
 

 

 صنعت ساخت و ساز در وریبهرهکاهش 

 .است افتهیبه نصف کاهش  1960از اواخر دهه  ییکایآمر سازندگان وریبهره

 

، با 2012که این فرودگاه در سال  رفتمیریخته شد. انتظار  برلین فرودگاه براندنبورگِ در ریزیبتننه سال پیش اولین 

. امروز تنها افراد پذیرا باشدمیلیون مسافر را  34شود و ساالنه  افتتاحمیلیارد دالر(  1.8میلیارد یورو ) 1.2معادل  ایهزینه

بالغ بر شش برابر بودجه  ایهزینه نونتا به ک پروژهاین . به سر دارند ایمنی هایکالهآن کسانی هستند که  هایپایانهدر  حاضر

سال گذشته سخنگوی  .شدمیبود که باید برطرف اشکال ساختمانی  66.500دلیل افزایش هزینه،  شده داشته است. ینیبشیپ

ن را روز افتتاح آ ندتوانمی عاقلی وژه را یک خرابکاری بزرگ نامید و گفت که هیچ مدیراین شرکت پس از اینکه این پر

 از کار اخراج شد. ؛کند بینیپیش

. ارزش بازار پویا باشد سازیساختمانکه صنعت  رسدمیبه نظر مشکل بزرگ است.  بروز یکفرودگاه برلین مثال خوبی از 

رشد  ٪3.5است، انتظار دارد که این مبلغ در سال جاری  گرمهیبکه یک  تریلیون دالر است. اویلر هرمس 10ن معادل جهانی آ

 زیرساختی هایپروژهدرصد  90که در حال حاضر بیش از  گویدمیدانشگاه آکسفورد . بنت فلوبرگر، از دانشکده بازرگانی کند

 هافناوری ترینپیشرفتهبا  هاییشرکت. حتی اندرفتهشده  بینیپیشیا فراتر از بودجه  شده و بینیپیشتر از زمان یا فراجهان، 

 2 با ه و همچنینشد ریزیبرنامه بعد از مدتجدید اپل در منطقه سیلیکون دو سال . مرکز برندمینیز از این موضوع رنج 

 ٪60شد که  با یک نظرسنجی از معماران بریتانیایی معلوم به پایان رسید. شدهتعییننسبت به بودجه  تراضافهمیلیارد دالر 

 دارند. تأخیرافتتاح در  هاساختمان

 سایر میان را در وریبهرهکمترین صنعت ساخت و ساز  ،استصنعت ساخت و ساز  در یک مشاور که طبق گفته مک کینزی

 بوده است. در طول همان دوره در آلمان و ژاپن تراین روند در کشورهای ثروتمند بسیار بد سال گذشته 20. در دارد هاصنعت



 

 

نیز کمتر شده است. در آمریکا، به نحو  ششمیکاز  وریبهرهدر فرانسه و ایتالیا،  اتفاق نیفتاده بود. هیچ رشدی تقریباً

 به نصف کاهش یافته است.این میزان  1960، از اواخر دهه آوریشگفت

مدت . شوندمی کماز مقادیر ارزش افزوده  هاهزینهزیرا این ؛ نباید این امر را مدیون افزایش قیمت مصالح ساختمانی دانست

 مجوزها، نیز جزئی هستند. صرف شده برای اخذ زمان

یک  تنیلوک لو. کنندرا محدود  گذاریسرمایهسازندگان که  شودمیو ساز سبب  در تقاضا برای ساخت ثباتیبیعوض، در 

رو  این ازو  تلخی را پشت سر گذاشته هایتجربهاین صنعت  ": گویدمی ،است کامپنیو  نیباشرکت در  مشاور ساخت و ساز

را ایجاد ی ثابت هاهزینهساخت و ساز  درسنگین  گذاریسرمایهرویکردهای  ".استرکودهای اقتصادی رویارویی با  آماده

راه اخراج کارگران و کارمندان یا  ترینراحت در هنگام رکود دشوار است. در مقابل، هاآن که کاهش دهندمی افزایشمی

 .تعدیل نیرو است اصطالحبه

بخشی از قوانین  .بیابدخود  ی برایصنعت، تاکنون موفق نشده، جایگاه مستحکم این دومین مشکل بزرگ این است که

 .یابدمیکاهش  وریبهرههستند و به همین دلیل کشور نیز متفاوت  یکدر داخل بین کشورها بلکه  تنهانه سازیساختمان

 3.3کارمند دارند. در اروپا  10میانگین  طوربه هرکدامشرکت ساختمانی دارد که  730،000د در حال حاضر امریکا حدو

. این ر استبسیاری از صنایع دیگکمتر از  و حاشیه سود، است کارگر وجود دارد. رقابت شدید 4شرکت با میانگین  میلیون

، استاد دانشگاه تیجیس اسلبرگ. کندمیرا کمتر  گذاریسرمایهسود،  کم. حاشیه کندمیمشکالت خاصی را ایجاد  مسائل

کاری برای داشتن هم جایبه، هاآناز  هرکدامکه  دارای بیش از ده قرارداد متعارف هستند هاپروژهاغلب  گویدمی، تدلف

 تمایل دارند تا به حداکثر سود برسند. ،هاهزینهکمترین 

نادیده گرفته  وریبهرهافزایش  در مؤثر ابزارهای عمدتاً و  یابدمیافزایش  صنعتبرای مشتریان در این  هاقیمت ،درنتیجه 

 .شوندمی

 هایطراحیاز  اول درجهدر  ان بایدسازندگچگونه این صنعت باید در این راستا حرکت کند، سخت نیست.  کهایندرک 

 .ببرند را بهره ینکامپیوتری، بیشتر
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