به رشد نسبی این صنعت در آسیا و . کاهش یابد
رساناهاي آمریکایی کاهش بیشتري را  اقیانوسیه، صادرات نیمه

رساناها در  یمهافزایش نرخ کاهش تولید ن. تجربه خواهد کرد
انجمن . درصد بسیار محتمل است 15درصد به  12آمریکا از 

بینی کرده است که تولید جهانی  رساناها پیش تولیدکنندگان نیمه
به . یابد ، هفت درصد افزایش 2010رساناها در سال  نیمه
، به احتمال زیاد درآمد جهانی 5بینی شرکت مشاوره گارتنر پیش

درصدي در سال  16ناها با کاهش رسا حاصل از صنعت نیمه
 2010، شدیدترین سقوط را تجربه خواهد کرد و در سال  2009

   .شود درصد آن جبران می 15با بهبود اوضاع اقتصادي، 
، تقاضا براي تجهیزات 2008در سه ماهه چهارم سال 

. درصد سقوط کرد23، )18نمودار شماره (الکترونیکی کامپیوتر 
درصد  12درصد سقوط در قیمت و  11این کاهش در برگیرنده 

سقوط مالی صنایع، بحران در . کاهش در میزان تولید بود
ازار هاي ایالتی، کاهش تقاضا در ب هاي دولتی و حکومت بودجه

آموزش و فقدان اعتماد در میان صاحبان مشاغل متوسط، 
هاي شخصی و صنعتی را به بخش   میزان تخصیص بودجه

در حال حاضر، . است تر کرده محدود (IT)فناوري اطالعات 
واردات کامپیوتر به ایاالت متحده چهار برابر صادرات آن است 

واردات  .شود که خود باعث افزایش کسري موازنه بازرگانی می
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  .شد
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   .شود درصد آن جبران می 15با بهبود اوضاع اقتصادي، 
، تقاضا براي تجهیزات 2008در سه ماهه چهارم سال 

. درصد سقوط کرد23، )18نمودار شماره (الکترونیکی کامپیوتر 
درصد  12درصد سقوط در قیمت و  11این کاهش در برگیرنده 

سقوط مالی صنایع، بحران در . کاهش در میزان تولید بود
ازار هاي ایالتی، کاهش تقاضا در ب هاي دولتی و حکومت بودجه

آموزش و فقدان اعتماد در میان صاحبان مشاغل متوسط، 
هاي شخصی و صنعتی را به بخش   میزان تخصیص بودجه

در حال حاضر، . است تر کرده محدود (IT)فناوري اطالعات 
واردات کامپیوتر به ایاالت متحده چهار برابر صادرات آن است 

واردات  .شود که خود باعث افزایش کسري موازنه بازرگانی می
                                                           

5  - Gartner, Inc 
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حرکت به سوي ساختمان هاي صفر- انرژي

درصد  3بدون تغییر ماند و صادرات آن  2008کامپیوتر در سال 
اي  ، هزینه2009بینی، در سال  براساس این پیش. افزایش یافت

که در داخل کشور صرف خرید کامپیوتر و تجهیزات مرتبط 
درآمد داخلی صنعت بعالوه درآمد حاصل از صادرات (  شود، می

رغم افزایش  علی. ابدی درصد کاهش می 16) منهاي واردات
  در بخش کامپیوتر، به علت کاهش قیمت  میزان صرف هزینه

رود ارزش دالري میزان هزینه صرف  این تجهیزات انتظار می
 .یابد درصد کاهش می 13 ،  2010شده در این بخش، در سال 

 

 صنایع تولید ابزارها

عوامل متعددي بازار ناوبري، سنجش، لوازم پزشکی برقی، و 
لوازم کاوش ). 21نمودار شماره . (دهند ابزار کنترل را شکل می

. دهد درصد محصوالت این صنعت را تشکیل می 40و ناوبري 
بیش از دو برابر  کاربري ابزار کاوش و ناوبري در بخش نظامی 

ابزار کاوش و ناوبري ) دالري(ارزش . دیگر بازارهاي آن است
درصد تنزل کرد اما  2در سه ماهه چهارم سال قبل  نظامی، 

درصد رشد  6ابزار کاوش و ناوبري غیر دفاعی در همین مدت 
 .کرد

  
، صنعت ابزار پزشکی برقی با آهنگ 2008در سه ماهه چهارم 

متوازنی رشد کرد ولی تولید لوازم و تجهیزات رادیوتراپی، طی 
ابزار پزشکی . با آهنگ سریعی رشد نمود 2008سه ماهه چهارم 

، [1]ر بصري، ابزار برطرف ساختن فیبرالسیونبرقی شامل ابزا
کننده ضربان قلب، اولترا  الکتروکاردیوگرام، تنظیم  آي،. آر. ام

هاي پزشکی شامل دستگاه  سوند، و سایر ابزراها آزمایش
هاي  تی اسـکنـر، دستـگاه اشعه ایکس، و دستگاه.سی

هاي  با ادامه رشد هزینه مراقبت. رادیوتراپی درمانی است
شتی، حتی در شرایط دشوار کنونی، کاربرد گسترده وسایل بهدا

ها، در توسعه و  بسیار پیشرفته تشخیص و درمان بیماري
ابزارهاي . گسترش تولید لوازم پزشکی بسیار موثر بوده است

گیري و سنجش فرآیندهاي صنعتی مانند دما، فشار، خالء،  اندازه
تقاضا براي  .اي دارند چگالش و غیره نیز کاربردهاي گسترده

ابزارهاي سنجش و کنترل فرآیندهاي صنعتی در طول سه 
ماهه چهارم سال قبل رو به رشد بوده است، که نشان دهنده 

. هاي جدید و مصرف لوازم برقی بوده است رواج احداث کارخانه
در سه ماهه ) بدون تعدیل با نرخ تورخ(ها  ارزش دالري کارخانه

هاي تولید  احداث کارخانه. درصد رشد کرد 59چهارم سال قبل 
در نتیجه، تولید . لوازم برقی نیز همین نرخ رشد را تجربه کرد

، 2008گیري متغیرهاي صنعتی، تا پایان سال  ابزارهاي اندازه
  .همچنان رشد قابل توجهی خواهد داشت

