
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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ای دولت در صنعت فوالد کشورهای مداخلهسیاست
1دوسترحیمالهه 

چکیده
های بالقوه ایران در ارتقاء صنعت تواناییدهد با وجود های معدنی و تولیدی کشور نشان مینگاهی به ظرفیت

های منظور رفع چالشرو، دولت بهگریبان بوده است. ازاینبهفوالد، همواره این صنعت با مشکالت بسیاری دست

گذاری محصوالت فوالدی، اعمال عوارض صادراتی و... موجود در این حوزه، برخی اقدامات را در قالب قیمت

دهد وجود مداخالت دولت در بازار فوالد کشور، بقه عملکردی دولت در این حوزه نشان میکار گرفته است. سابه

شده های یادنتیجه مطلوبی را نصیب این بخش نکرده است. به عبارت دیگر، هرگونه مداخله دولت در حوزه

عیین قیمت، گذاری مواد معدنی مختلف، کاهش کارایی بورس کاال در تتبعاتی همچون عدم تمایز در سیاست

آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسنجی، فروش سنگعدم تأمین نیاز داخلی، عدم امکان نظارت دولت بر خریدو

گران، انحراف قیمت در محصوالت تولیدی، عدم شناسایی سود توسط استفاده واسطهفراهم آمدن زمینه سوء

د و... را با خود همراه داشته است. بنابراین انتظار های تولیهای تولیدی، نبود انگیزه برای ارتقای فناوریشرکت

گذاری محصوالت زنجیره فوالد به بورس کاال و تقویت بعد رود کاهش مداخالت دولت و واگذاری قیمتمی

جمله: رفت از مشکالت این بخش خواهد بود. به همین منظور برخی پیشنهادات ازنظارتی دولت تنها راه برون

ای دولت، ایجاد بازار رقابتی در صنعت فوالد، تأمین مواد اولیه زنجیره فوالد از داخل، فراهم توقف روند مداخله

گردد.های حضور گسترده بخش خصوصی، وضع عوارض صادراتی پلکانی و... ارائه مینمودن زمینه

.مداخالت دولت، صنعت فوالد، بورس کاال، فوالد، زنجیره، صادرات واژگان کلیدی:

 مقدمه
های بالقوه در منابع معدنی و زیرزمینی وجود ظرفیت

کشور موجب توسعه زنجیره ارزش فوالد در کشور 

ریزان گذاران و برنامهرو، سیاستشده است. ازاین

توجه به برخورداری کشور از منابع غنی اقتصادی با

بر مبنای دستیابی به  معدنی اهداف بلندمدت کشور را

( 1404های آتی )افق میلیون تن فوالد در سال 55تولید 

اند. این در حالی است که مواجهه اقتصاد قرار داده

 rahimdoust_82@yahoo.com             ان نشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایرآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشدا -1

جهان با انقالب صنعتی چهارم که با نام انقالب صنعتی 

جمله صنعت نیز مشهور است همه صنایع و از 0/4

ال های دیجیتسمت استفاده از فناوریفوالد را به

رو، تمرکز صرف بر رشد رهنمون ساخته است. ازاین

ها کمی تولید در صنعت فوالد و عدم توجه به پیشرفت

های اتخاذ شده توسط دیگر کشورهای و استراتژی

تواند منجر به عدم دستیابی به رقیب در این حوزه، می

 اهداف تعیین شده در این صنعت باشد.



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

سیاست هاى مداخله اى دولت در صنعت فوالد کشور 
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از صنایع مادر عنوان یکی صنعت فوالد در ایران به

هایی همچون دلیل داشتن مزیتو همچنین به

کار ارزان، برخورداری از معادن غنی معدنی، نیروی

جمله برق و برخورداری از منابع انرژی نسبتاً ارزان از

های مهم در اقتصاد عنوان یکی از بخشآب و... به

ایران مطرح است. به همین دلیل بررسی نحوه 

دلیل وجود از صنعت، بهعملکرد در این بخش 

های ارتباطات پسین و پیشین زیاد با دیگر بخش

اقتصادی دارای اهمیت زیادی است. از آنجا که 

ها رغم برخی سیاستفعالیت بخش خصوصی به

قانون اساسی در کشور در  44جمله اجرای اصل از

رو، رسد؛ ازایننظر میرنگ بهبخش صنعت فوالد کم

ی از تولیدات صنعت فوالد توان گفت بخش عظیممی

کشور در دست بخش دولتی است. از آنجا که سابقه 

گری عملکردی دولت در خصوص افزایش تصدی

های قبل چندان درخشان نبوده این بخش طی سال

رود که مداخالت دولت از رو، بیم آن میاست. ازاین

گذاری و.... مانع از پیشبرد اهداف طرق مختلف قانون

اسناد باالدستی کشور و رشد و توسعه  شده درتعیین

 این بخش گردد. 

رو توجه به اهمیت این موضوع و اهداف پیشِبا

در کشور، سعی شده است تا در این گزارش با 

نگاهی به جایگاه صنعت فوالد در کشور و پرداختن 

های مختلف مداخالت دولت در صنعت به روش

این  فوالد کشور به بیان تبعات مداخالت دولت در

صنعت پرداخته شود و در ادامه با اشاره به مالحظات 

امنیت اقتصادی در این حوزه، راهکارهای الزم 

خصوص نحوه منظور اتخاذ تصمیمات صحیح دربه

مداخالت دولت در راستای پیشرفت صنعت فوالد 

 ارائه گردد.

 . جایگاه صنعت فوالد کشور1
بندی همنظور طبقهایی که در جهان بهیکی از شاخص

یک کشور از نظر صنعتی بودن مالک عمل قرار 

دهند میزان توسعه صنعت فوالد در آن کشور می

هایی که بتواند موجب است. بنابراین اتخاذ سیاست

رشد و توسعه صنعت فوالد در کشور شود، حائز 

اهمیت است. این موضوع در حالی دارای اهمیت 

کمربند دلیل قرار گرفتن بر روی است که ایران به

زایی پسین، از ذخائر بسیار غنی معدنی برخوردار کوه

شده یکی از گردیده است. به همین دلیل، عامل یاد

دالیل اصلی توجیه حمایت از صنعت فوالد و صنایع 

 فوالدی در کشور است.

دهد ایران المللی نشان مینگاهی به آمارهای بین

ار لحاظ تولید فوالد خام در رتبه دهم جهان قربه

ترتیب کشورهایی همچون چین، هند، داشته و به

جنوبی، ترکیه، آلمان و ژاپن، آمریکا، روسیه، کره

اند. همچنین برزیل رتبه اول تا نهم را کسب کرده

های فوالدی در فوریه سال لحاظ تولید شمشایران به

درصدی را در میان ده کشور برتر  5/11رشد  2021

سب کرده است که این تولیدکننده فوالد در جهان ک

میزان رشد در میان ده کشور برتر بیشترین مقدار بوده 

درصد  9/10است. پس از ایران کشور چین با رشد 

درصدی در  9/5رتبه دوم و ترکیه با افزایش تولید 

قرار  2021جایگاه سوم رشد تولید ماه فوریه سال 

گرفتند.



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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بر اساس آخرین آمار انجمن جهانی تولید فوالد، 

، 2020یزان تولید فوالد خام ایران در نوامبر سال م

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن  1/14

هزار تن  575میلیون و  2افزایش داشته است و به 

ماهه  11رسیده است. همچنین ایران طی دوره 

هزار تن فوالد  369میلیون و  26، 2020نخست سال 

ت مشابه خام تولید کرده است که در مقایسه با مد

 8/12هزار تن(، رشد  385میلیون و  23) 2019سال 

درصدی را تجربه کرده است. طبق گزارش منتشر 

شده وقوع بحران کرونا بر روی میزان تولید فوالد در 

جهان تأثیرگذار بوده و تولید جهانی فوالد را کاهش 

داده است اما طبق آمار موجود و منتشر شده توسط 

های عمده تولیدکننده فوالد، این مرکز از بین کشور

تنها تولید فوالد خام ایران، چین و ترکیه در میانه 

بحران کرونا صعودی بوده است که در میان این سه 

، بیشترین 2020کشور نیز در یازده ماهه نخست سال 

 رشد تولید فوالد خام متعلق به ایران بوده است.