هاي  شامل ابزارهاي خودکار سیستم  ابزار و تجهیزات کنترل 
هاي  و حسگرها در ساختمان گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع

در حال حاضر، . شود هاي تجاري می مسکونی و در ساختمان
                                                           

[1] - :defibrillator يك روش درماني بيماريهاي قلبي -
  عروقي
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[1] - :defibrillator يك روش درماني بيماريهاي قلبي -
  عروقي

تقاضا براي ابزارهاي کنترل محیطی اتوماتیک کاهش یافته 
  کاهش روند ساخت و ساز منجر به کاهش شدید قیمت. است
ها شد، که این خود بر میزان هزینه کردن مردم تاثیر  خانه

هاي تجاري این  ساختمان کاهش فروش، در بخش. گذاشت
به همین دلیل، تولید . بخش را با بحران عظیمی رو به رو کرد

ابزارهاي برقی و سیگنال یاب نیز در سه ماهه چهارم کاهش 
  .یافت

به طور کلی، تولید ابزارهاي ناوبري، اندازه گیري، لوازم پزشکی 
درصد افزایش  2برقی، و کنترلی در سه ماهه چهارم سال قبل 

افزایش درآمد نیز در این بخش از تجارت این گونه . یافت
ها  واردات آن محصوالت حاصل شده است، زیرا با وجودي که

درصد افزایش را  4ها  درصد افزایش یافت اما صادرات آن 3
کاهش مخارج دفاعی، کاهش ساخت و سازهاي . تجربه کرد

شود که تولید ابزارهاي  غیرمسکونی و مسکونی، باعث می
ي، اندازه گیري، لوازم پزشکی برقی و دیگر ابزارهاي ناوبر

رود که  انتظار می. درصد کاهش یابد 4کنترل در سال جاري 
  .درصدي تولید این ابزارها باشیم 5شاهد افزایش  2010سال 

  
  صنایع تجهیزات برقی

تجهیزات برقی شامل ترانسفورمرها، موتورها و ژنراتورها، 
. شود زارهاي کنترل صنعتی میها، و اب کلیدهاي سوئیچ، رله

، بازار تجهیزات 2008در سه ماهه چهارم ). 23نمودار شماره (
الکتریکی روند نزولی را شروع کرد و تولیدات آن در مقایسه با 

رشد تولید . درصد کاهش یافت 3مدت مشابه سال پیش 
ها، ناشی ازتداوم  هاي برقی، جعبه فیوزها و سایر سوئیچ پانل

. ها بود هاي غیرمسکونی، خصوصا کارخانه ناحداث ساختما
آالت و  موتورهاي الکتریکی در بسیاري از موارد در حوزه ماشین

حمل و نقل، جایگزین موتورهاي بسیار گران قیمت احتراقی 
به هدف تامین برق   شوند و استفاده از ژنراتورهاي برقی، می

 تجهیزات یدکی و. یابد اضطراري نیز بیش از پیش رواج می
  .نیز رکود را تجربه کردند کنترل صنعتی 
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رکود در بخش ساخت و ساز، رکود در . تجاري جدید است

هاي انتقال برق را نیز در پی داشته  احی شبکهساخت و طر
، رشد منفی تجارت خارجی نیز در بخش 2008در سال . است

. صنایع الکتریکی، نسبت به سال گذشته بسیار اندك بوده است
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درصد کاهش یافته و در سال  10، 2009تجهیزات در سال 
تنها شاهد یک درصد کاهش در تولید تجهیزات  2010

  .اشیمالکتریکی ب
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  تجهیزات روشنایی برقی
، لوازم  شامل انواع المپ) 22نمودار شماره (تجهیزات روشنایی 

محصوالت پایین . شود روشنایی مسکونی، تجاري و صنعتی می
دستی مرتبط به بازار مسکن همواره از منابع خارجی تامین 

گردیده است، اما سقوط روند ساخت و ساز مسکن قطعا به  می
در . باالدستی بازار مسکن نیز آسیب خواهد رساندمحصوالت 

هاي تجاري بیش از پیش دچار  شرایط کنونی، بخش ساختمان
کنند و بسیاري از  مردم در همه امور کمتر هزینه می. رکود است

در عین حال، . کنند هاي خود را تعطیل می فروشان مغازه خرده
کرده و هاي اعتباري خود را محدودتر  ها نیز پرداخت بانک

گذاري در  هاي سرمایه گذاران در صندوق همچنین سرمـایه
تعداد مراکز خرید و . یابد امالك و مستغالت نیز کاهش می

هاي  هتل بیش از میزان مورد نیاز است و احداث ساختمان
تولید تجهیزات روشنایی در . جدید نیز بسیار محدود شده است
به مدت مشابه نسبت  2008آمریکا، در سه ماهه چهارم سال 

ارزش باالي دالر نیز . درصد کاهش یافته است 12سال قبل 
مانع از بدتر شدن کسري تجاري عظیم در این تجهیزات شده 

 50در هر حال، واردات تجهیزات روشنایی الکتریکی . است
درصد از بازار ایاالت متحده را که معادل چهار برابر ارزش 

در سه ماهه . هدد صادرات آن است، به خود اختصاص می
درصد کاهش و  3گونه تجهیزات تنها  واردات این 2008چهارم 

درصد افزایش یافت، در نتیجه کسري موازنه  7صادرات آن 

با رکود ساخت و سازهاي مسکونی و . تجاري تغییري نکرد
شود تولید تجهیزات  بینی می غیرمسکونی در سال آینده، پیش

ي مالی رییس جمهور روشنایی به واسطه کمک طرح پیشنهاد
تولید آن یک درصد رشد  2010اوباما قدرت گرفته و در سال 

  .نماید
   

  صنایع تجهیزات پزشکی
شامل تولید و ) 24نمودار شماره (صنعت تجهیزات پزشکی 

هاي و  عرضه لوازم و تجهیزات جراحی و پزشکی، آزمایشگاه
در سه  گونه ابزار و لوازم تولید و عرضه این. شود دندانپزشکی می