های بلندمدت در ریزینگاهی به اسناد برنامه

ریزان کشور با هدف دهد که برنامهکشور نشان می

کاهش وابستگی به صادرات نفت و دوری از اقتصاد 

عنوان جای نفت را بهمحصولی، استراتژی معدن بهتک

اند تا جایی ها در دستور کار قرار دادهیکی از برنامه

شود با فرض مشاهده می 1404انداز که در سند چشم

 700رود به هدف تولید قیمت فوب فوالد، امید آن می

میلیون تن فوالد خام،  55میلیون تن ماده معدنی و 

 60دست یابیم تا از این طریق کشور به پوشش 

درصدی درآمدهای نفتی از محل درآمد حاصل از 

تولید مواد معدنی و فوالد دست پیدا کند. همچنین 

 1404بایست تا سال شده، میز ترسیمانداطبق چشم

هزار  800میلیون تن فوالد،  55کشور به تولید ساالنه 

 5/1هزار تن روی فرآوری شده،  300تن مس کاتد، 

تن طال مبادرت ورزد. هر  10میلیون تن آلومینیوم و 

المللی، موجب ها در مبادالت بینچند اعمال تحریم

شده است  های بسیاری در حوزه صادراتمحدودیت

توجه به وجود شده بارسد اهداف تعییننظر میاما به

های باالی معدنی در کشور اهداف قابل پتانسیل

رغم وجود وصولی است. الزم به توضیح است که به

های کشور در تولید مواد و صنایع معدنی، این مزیت

های بسیار زیادی بخش با مشکالت و چالش

ها یکی از این چالش نماید کهپنجه نرم میودست

مداخالت دولت در صنعت فوالد کشور است به 

همین دلیل در بخش بعدی این گزارش به اشکال 

مختلف مداخالت دولت در این صنعت اشاره 

 شود.می

 . مداخالت دولت در صنعت فوالد کشور2
التفاوت داده و ستانده افزوده مابهطبق تعریف؛ ارزش

این مفهوم در بسیاری از است، اما در بخش معدن 

شود و معموالً یک تورم های آن رعایت نمیزنجیره

ها وجود دارد. یکی از شده در یکی از حلقهحمایت

های معدنی که امروزه در بخش معادن بسیار زنجیره

مطرح است، زنجیره تولید آهن و فوالد است. این 

شود و بعد به آهن آهن شروع میزنجیره که از سنگ

و ورق و صنایع ساخت محور پایین منتهی  و شمش

ها ها و زنجیرهترین حوزهشود یکی از پرجدالمی

 باشد.می



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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 : زنجیره تولید آهن و فوالد1شکل 

افزوده بخش معدن، درصد ارزش 60نزدیک به 

باشد و از سوی دیگر آهن میمربوط به معادن سنگ

عنوان یکی از صنایع استراتژیک و مادر، فوالد نیز به

کننده ارز صادراتی و مصرف داخلی است، تأمین

وزه ها در حرو، بیشترین تناقضات و جدالایناز

در  گذاری بخش معدن، در این حوزه است.سیاست

حال حاضر دولت از ابزارهای مختلفی برای مدیریت 

کند، به همین دلیل در زنجیره ارزش فوالد استفاده می

ای از مداخالت دولت این بخش از گزارش به گوشه

 نماییم.در این صنعت اشاره می

 . عرضه فوالد در بورس کاال1-2

شدن هر تولید، اقتصاد و صنعتی صنعت فوالد در

سزایی دارد. تولید فوالد از مرحله کشور نقش به

آهن تا تهیه مواد مختلف فوالدی استخراج سنگ

عالوه بر ایجاد مشاغل مختلف، موجب رونق 

اقتصادی در بسیاری از صنایع کشور خواهد شد. 

بندی، سازی، بستهسازی، اتومبیلرونق صنایع کشتی

قل، صنایع مربوط به تولید و انتقال ونسیستم حمل

برق، ساختمان و... در رشد و توسعه صنعت فوالد 

باشد و از آنجا که وجود هر کشور بسیار اثرگذار می

رو، شکلی دوسویه برقرار است، ازایناین رابطه به

توان گفت رونق صنعت فوالد نیز بر بقیه صنایع می

نایت به کشور تأثیرگذار است. به همین دلیل با ع

توان گفت قیمت اهمیت باالی فوالد در اقتصاد، می

صورت مستقیم ابعاد مختلف اقتصاد آهن و فوالد به

 دهد. تأثیر قرار میکشورها را تحت

سازی مبادالت منظور شفافهایی که بهیکی از راه

ها شدن قیمتو توسعه صنایع و همچنین واقعی

د و تمام صنایع تواند در پیش گرفته شود ورود فوالمی

گونه محصوالت به بورس کاال در باالدستی تولید این

که عرضه کاالها در کشور است. با توجه به این

گذاری گونه دخالت در روند قیمتبورس، مانع از هر

گردد، بنابراین انتظار بر آن است تا با عرضه کاالها می

فوالد و محصوالت فوالدی در بورس کاالی کشور 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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گذاری مناسب محصوالت این صنعت تشاهد قیم

 مادر در کشور باشیم.

وجود شرایط خاص اقتصادی در کشور و با 

دلیل نقض المللی بهعنایت به مناسبات خاص بین

نتیجه اعمال و های آمریکایی و دربرجام توسط طرف

منظور کنترل و تنظیم های خارجی، بهتشدید تحریم

دولت با  1398و  1397های بازار فوالد در سال

میزان گذاری در بازار فوالد دخالت در نحوه قیمت

عرضه فوالد را تحت کنترل و نظارت خود درآورد. 

به همین منظور با تعیین قیمت پایه شمش فوالد برای 

معامالت در بورس و سپس عرضه تولیدکنندگان 

بزرگ فعال در عرصه تولید فوالد )که میزان آن نیز 

شود( قیمت نهایی معامله توسط دولت تعیین می

ردید. همچنین شمش فوالد در بورس کاال مشخص گ

آهن تمامی مواد اولیه در زنجیره تأمین فوالد از سنگ

هایی که توسط تا آهن اسفنجی نیز بر اساس فرمول

شود. گذاری میدولت تعیین شده است، قیمت

صورت که قیمت کنسانتره، گندله و آهن بدین

ماهه قیمت صورت ضرایبی از متوسط سهاسفنجی به

ان در بورس کاال فروش نقدی شمش فوالد خوزست

 خواهد بود. 

گونه اقدامات دولت دهد اینها نشان میبررسی

تنها نتوانسته است مشکالت زنجیره فوالد را نه

فصل نماید، بلکه بر مشکالت موجود افزوده وحل

توان گفت آنچه در دستورالعمل است. تا جایی که می

گذاری محصوالت ستاد تنظیم بازار در زمینه قیمت

آمده است، معطوف به  1397ی مصوب سال فوالد

تغییر فرمول قیمت پایه محصوالت فوالدی و تعیین 

گذاری محصوالت سقف رقابت، واگذاری قیمت

دست زنجیره به سازمان حمایت از پایین

کنندگان و تولیدکنندگان است، در زمینه مصرف

 120عرضه نیز دولت با تعیین کف عرضه معادل 

)میزان تقاضای بورس(  1396درصد نیاز سال 

مبادرت به تعیین تقاضا کرده است و طبق این 

دستورالعمل عالوه بر محدودیت تقاضا به سامانه 

درصد  75یاب و الزام خریداران ورق به عرضه بهین

محصوالت در بورس بر ممنوعیت خرید محصوالت 

فوالدی توسط کارگزاران در بورس نیز تأکید شده 

تورالعمل بر محدودیت است. همچنین در این دس

صادرات و ممنوعیت واردات به قصد صادرات مجدد 

 نیز تأکید شده است. 

شده در دستورالعمل ستاد تنظیم بازار موارد تأکید

و مقارن شدن آن با اعمال تحریم  1397در سال 

موجب  1397خرداد ماه  13فلزات اساسی در تاریخ 

گونه ینواسطه اعمال اگردید تا با کاهش صادرات به

سو و همچنین رکود المللی از یکهای بینمحدودیت

بخش ساختمان در کشور از سوی دیگر، شاهد 

تر شدن تقاضای حقیقی فوالد در کشور باشیم تنگ

این در حالیست که با حذف خرید کارمزدی از بورس 

گر انتقال تقاضای واقعی به بازار کاالی ایران نظاره

ن محدودیت تقاضا به آزاد در کشور بودیم. همچنی

یاب منجر به برآورد بیش از مقدار واقعی سامانه بهین

یاب بر تقاضا در کشور شد زیرا اطالعات سامانه بهین

های در دو شیفت کاری منظور اساس ظرفیت بنگاه

شد و از سوی دیگر تعیین سقف رقابت در این 

دستورالعمل با تشدید شکاف قیمت بورس و بازار 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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قیمت بازار آزاد متناسب با تغییرات نرخ آزاد )تغییر 

گیری تقاضای کاذب در این بازار ارز( موجب شکل

شد این موارد زمانی در بازار فوالد در حال وقوع بود 

که با تعیین کف عرضه در بورس کاال، شاهد عدم 

 1تعادل عرضه و تقاضا در بازار فوالد کشور بودیم.