به موازات افزایش . ، دو درصد افزایش یافت2008ماهه چهارم
ها، نیاز به  امید زندگی و افزایش طول عمر آمریکایی

توانمندي . هاي پزشکی و درمانی در حال افزایش است مراقبت
هاي اعطایی دولت مبناي نظام  کارفرمایان بزرگ و یارانه

پرداخت . انی استهاي بهداشتی و درم ي مراقبت  پرداخت هزینه
ها توسط دولت یا کارفرمایان، از بار سنگین  بخشی از هزینه

وجود . کاهد شدگان می هزینه خدمات بهداشتی و درمانی بیمه
شود که مردم در صرف هزینه  گونه تسهیالت باعث می این

براي رفع مشکالت خودشان با مشکالت کمتري مواجه باشند 
ده از خدمات درمانی و و در نتیجه همچنان متقاضی استفا

مانند لوازم (در نتیجه، تولید ابزارهاي جراحی . بهداشتی باشند
ارتوپدي، پروتزهاي مصنوعی، لوازم فرعی جراحی، چوب زیر 

به ) زنی، و سایر لوازم صنعتی خاص ایمنی افراد بغل، لوازم بخیه
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تجهیزات پزشکی و درمانی . سرعت در حال افزایش است
، ابزار و تجهیزات )ایمپلنت(پیوند  خدماتی چون کاشت و

/ سازي از سر و صدا صنعتی درمانی و بهداشتی مانند مصون
با . گیرد ابزار صداگیر و لوازم تنفس مصنوعی را نیز در بر می

سریع جمعیت سالمند، قطعا تقاضا براي لوازم و وسایل رشد 
  .یابد محصوالت بهداشتی مصنوعی، افزایش می/ جایگزین

شالوده محکم حقوقی موجود و وجود مقررات در از طرفی، 
زمینه ایمنی و سالمت در محل کار باعث شده است که میزان 

اي دیگر از  دسته. تقاضا براي محصوالت مرتبط رونق گیرد
لوازم بهداشتی و جراحی مانند سوزن بخیه، لوازم بیهوشی، لوازم 

هاي جراحی و  هاو گیره انتقال خون، انواع سوند، بست
هاي  هاي پزشکی جزو محصوالت مصرفی در مراقبت  اسنجدم

گونه وسایل درمان یا  تولید این. پزشکی و درمانی هستند
. رشد متعارفی داشته است 2008جراحی، در سه ماهه چهارم 

محصوالت پزشکی و درمانی که به البراتوارهاي دندانپزشکی 
. داختصاص دارند، در دوره سه ماهه مشابه رشد اندکی داشتن

گونه محصوالت، توجه رقباي خارجی را به  سود باالي تولید این
حتی با وجود کاهش ارزش برابري . این صنعت جلب کرده است

هاي ارز، تجارت تجهیزات پزشکی و  دالر در برابر دیگر نرخ
طوري که واردات  نامطلوب بوده است، به 2008درمانی در سال 

درصد  11ها تنها درصد افزایش یافته و صادرات آن 13آن 
  .رشدکرده است

صنعت کاالهاي پزشکی به هیچ روي مصون از رکود اقتصادي 
نیست زیرا مردمی که مشکالت مالی دارند، به علت کاهش 

اندازند، که  هایشان مراجعه به پزشک را به تاخیر می نقدینگی
. این وضع با بیکار شدن افراد جامعه تشدید هم خواهد شد

، دو 2009لید و عرضه لوازم پزشکی در سال رود تو انتظار می
تواند بازار   تنها بهبود شرایط اقتصادي می. درصد کاهش یابد

شود این صنعت  بینی می پیش. تجهیزات پزشکی را رونق دهد
  .کند درصد رشد می 4، 2010در سال 

  
  فضا -صنایع هوا

درصدي تولید  11دهنده کاهش  نشان 25نمودار شماره  
دلیل . است 2008فضا در سه ماهه چهارم  -محصوالت هوا

اصلی، این کاهش، اعتصاب کارکنان شرکت بوئینگ است، که 
باعث شد تحویل هواپیماهاي تجاري سفارش داده شده، نسبت 

بنا به . درصد کاهش یابد 55به سه ماهه چهارم سال قبل 
فروند   105اعالم شرکت بوئینگ، به علت این اعتصاب ، 

ارزش . میزان تقاضا تحویل مشتریان گردیدهواپیما کمتر از 
سفارشات معوق مانده این شرکت بوئینگ، طبق قراردادهاي 

حال، موسسه  در عین. برابر درآمد ساالنه آن است 8منعقد شده 
حمل و نقل هوایی ایاالت متحده گزارش کرده است که ارزش 

 2008مسافر در ماه نوامبر  -درآمد تردد هوایی به ازاي هر مایل
یافت و براي نخستین بار در طول  درصد کاهش  12، حدود 

، در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، دو درصد 2008سال 
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کاهش نشان داد؛ تعداد پرواز هواپیماها در ماه نوامبر سال 
درصد کاهش یافته  5،  دوازده درصد و در طول سال 2008
ا به براساس استراتژي خطوط هوایی، کاهش شمار پروازه. است

هاي پروازهاي  درصد هزینه 40تا  35. هنگام رکود الزامی است 
شود، و به همین جهت سقوط  سوخت می  داخلی صرف هزینه

  .آید قیمت نفت یک موهبت به حساب می
کند که  بینی می پیش 6المللی حمل و نقل هوایی انجمن بین

تنها خط هوایی سودآور  7خطوط هوایی آمریکاي شمالی 
. خواهد بود 2009در سال ) میلیون دالر سود 300با( آمریکا 

هاي مالی قابل  خطوط هواپیمایی ایاالت متحده از اهرم
اي برخوردار نیستند، و به همین سبب از افزایش شدید  مالحظه
طور جدي از تعداد  اند به هاي نفت آسیب دیده و ناچار شده قیمت

ازها مقابله پروازهاي خود بکاهند تا با مازادهاي ظرفیتی پرو
توان در محدود شدن اعطاي  دلیل این رویکرد را می. نمایند

انگیز بودن بازارهاي مالی  ها و مخاطره اعتبار توسط بانک
جستجو کرد، که دغدغه تامین مالی تجهیزات و لوازم جدید 

  . دهد مورد نیاز صنعت هوایی، را افزایش می
ط به هاي مربو شرکت بوئینگ تعهد کرده است که هزینه

هواپیماهاي سفارش داده شده براي تحویل در سه ماهه اول 
به این طرف فروش  2006آنها از سال . را تامین نماید 2009

خطوط هوایی خارج از . هیچ هواپیمایی را فاینانس نکرده بودند

                                                           
6   -  IATA 
7  - North American 

تر دارند از تعداد پروازهاي  ایاالت متحده که بازارهاي قطعی
دادن پول  ندهی و از دستکاهند و حتی با وجود زیا خود نمی

عنوان خریداران هواپیماهاي جدید معرفی  خویش، خود را به
  ؟!کنند می

درصد هواپیماهاي تولیدي در ایاالت متحده به  85حدود 
بینی  پیش  IATA. شود مشتریان خارجی فروخته و صادر می

هواپیماهاي مسافربري و باربري در   کند که رکود فعالیت می
. همه مناطق جهان، به استثناي خاور میانه، کاهش خواهد یافت

 2009ها در سال  بینی ترافیک هوایی جهان براساس پیش
وضعیت  2008در سال . درصد کاهش خواهد یافت 4معادل 

 2و واردات آن  فضا تغییر چندانی نکرد -تجاري صنعت هوا
در هر  . درصد کاهش یافت 2درصد افزایش و صادرات آن نیز 

صورت در بخش تقاضا و تحویل هواپیما به بخش نظامی، 
شرایط بد اقتصادي، مشکالت موجود . اندکی رشد خواهد کرد

اعتبار، تاخیر در تحویل محصوالت و به تعویق  در تامین 
این ) خریدارانتوسط (انداختن تحویل محصول ساخته شده 
بینی شرکت  به پیش. صنعت را با محدودیت مواجه خواهد کرد

فروند هواپیماهاي سفارش داده شده  482بوئینگ، بیش از به 
شود، که نسبت به تعداد تحویل  تحویل داده می 2009در سال 

درصد افزایش خواهد  28شده در مدت مشابه سال گذشته 
گان، تولید محصوالت بینی انجمن تولیدکنند به پیش. داشت

 4، 2010درصد و در سال  7، 2009فضایی در سال  -هوا
  .درصد رشد خواهد کرد
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. خواهد بود 2009در سال ) میلیون دالر سود 300با( آمریکا 

هاي مالی قابل  خطوط هواپیمایی ایاالت متحده از اهرم
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  . دهد مورد نیاز صنعت هوایی، را افزایش می
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به این طرف فروش  2006آنها از سال . را تامین نماید 2009

خطوط هوایی خارج از . هیچ هواپیمایی را فاینانس نکرده بودند

                                                           
6   -  IATA 
7  - North American 

تر دارند از تعداد پروازهاي  ایاالت متحده که بازارهاي قطعی
دادن پول  ندهی و از دستکاهند و حتی با وجود زیا خود نمی

عنوان خریداران هواپیماهاي جدید معرفی  خویش، خود را به
  ؟!کنند می

درصد هواپیماهاي تولیدي در ایاالت متحده به  85حدود 
بینی  پیش  IATA. شود مشتریان خارجی فروخته و صادر می

هواپیماهاي مسافربري و باربري در   کند که رکود فعالیت می
. همه مناطق جهان، به استثناي خاور میانه، کاهش خواهد یافت
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 4، 2010درصد و در سال  7، 2009فضایی در سال  -هوا
  .درصد رشد خواهد کرد

  
  صنعت حفاري در میادین نفت و گاز

، با وجود سقوط 2008در سه ماهه چهارم ) 26نمودار شماره (
هاي کاوش و حفاري در میادین نفت و  قیمت نفت خام، فعالیت

ه این که قیمت نفت خام شایان توج. درصد رشد داشت 7گاز 
دالر در  40به  2008دالر در ژوئیه  145اي  سبک از بشکه

  گاز طبیعی نیز نسبت به قیمت  قیمت. سقوط کرد 2009ژانویه 
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  .هدگاز طبیعی بکا
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  .یر نیستپذ امکان» انجمن«براي  2010در سال 

  
  صنعت ساختمان

هاي عمومی  هاي غیرمسکونی خصوصی و ساختمان ساختمان
اند زیرا  طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته در این مطلب به 

گذاري  هاي مربوط به سرمایه گیري عوامل متفاوتی در تصمیم
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نسبت به مدت مشابه سال  2008بخش در سه ماهه چهارم 
  .دهد درصد رشد نشان می 7قبل، 

هاي غیرمسکونی  اگرچه مبالغ هزینه شده در ساختمان
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هاي ساختمانی خصوصی در چند سال  دهند که از فعالیت می
رکود اقتصادي باعث شد است . شدت کاسته خواهد شد آینده به



33 32

حرکت به سوي ساختمان هاي صفر- انرژي

 2008ژانویه  درصد در  79ز اي ا که نرخ ساخت و ساز کارخانه
کاهش یابد و  همچنین میزان  2008درصد در دسامبر  70به 

  . ایی دارد ها نیز روند نزولی پیوسته تولید کارخانه
از دست رفتن مشاغل در عرصه اقتصادي میزان کسادي از 

موسسه آمریکایی . ها فراتر رفته است سطوح مشاغل کارخانه
 2008از فوریه سال  گزارش کرده است که "معماران
هاي مربوط به صدور اسناد، از روند نزولی ماهانه  شاخص

افزون بر آن، اطالعات منتشر . سازي حکایت دارند ساختمان
دهد که از  نشان می 8شده توسط بخش ساختمانی موسسه ریید

 2008هاي تجاري و صنعتی در سال  ارزش پروژه ساختمان
شتاب گرفته  2008ال کاسته شده و آهنگ کاهش در اواخر س

تر  هاي ساختمانی غیرمسکونی طوالنی دوره احداث پروژه. است
هاي در  ، با تکیه بر پروژه 2008است و در نتیجه در طول سال 