ناکارآمدی دخالت دولت در یکی دیگر از ابعاد 

بورس فوالد، ابطال برخی از معامالت است. انجام یک 

معامله در بورس و یا بازار ناشی از عرضه کاال توسط 

تولیدکننده و تقاضای کاال توسط تقاضاکننده است که 

کننده و شده میان عرضهنهایت در قیمتی پذیرفتهدر

أسفانه در پذیرد. اما متتقاضاکننده معامله صورت می

بورس فوالد کشور شاهد ابطال برخی معامالت توسط 

ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

باشیم. این ابطال که بدون نظر مشورتی کشور می

سازان کشور در حال وقوع است با روح انجمن فوالد

حاکم بر معامالت در بورس کاال در تناقض است. زیرا 

گذاری دولتی و گرفتن از قیمتاعتبار بورس فاصله 

کشف قیمت توسط عرضه و تقاضاست. این موضوع 

تنها گرهی از مشکالت بخش فوالد کشور را باز نه

کند بلکه باعث رجوع تولیدکننده به بازارهای آزاد نمی

گردد و از آنجا که نرخ فوالد در بازار آزاد توسط می

یمت شود شاهد افزایش قدالالن این عرصه تعیین می

پذیری تولید نهایت افزایش ضربهشده فوالد و درتمام

ملی خواهیم بود. بنابراین دخالت دولت در این بازار 

شده، مسیر مبادالت غیرشفاف را در صورت تبیینبه

 سازد.اقتصاد کشور هموار می

 
بازرگانی، گروه  های، مؤسسه مطالعات و پژوهش1397های تنظیم بازار در سال شناسی صنعت فوالد کشور با تأکید بر سیاستآسیب .1

 .1397های صنعت و معدن، زمستان پژوهش

 گذاری در بازار فوالد. اعمال سیاست2-2

ولت که یکی از وظایف بسیار مهم دتوجه به اینبا

رود در هاست، انتظار مینظارت و کنترل بر قیمت

های دولت مانع بخش صنعت فوالد کشور نیز نظارت

ها و گسیخته قیمتریختگی و افزایش لجاماز بهم

نهایت ایجاد فساد گردد. این نظارت که همواره با در

وقوع ها از جانب دولت بهاعمال برخی سیاست

شده و با در نظر پیوندد چنانچه دقیق و حسابمی

گرفتن تمامی ابعاد بازار کاالها صورت نپذیرد، تبعاتی 

مراتب بدتر از عدم نظارت دولت در پی خواهد به

 داشت. 

گذاری فوالد در تمام دهد قیمتشواهد نشان می

پذیرد های جهانی صورت میکشورها با تأسی از قیمت

که عواملی همچون میزان عرضه و تقاضا، میزان 

کننده قیمت فوالد ی انبار، قیمت انرژی و... تعیینموجود

در این بازار خواهد بود. بنابراین نوسانات قیمتی در 

بازارهای جهانی تأثیر زیادی بر صنعت و بازارهای 

گذارد. به عبارت دیگر المللی دیگر کشورها میبین

طور تواند بهتوان گفت هرگونه نوسان قیمتی میمی

های منفی خود را بر عملکرد شرکت مستقیم آثار مثبت و

فعال در صنعت فلزات و صنایع مرتبط با آن بگذارد. در 

گذاری کشور ما نیز قیمت فوالد بر اساس قیمت

پذیرد اما چون ( صورت میCISکشورهای )

های تولیدکننده فوالد در کشور عمدتاً شرکت

های تولیدی و دولتی هستند، تأثیرگذاری شرکت

گذاری فوالد و تی در زمینه قیمتهای دولسیاست



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

سیاست هاى مداخله اى دولت در صنعت فوالد کشور 
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محصوالت فوالدی بسیار بیشتر است. در این راستا 

نامه قیمتی توسط مجلس شورای اسالمی در سال شیوه

به تولیدکنندگان فعال در این عرصه ابالغ گردید.  1399

نامه که با هدف تنظیم بازار داخل و حمایت از این شیوه

ه است، یکی دیگر به تصویب رسید ماده 5صادرات در 

تواند صادرات فوالد در کشور از مواردی است که می

رو نماید. برخی کارشناسان را با برخی مشکالت روبه

ورود مجلس به مسائل باالدستی زنجیره فوالد را 

اند و مشکل اصلی را در شیوه توزیع و ضروری ندانسته

فروش شمش فوالد تا مرحله پایانی زنجیره فوالد 

به همین دلیل، صدور دستورالعمل برای کل  دانندمی

آهن تا محصول نهایی را یکی از عوامل زنجیره از سنگ

ریختگی در زنجیره و ایجاد عدم تعادل در بازار همبه

 دانند. های مربوط به این صنعت میسرمایه و سایر بخش

یکی دیگر از ایراداتی که به عقیده برخی 

است، مشروط نمودن کارشناسان بر این قانون مترتب 

صادرات به مازاد عرضه هفتگی در بورس کاال است. 

های این اقدام در شرایطی که کشور در تحریم

برد و صادرات فوالد نیازمند سر میخارجی به

های متعدد با مشتریان و ریزی قبلی و هماهنگیبرنامه

باشد، با رونق ها میمنظور دور زدن تحریمنفعان بهذی

صوالت فوالدی در تضاد خواهد بود صادرات مح

ریزی قبلی نیاز دارد. به زیرا صادرات فوالد برنامه

منظور تأمین نیاز عقیده این کارشناسان بهتر است به

داخلی و همچنین توسعه صادرات، صادرات کلیه 

محصوالت فوالدی به میزان مازاد کف عرضه مجاز 

الک شناخته شود. همچنین به عقیده این کارشناسان م

یاب، شده در سامانه بهینهای اعالمقرار دادن سهمیه

آفرین بازار فوالد بوده یکی دیگر از عوامل التهاب

رفت این قانون با رو، انتظار میاست و ازاین

سنجی تولید واقعی تولیدکنندگان صورت ظرفیت

پذیرد و تخصیص سهمیه به تولیدکنندگان بر مبنای 

توان گفت نابراین میشد. بگذاری میدرستی پایه

دلیل گستردگی صنعت فوالد اعمال یک قانون و به

که از توجه به ایندستورالعمل برای کل این صنعت با

های آهن تا آلیاژهای مختلف دارای مشتریسنگ

توان یک دستور واحد باشد، نمیخاص خود می

 صادر نمود.

 . وضع عوارض صادراتی3-2

جمله اعمال عوارض زها ادولت با اتخاذ برخی روش

صادراتی سعی در حمایت از برخی صنایع داخلی در 

های کشور دارد. در صنعت فوالد نیز یکی از روش

دولت برای کمک به این صنعت و جلوگیری از 

کمبود مواد اولیه تولید و همچنین محصوالت زنجیره 

فوالد، اعمال عوارض صادراتی در این حوزه است. 

لحاظ نابع معدنی کشور بهدهد مشواهد نشان می

های بسیاری با درجه خلوص و نوع کاربری تفاوت

یکدیگر دارند و در نتیجه اعمال عوارض صادراتی 

بایست با دقت و حساسیت در این خصوص می

های عنوان مثال برخی سنگبیشتری صورت پذیرد. به

جمله سنگ معدن آهن شامل دو نوع معدنی از

شند؛ این در حالی است که باهماتیتی و مگنتیتی می

آهن مگنتیتی در مقایسه با هماتیتی، دارای درجه سنگ

خلوص باالتری است و در پروسه فرآوری و تولید 

فوالد در کشور کاربرد باالیی دارد، اما در مقابل 

دلیل درجه خلوص پایین کاربرد آهن هماتیتی بهسنگ



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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زیادی در صنعت فوالد کشور نخواهد داشت. آنچه 

عمل و در نحوه وضع عوارض صادراتی کشور در 

درصد عوارض صادراتی  25شود اعمال مشاهده می

طور کلی است. در این آهن بهبر روی صادرات سنگ

رغم ارزآوری ناشی از صادرات صورت است که به

آهن هماتیتی شاهد عدم صادرات این مواد سنگ

معدنی در کشور خواهیم بود. در موردی مشابه نیز 

درصد عوارض صادراتی بر آهن اسفنجی  10ل اعما

رسد که واحدهای در حالی در کشور به تصویب می

تولید آهن اسفنجی برای تأمین بخشی از نیاز خود به 

های قطعات و لوازم یدکی و همچنین تکمیل پروژه

ای به ارز حاصل از صادرات گذاری و توسعهسرمایه

ربط مانع ذینیاز دارند که این اقدام توسط مسئولین 

موقع این محصول و ارزآوری مطلوب از صادرات به

گردد. بنابراین عدم تفکیک و مدیریت صحیح آن می

تواند اهداف در نحوه اعمال عوارض صادراتی می

 شده از اجرای یک قانون را برآورده نسازد. تعیین

های توان گفت سیاستشده میتوجه به موارد یادبا

تنظیم بازار محصوالت زنجیره ای دولت در مداخله

گذاری، الزام به عرضه در بورس جمله قیمتفوالد از

ها کاال، وضع عوارض صادراتی، ایجاد انواع محدودیت

بندی مواد اولیه و... منجر به برای صادرات و سهمیه

های توجهی میان قیمتایجاد شکاف قیمتی قابل

 داخلی و جهانی شده که تقارن آن با کاهش ارزش

ریال، با ایجاد جذابیت برای صادرکنندگان محصوالت 

زنجیره فوالد، صادرات این محصوالت را افزایش داده 

همراه است. رشد صادراتی این محصوالت که به

سمت کاهش عرضه داخلی در کشور بوده، دولت را به

وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی 

قیمت در بازار  سوق داد. بنابراین دولت برای کنترل

ها و وضع فوالد کشور مجبور به تمدید انواع بخشنامه

قوانین متعدد در این حوزه گردید. این در حالی است 

گونه تصمیمات و دخالت دولت در بازار که اتخاذ این

کننده نهایی را تنها نتوانست مصرففوالد کشور نه

منتفع نماید بلکه با ایجاد اختالف قیمت میان 

استفاده برخی از ت زنجیره فوالد زمینه سوءمحصوال

جو را فراهم آورد و موجب ایجاد رانت و افراد سود

 فساد در این بازار گردید.