در سه . هاي ساختمانی پایدار مانده است حال اجرا نرخ فعالیت
ها از جمله، چهار پروژه  ، روند ساخت کارخانه2008ماهه چهارم 
، و احداث ساختمان )میلیارد دالر 14(خام  نفت بزرگ تصفیه

شده، و تسهیالت  هاي تولید مواد غذایی، فلزات ساخته کارخانه
هاي برق     احداث نیروگاه. فضا کماکان در حال رشد است -هوا

نیز به موازات عرضه خدمات جانبی براي تامین تقاضاي 
دي کنندگان و تقاضاهاي صنعتی در پایان چرخه اقتصا مصرف

شان  که منبع سوختی  تعدادي نیروگاه. نیز در حال رونق است
اند، توسعه  گاز طبیعی یا زغالسنگ است در دست احداث

                                                           
8 Reed 

هاي  فضاهاي داراي توربین بادي براي تولید برق و نیروگاه
  .توان به این فهرست اضافه نمود اي را نیز می هسته

حد ها یکی دیگر از صنایعی است که اکنون به  ساخت هتل
در حال حاضر، به دلیل هراس مردم از . اشباع رسیده است

ها با  شان، تالش براي کاهش هزینه دادن شغل امکان از دست
هاي  هاي گردشگري و تفریحی و توقف برنامه حذف برنامه

ها در حال  مربوط به صنعت توریسم، نرخ خالی ماندن هتل
در تجاري نیز  -هاي اداري احداث ساختمان. افزایش است

به نقطه توقف نزدیک شد، اما با  2008هاي پایانی سال  ماه
هاي مالی، امالك و مستغالت،  افزایش نرخ بیکاري در بخش

. هاي ساختمانی به شدت کاهش یابد رود که فعالیت انتظار می
تر از دیگر  بینی هاي تجاري قابل پیش انداز بخش ساختمان چشم
کریسمس، که در  کمترین فروش در تعطیالت.. ها است بخش

سابقه بوده است، تعطیلی هزاران  یک دوره سی ساله بی
هاي  شاخص. فروشگاه را در سراسر آمریکا در پی داشته است

دهنده  المللی مراکز خرید نشان منتشر شده از سوي شوراي بین
ماه گذشته بوده  17کاهش اعتماد مردم به شرایط اقتصادي در 

لق به موسسات و نهادهایی هاي متع دورنماي ساختمان. است
مانند مراکز مذهبی، مدارس، و مراکز درمانی نیز از آسیب 

بینی انجمن  به پیش. اند بحران مالی و اقتصادي در امان نمانده
شده براي احداث  تولیدکنندگان محصوالت صنعتی وجوه صرف

 17و  2009درصد در سال  12هاي غیرمسکونی  ساختمان
  .خواهد یافتکاهش  2010درصد در سال 

هاي  ها و حکومت هاي ساختمانی دولت فدرال، ایالت فعالیت
شامل مدارس، ( هاي عمومی  محلی براي احداث ساختمان

هاي  هاي فاضالب، سدها و سایر ساختمان ها، شبکه بزرگراه
. اند نیز تحت تاثیر شدید رکود اقتصادي قرار گرفته) عمومی

براي احداث ) ورمتعدیل شده با نرخ ت(مبالغ هزینه شده 
، در سه ماهه چهارم )28نمودار شماره ( هاي عمومی  ساختمان

هاي  کل مالیات. تنها یک درصد افزایش یافت 2008سال 
 2008هاي محلی در سال  ها و حکومت شده توسط ایالت دریافت

درصد  2نیز  2009درصد باالرفت و ممکن است در سال  2نتها 
هاي محلی در  ج ایالتی و حکومتاز آنجا که مخار. افزایش یابد

درصد افزایش یافته است، نباید از این که  7حدود  2008سال 
. بخش دچار بحران کسر بودجه است، دچار شگفتی شد

عنوان مثال، دولت محلی کالیفرنیا، این روزها با بدترین  به
شود،  میلیارد دالر بالغ می 42کسري بودجه تاریخ خود، که به 

هاي ایالتی و  ر شرایط کنونی، کاهش هزینهد. رویاروي است
هاي  شود، در نتیجه هزینه احداث ساختمان محلی الزامی می

کاهش ساخت و ساز در بخش . باید کاهش پیدا کند  عمومی 
مسکن و کاهش شدید قیمت مسکن، به کاهش دریافت مالیات 

هاي بهداشتی و  شود، اما بخش مراقبت ها منجر می بر دارایی
ي اجتماعی آن به رشد خود ادامه داده و این وضعیت ها هزینه

موجب کاهش مخارج مربوط به گذران اوقات فراغت خواهد 
  .گردید

ها نفر را که به  طور مداوم میلیون رکود اقتصادي جاري به
. افزاید خدمات اجتماعی نیاز دارند به فهرست انبوه بیکاران می

پیشنهادي اوباما به اي از وجوه طرح اقتصادي  بخش عمده
شود تا از  هاي محلی اختصاص داده می ها و حکومت ایالت

طرح پیشنهادي . بیکارشدن پرسنل بخش دولتی جلوگیري شود
هاي  اوباما همچنین موجب افزایش بودجه در احداث ساختمان

اگرچه از میزان بودجه اختصاص یافته به . خواهد شد عمومی
ه کمیته کنفرانس برگزار شده بنا به توصی(تسهیالت زیربنایی 

طور محسوسی کاسته شده است، اما براساس  به) در این زمینه
هاي ساختمانی آماده اجرا در اولویت  اندازي پروژه این طرح، راه

/ که در هر صورت، طراحی جایی از آن. قرار خواهند گرفت
بر خواهد  ها زمان گونه پروژه مهندسی و تشریفات مناقصه این

ات بودجه اختصاص یافته به بخش ساخت و ساز تا سال بود، اثر
شود که  بینی می پیش. و فراسوي آن نمایان نخواهد شد 2010
حدود یک درصد   هاي ساخت و ساز بخش عمومی فعالیت تمامی

. تجربه نماید 2009را در سال ) تعدیل شده با نرخ تورم(کاهش 
واهد شد ظاهر خ 2010آثار طرح مالی پیشنهادي دولت در سال 