کننده مداخله که یکی از دالیل توجیهتوجه به اینبا

گذاری کاالها، کنترل تورم و دولت در سیستم قیمت

کمک به زنجیره نهایی تولید و مصرف کشور است، 

دست بخش فوالد نگاهی به تورم محصوالت پاییناما 

جمله، خودرو، مسکن، لوازم خانگی و... کشور از

گونه مداخالت دولت در گواهی بر عدم کارایی این

گذاری است زیرا تورم موجود در این سیستم قیمت

گونه مداخالت را کاالها عدم انتفاع مردم از این

دخالت دولت توان گفت دهد. بنابراین میگواهی می

در بازار فوالد کشور دارای معایب بسیاری است که 

 نماییم.در ادامه به برخی از این معایب اشاره می

 

 . تبعات مداخالت دولت در بازار فوالد کشور3
مزیت ایران به دلیل برخورداری از مواد اولیه و انرژی 

 ارزان، در تولید انواع محصوالت زنجیره فوالد باعث

های ظالمانه علیه رغم اعمال تحریما بهشده است ت

های تولید، معادن و صنایع کشور و افزایش هزینه

فوالدی کشور بتوانند همپای رقبای خارجی خود که 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

سیاست هاى مداخله اى دولت در صنعت فوالد کشور 
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های تولیدکننده فوالد در جهان ترین شرکتبزرگ