ولی این طرح موجبات رونق ساخت و ساز را در ایاالت متحده 
تعدیل شده با (درصد رشد  5فراهم ساخته و سال آینده شاهد 

  .در این بخش خواهیم بود) نرخ تورم
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هاي مالی، امالك و مستغالت،  افزایش نرخ بیکاري در بخش

. هاي ساختمانی به شدت کاهش یابد رود که فعالیت انتظار می
تر از دیگر  بینی هاي تجاري قابل پیش انداز بخش ساختمان چشم
کریسمس، که در  کمترین فروش در تعطیالت.. ها است بخش

سابقه بوده است، تعطیلی هزاران  یک دوره سی ساله بی
هاي  شاخص. فروشگاه را در سراسر آمریکا در پی داشته است

دهنده  المللی مراکز خرید نشان منتشر شده از سوي شوراي بین
ماه گذشته بوده  17کاهش اعتماد مردم به شرایط اقتصادي در 

لق به موسسات و نهادهایی هاي متع دورنماي ساختمان. است
مانند مراکز مذهبی، مدارس، و مراکز درمانی نیز از آسیب 

بینی انجمن  به پیش. اند بحران مالی و اقتصادي در امان نمانده
شده براي احداث  تولیدکنندگان محصوالت صنعتی وجوه صرف

 17و  2009درصد در سال  12هاي غیرمسکونی  ساختمان
  .خواهد یافتکاهش  2010درصد در سال 

هاي  ها و حکومت هاي ساختمانی دولت فدرال، ایالت فعالیت
شامل مدارس، ( هاي عمومی  محلی براي احداث ساختمان

هاي  هاي فاضالب، سدها و سایر ساختمان ها، شبکه بزرگراه
. اند نیز تحت تاثیر شدید رکود اقتصادي قرار گرفته) عمومی

براي احداث ) ورمتعدیل شده با نرخ ت(مبالغ هزینه شده 
، در سه ماهه چهارم )28نمودار شماره ( هاي عمومی  ساختمان

هاي  کل مالیات. تنها یک درصد افزایش یافت 2008سال 
 2008هاي محلی در سال  ها و حکومت شده توسط ایالت دریافت

درصد  2نیز  2009درصد باالرفت و ممکن است در سال  2نتها 
هاي محلی در  ج ایالتی و حکومتاز آنجا که مخار. افزایش یابد

درصد افزایش یافته است، نباید از این که  7حدود  2008سال 
. بخش دچار بحران کسر بودجه است، دچار شگفتی شد

عنوان مثال، دولت محلی کالیفرنیا، این روزها با بدترین  به
شود،  میلیارد دالر بالغ می 42کسري بودجه تاریخ خود، که به 

هاي ایالتی و  ر شرایط کنونی، کاهش هزینهد. رویاروي است
هاي  شود، در نتیجه هزینه احداث ساختمان محلی الزامی می

کاهش ساخت و ساز در بخش . باید کاهش پیدا کند  عمومی 
مسکن و کاهش شدید قیمت مسکن، به کاهش دریافت مالیات 

هاي بهداشتی و  شود، اما بخش مراقبت ها منجر می بر دارایی
ي اجتماعی آن به رشد خود ادامه داده و این وضعیت ها هزینه

موجب کاهش مخارج مربوط به گذران اوقات فراغت خواهد 
  .گردید

ها نفر را که به  طور مداوم میلیون رکود اقتصادي جاري به
. افزاید خدمات اجتماعی نیاز دارند به فهرست انبوه بیکاران می

پیشنهادي اوباما به اي از وجوه طرح اقتصادي  بخش عمده
شود تا از  هاي محلی اختصاص داده می ها و حکومت ایالت

طرح پیشنهادي . بیکارشدن پرسنل بخش دولتی جلوگیري شود
هاي  اوباما همچنین موجب افزایش بودجه در احداث ساختمان

اگرچه از میزان بودجه اختصاص یافته به . خواهد شد عمومی
ه کمیته کنفرانس برگزار شده بنا به توصی(تسهیالت زیربنایی 

طور محسوسی کاسته شده است، اما براساس  به) در این زمینه
هاي ساختمانی آماده اجرا در اولویت  اندازي پروژه این طرح، راه

/ که در هر صورت، طراحی جایی از آن. قرار خواهند گرفت
بر خواهد  ها زمان گونه پروژه مهندسی و تشریفات مناقصه این

ات بودجه اختصاص یافته به بخش ساخت و ساز تا سال بود، اثر
شود که  بینی می پیش. و فراسوي آن نمایان نخواهد شد 2010
حدود یک درصد   هاي ساخت و ساز بخش عمومی فعالیت تمامی

. تجربه نماید 2009را در سال ) تعدیل شده با نرخ تورم(کاهش 
واهد شد ظاهر خ 2010آثار طرح مالی پیشنهادي دولت در سال 

ولی این طرح موجبات رونق ساخت و ساز را در ایاالت متحده 
تعدیل شده با (درصد رشد  5فراهم ساخته و سال آینده شاهد 

  .در این بخش خواهیم بود) نرخ تورم
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زیر منتشر  با عناوین  تا كنون 107 نشریه  بین المللی ره شهر  گروه 

كرده است:

1-كاربردجدیدشیشهدرنمایساختمان)تابستان1371(

2-پاركینگمراكزتجاری)پائیز1371(

3-محافظتدرمقابلزلزله)زمستان1371(

4-جمعآوریودفعزبالهومسائلناشیازآن)زمستان1371(

5-طرحاسکانوسریع)زمستان1371(

6-مجموعهمقاالتراجعبهژئوسنتز)بهار1372(

7-مهارآبباآب)بهار1372(

8-تحولسبزدرمعماری)بهار1372(

9-روندیابیومدیریتسیالب)بهار1372(

10-مطالعاتاقتصادیجهتاحداثمراكزخرید)تابستان1379(

11-نگاهیكوتاهبرطراحیفضایسبز-"تجربیاتكشورهایمختلف")تابستان

)1372

12-بازیافتآبدرصنایعشنوماسهشوئی)پائیز1372(

13-بناهایچوبی)كندهای(درایرانوتجربیاتكشورهایدیگر)پائیز1372(

14-نکاتیدرموردطراحیساختمانهایبتنیپیشساختهپیشتنیدهدرمناطق

زلزلهخیز)پائیز1372(

15-اتوماسیونوبهینهسازیدرسیستمهایتوزیعالکتریکی)زمستان1372(

16-انرژیدریاها)زمستان1372(

17-پاركینگهایمکانیکیاتوماتیكونیمهاتوماتیك)بهار1373(

18-انرژیباد)بهار1373(

19-اصولطراحیساختمانهایاداریوبانكها)بهار1373(

20-انرژیخورشیدی)بهار1373(

21-طراحیمركزخرید-جلداول:مطالعاتمقدماتیجهتطراحیمراكزخرید

)تابستان1373(

22-شهرسالمباآمورتون)تابستان1373(

23-شهرسالم-كاربردسیستمهایفتوولتائیكازمیلیواتتامگاوات)تابستان

)1373

24-شهرسالم-اصولطراحیبرایافراددارایكهولت،ناتوانی،اختاللومعلولیت

)تابستان1373(

25-نسلچهارمنیروگاهها)پائیز1373(

26-بازیافتآبدرصنایعنساجی)پائیز1373(

27-مراكزدرمانیوبیمارستانهایآینده)پائیز1373(

28-شهرسالم-انبوهسازی)انبوهسازاناسکان()زمستان1373(

الکتریکی انرژی شبکههای در انرژی مدیریت و بار مدیریت سیستمهای -29

)زمستان1373(

30-بازیافتآب-"تصفیهپسابصنایعلبنی")بهار1374(

31-شهرسالم-صنعتچوبوكاغذونقشآندرفرهنگ،اقتصادوسیاست

)بهار1374(

32-صرفهجوئیانرژیدرساختمانهایمسکونی)بهار1374(

33-شهرسالم-معماریوپرورشفکریكودكانونوجوانان)تابستان1374(

و درحفظخاک آن نقش و مصالحساختمانی و زباله بازیافت سالم- 34-شهر

پاكسازیمحیط)پائیز1374(

35-شهرماكجاست)زمستان1374(

پیشرفته و سنتی روشهای معرفی رودخانهها- و دریا سواحل حفاظت -36

)زمستان1375(

37-بهینهسازیآموزشعالی-نگاهیكوتاهبركاركردنظامآموزشیایرانوجهان

)زمستان1375(

38-استفادهازژئوگریددرراههاوباندفرودگاهها)بهار1376(

39-اقتصادگردشگری)جلداول()زمستان1376(

40-نگرشهایینوینبهطراحیفضایبازاداری)تابستان1377(

41-اقتصادگردشگریجلددوم)فصولسوموچهارم()زمستان1377(

42-فهرستمطابقهایعملیاتاجراییجهتتسهیلدرامرنظارت)پائیز1378(

43-دانستههاییدرموردمناطقآزادوویژهاقتصادیدرجهان)پائیز1378(

44-هدایتمنابعمالیوفنیغیردولتیجهتاجرایطرحهایعمرانی)زمستان

)1378

45-پژوهشدرتاریخچه،مفهوموسیرتحولشهرسازیوشهرسالمدرفرهنگ

ایرانواسالم)زمستان1378(

46-پارکانرژیهاینو)تابستان1379(

47-فضاهایبازاداری-مدیریتتجهیزاتوطراحیداخلی)پائیز1379(

48-شهرکترافیکیكودكان)زمستان1379(

49-فضایبازاداری-استانداردهایطراحیفضاهایاداریجداكنندهها،قطعات

واتصاالت)زمستان1379(

فهرستنشریاتوكتابها
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50-فضایسبز-مناطقصنعتی-پارکهایصنعتی)تابستان1380(

اول: عملکردحسی-جلد اول:استانداردهای بخش محیطی- شرایط تنظیم -51

محیطروشنایی)پاییز1380(

52-تنظیمشرایطمحیطی-بخشاول:استانداردهایعملکردحسی-محیطهای

صوتیوحرارتی)پاییز1380(

53-منظرسازی-جلداول:طراحیكاشت)زمستان1380(

54-منظرسازی-جلددوم:آبیاریونگهداریمنظر)زمستان1380(

اول: جلد محیط- كنترل سیستمهای دوم: بخش محیطی- شرایط تنظیم -55

تولیدوكنترلحرارت)زمستان1380(

دوم: جلد محیط- كنترل سیستمهای دوم: بخش محیطی- شرایط تنظیم -56

تولیدوكنترلنوروصدا)زمستان1380(

57-منظرسازی-جلدسوم:راهبردهایتکمیلیآراستنمناظر)بهار1381(

كنترلمحیط-جلدسوم: دوم:سیستمهای بخش تنظیمشرایطمحیطی- -58

سیستمجامعمحیطی)تابستان1381(

59-شهرسالم-توسعه)كالنشهرتهران()تابستان1381(

60-فنآوریاطالعات-بخشاول:مفاهیمكلی)پائیز1381(

61-منظرسازی-جلدچهارم)زمستان1381(

62-فنآوریاطالعات-بخشدوم:مدیریتفنآوریاطالعات)زمستان1381(

63-فنآوریاطالعات-بخشسوم:تجارتالکترونیکی)بهار1382(

64-فنآوریاطالعات-بخشچهارم:تجارتالکترونیکی"امنیتوتجارتبیسیم"

)تابستان1382(

65-ساختمانهایسبزوپایدار)تابستان1382(

66-فنآوریاطالعات-بخشپنجم:دولتالکترونیکی)تابستان1382(

67-منظرسازی-جنگلهایمانگرو)حرا(:بخشاول-كلیات)پائیز1382(

68-فنآوریاطالعات-بخشششم:بازاریابیالکترونیکی)پائیز1382(

69-فنآوریاطالعات-بخشهفتم:شهرداریالکترونیکی)زمستان1382(

70-فنآوریاطالعات-بخشهشتم:آموزشالکترونیکی)بهار1383(

71-فنآوریاطالعات-بخشنهم:دانشگاهالکترونیکی)بهار1383(

ساختمان مدیریتی اطالعاتی سیستمهای دهم: بخش اطالعات- فنآوری -72

)تابستان1383(

73-فنآوریاطالعات-بخشیازدهم:دانشگاهالکترونیکی)پائیز1383(

74-فنآوریاطالعات-بخشدوازدهم:مدیریتپروندههایالکترونیکی)زمستان

)1383

فهرستنشریاتوكتابها

75-فنآوریاطالعات-بخشسیزدهم:دموكراسیالکترونیکی)زمستان1383(

76-فنآوریاطالعات-بخشچهاردهم:انتخاباتالکترونیکی)زمستان1383(

77-فنآوریاطالعات-بخشپانزدهم:حقیقتمجازی)تابستان1384(

78-برگزاریمناقصههایدولتی)تصویبشدهسال1383()تابستان1384(

79-چیندومینمصرفكنندهانرژیدرجهان)تابستان1384(

80-مدیریتپروژه-استانداردهایمدیریتپروژه)بخشاول.تابستان1384(

روستاها در اطالعات فنآوری توسعه شانزدهم: بخش اطالعات- آوری فن -81

)عدالتاجتماعی()پائیز1384(

82-فنآوریاطالعات-بخشهفدهم:مدیریتارتباطبامشتریان)پائیز1384(

83-مدیریتپروژه-استانداردهایمدیریتپروژه)بخشدوم،زمستان1384(

84-مهندسیارزش-بخشاول:اصول،مبانیوفرآیند)زمستان1384(

85-مدیریتپروژه-استاندادهایمدیریتپروژه)بخشسوم.زمستان1384(

86-فنآوریاطالعات-بخشهجدهم:پایتختالکترونیکی-تجلیعدالتاجتماعی

)تابستان1385(

87-مدیریتپروژه-دفترمدیریتپروژه)بخشاول-تابستان1385(

88-متدولوژیهایكنترلپروژه)تابستان1385(

89-صنایعانرژیبر،نظریههاودیدگاهها)تابستان1385(

90-آشناییمقدماتیباارزیابیمحیطزیست)پاییز1385(

91-آشناییبافرآوریهایگازیCNG،LPG،LNG)زمستان1385(

92-رهنمونهاییبرایتوسعه)زمستان1385(

93-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)بهار1386(

94-متدولوژیمکانیابیصنایع)تابستان1386(

95-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)جلددوم()تابستان1386(

96-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)جلدسوم()تابستان1386(

97-معماریسبز،)انرژیآفتابدرمعماری()پائیز1386(

98-معماریسبز،)انرژیزمینگرمایی()پائیز1386(

99-روندتوسعهدرخلیجفارس)نسخهچهارم()پاییز1386(

100-ایرانترانزیت)بهار1387(

آب( كمبود با مقابله و سبز فضای گسترش برای )راهی جاذبها سوپر -101

)تابستان1387(

102-روندتوسعهدرخلیجفارسودریایعمانبخشپنجم)تابستان1387(

103-روندتوسعهدرخلیجفارسودریایعمانبخشششم)پائیز1387(

104-بامسبز)پائیز1387(
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105-احداثسامانههایگرمایششهری)اردیبهشت1388(

106-روندتوسعهدرخلیجفارسودریایعمانبخشهفتم)خرداد1388(

107-بحرانجهانیوچشماندازآینده)تابستان1388(

نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

تیر سالم( شهر )بخش تهران شمال كوهپایههای در دستی صنایع بازارچه -1

ماه1374

2-بهینهسازیخدماتپرواز)بخششهرسالم(ـ)دیماه1373(

3-بهینهسازیبارترافیکیبزرگراهها)بخششهرسالم()دیماه1373(

4-پارکانرژیهاینو)بخششهرسالم(ـ)شهریورماه1373(

5-استفادهازمولتیویژندرمراكزپرترددشهری)بخششهرسالم(

)اردیبهشتماه1373(

6-سازماندهیكاركردهایبهینهینمایشگرهایدیجیتالی)بخششهرسالم(

اسفندماه1372

7-شهرکترافیکیكودكان)بخششهرسالم(ـ)آذرماه1372(

8-پارکپویش:اندیشهسالم/بدنسالمدرشهرکفاطمیهمنطقة20شهرداری

تهران)بخششهرسالم(ـ)آذرماه1372(

9-پژوهشدرتاریخچه،مفهوموسیرتحول"شهرسازی"و"شهرسالم"

درفرهنگایرانواسالم)بخششهرسالم(ـآبانماه1372

10-اصولطراحیمراكزدیسپاچینگ)بخشانرژی(زمستان1372

11-تحلیلمنطقهایسیالبدرحوضههایشمالیتهران)بخشعمرانآب(

بهار1373

12-انتخابمحلونوعسدبراساسشرایطژئومورفولوژیوژئولوژی

)بخشعمرانآب(زمستان1372

13-حقایقیدرموردشركتهایبزرگ)بخشتحقیقوتوسعه(زمستان1372

ضمنا كتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1-بازنگریاستانداردهایصنعتآبكشورباهمکاریوزارتنیرووسازمانبرنامه

وبودجه)25جلد(

2-صرفهجوییدرانرژی)20جلد(

3-ترجمهكتاب"سازهپاركینگهایطبقاتی")1372(

4-ترجمهكتاب"سازههایآبی")1373(

5-تدوینكتاب"خودآموزاتوكد12")1373(

6-ترجمهكتاب"برنامهریزیوطراحیهتل"درسال76توسطسازمانبرنامهو

بودجهچاپوتوزیعشد.

)1382(OpenGL7-تدوینكتابراهنمایبرنامهنویسیسهبعدی

8-ترجمهكتاب"تنظیمشرائطمحیطی"

9-ترجمهكتاب"چگونههوایپاكیزهبکاریم"

HSE-10درسفر)1385(

11-باگیاهانآبراتصفیهكنیم

12-نانوفناوریبرایهمه)1387(

چاپ  دست  در  ره شهر  بین المللی  گروه  توسط  نیز  زیر  كتاب های 

است:

1-پروژههايمشاركتعمومي-خصوصيدرزیرساخت:یكراهنمايضروريبراي

سیاستگذاران

فهرستنشریاتوكتابها