هستند همچنان در بازارهای جهانی حضور داشته 

باشند. حال چنانچه به هر دلیلی سودآوری 

دکنندگان در داخل کشور کاهش یابد و یا موانع تولی

جدی دیگری سد راه فعالیت تولیدکنندگان این 

شده در اسناد عرصه شود، رسیدن به اهداف تعیین

باالدستی کشور غیرممکن خواهد بود. شاید بتوان 

ای عدم توازن در زنجیره فوالد و یکی از دالیل ریشه

دولت در یا دیگر مواد معدنی کشور را مداخالت 

ها دانست. برخی از آثار سوء گذاری آنسیستم قیمت

گذاری محصوالت ای دولت در سیستم قیمتمداخله

 توان به شکل زیر بیان نمود.فوالدی کشور را می

 گذاری مواد معدنی مختلفعدم تمایز در سیاست -

اعمال عوارض صادراتی برای همه مواد معدنی 

ی از این مواد که برخحالیصورت یکسان )دربه

شده مصرف داخلی ندارند بلکه معدنی استخراج

دارای بازارهای صادراتی هستند( یکی از موارد 

گذاری کشور در برانگیز در سیستم سیاستچالش

های آهنعنوان مثال سنگحوزه فوالد است. به

های هماتیتی در غرب کشور، که خوراک کارخانه

باشند، با اق میسیمان اقلیم کردستان و یا کشور عر

آهن )بدون تفکیک اعمال عوارض بر سنگ

آهن هماتیتی و مگنتیتی( از گذار میان سنگسیاست

درجه انتفاع خارج شده و صادرات این نوع از 

گردد و معادن مربوطه به تعطیلی آهن، مختل میسنگ

شوند. این موضوع در مورد بقیه مواد کشیده می

اورتن، منیزیت، فلوئور معدنی مانند منگنز، مرمر و تر

کلسیم و... نیز که بازار داخلی ندارند اما بازار 

گونه عوارض از دلیل اعمال اینصادراتی دارند به

بنابراین باید گفت اعمال یک  شوند.انتفاع ساقط می

فروشی و... منظور جلوگیری از خامسیاست واحد، به

در صنایع معدنی مختلف کشور و استفاده از 

یی همچون اعمال عوارض، تعرفه و... در هااهرم

وری و عملکرد برخی از موارد منجر به کاهش بهره

 گردد. صحیح آن حوزه می

 کاهش کارایی بورس کاال در تعیین قیمت -

که بورس کاال مکانی بر پایه رقابت، توجه به اینبا

رو، کنندگان و تقاضاکنندگان است؛ ازاینمیان عرضه

رود ورود فوالد و محصوالت فوالدی به میانتظار 

بورس کاال موجب گردد تا قیمت این محصوالت در 

فضایی رقابتی و بدون وجود رانت و فساد تعیین 

گردد، اما وجود مداخالت دولت در قالب ابطال 

برخی معامالت، تعیین قیمت پایه و... موجب 

عنوان یک نهاد با محوریت گردد تا بورس کاال بهمی

های دولت تبدیل لت به محلی برای اعمال سیاستدو

نتیجه تمایل شود و کارایی خود را از دست بدهد. در

تولیدکنندگان به عرضه کاالهای خود در بورس کاال 

از بین خواهد رفت که در نتیجه شاهد معامالت 

دستوری و غیرشفاف خواهیم بود که زمینه ایجاد 

 آورد. رانت و فساد را در کشور فراهم خواهد

 عدم تأمین نیاز داخلی -

گذاری وجود مداخالت دولت در سیستم قیمت

زنجیره فوالد کشور موجب پدیدار شدن شکاف 

های داخلی و جهانی بخش قیمتی عمیقی میان قیمت

فوالد شده است. این در حالی است که کاهش ارزش 

ریال تولیدکنندگان را ترغیب به صادرات محصوالت 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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نتیجه شاهد عدم وجود جذابیت و درنماید تولیدی می

برای ارائه محصوالت به بازارهای داخلی خواهیم 

بود. بنابراین یکی از آثار مداخالت دولت در سیستم 

توان عدم توان گذاری صنعت فوالد را میقیمت

 کشور در تأمین نیاز داخلی دانست.

فروش عدم امکان نظارت دولت بر خریدو -

 دله و آهن اسنجیاهن، کنسانتره، گنسنگ

آهن، کنسانتره، که عرضه مستمر سنگتوجه به اینبا

شود، انجام نمی گندله و آهن اسفنجی در بورس کاال

امکان نظارت اصولی بر بازار داخلی و صادراتی این 

طوری سلب شده است. به محصوالت توسط دولت

دلیل نیاز زنجیره به محصوالت فوق، که به

شده وریآانواع محصوالت فر فروش نقدیوخرید

زنجیره فوالد، نه با هدف تأمین نیاز زنجیره، بلکه با 

گری رونق پیدا سود از طریق واسطه هدف کسب

 دلیل شکاف میانکرده است. واردات مواد اولیه به

پذیری و های داخلی و جهانی، رقابتقیمت

و  دهدسودآوری تولیدکنندگان کشور را کاهش می

های مساعدی را برای فعالیت همین امر فضای

 1کند.اقتصادی غیرمولد ایجاد می

 گراناستفاده واسطهفراهم آمدن زمینه سوء -

دهد های مختلف نشان میتجربه کشور طی سال

هایی که منجر به دو نرخی شدن قیمت اتخاذ سیاست

شود محلی برای ورود کاال و خدمات در کشور می

حوزه خواهد بود. بنابراین بازان و دالالن به آن سفته

مداخالت دولت در بازار فوالد و محصوالت فوالدی 
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گونه کاالها را با کشور که دو نرخی شدن قیمت این

تواند زمینه ورود همراه داشته باشد، میخود به

ها در بخش فوالد کشور را مهیا سازد. ورود واسطه

هایی همچون صادرات با ها در قالب فعالیتواسطه

های بازرگانی یکبار مصرف، استفاده از نواقص تکار

یاب جهت تخصیص سهمیه، موجود در سامانه بهین

های ای از زمینهعنوان نمونهتوان بهاحتکار و... را می

ها در این عرصه نام برد. به همین دلیل ورود واسطه

هدف اصلی از دخالت دولت که جلوگیری از افزایش 

کننده نهایی است رفقیمت و انتقال تورم به مص

ها و محقق نخواهد شد، بلکه زمینه ورود واسطه

 گردد.دالالن در این صنعت مهیا می

 انحراف قیمت در محصوالت تولیدی -

طور که اشاره شد تالقی عرضه و تقاضا در بازار همان

منظور کشف قیمت صحیح یک کاال بهترین روش به

دی نیز باشد. در بازار فوالد و محصوالت فوالمی

منظور تعیین قیمت محصوالت بهترین روش به

ها به بورس کاالی کشور است. زنجیره فوالد ورود آن

گذاری مانع از اما مداخالت دولت در سیستم قیمت

گردد در این صورت ها میکشف قیمت واقعی آن

های دستوری در این بازار خواهیم گذاریشاهد قیمت

ها دستوری قیمت بود. این در حالی است که تعیین

منجر به ایجاد انحراف در قیمت محصوالت پایین 

دست این زنجیره خواهد شد. تا جایی که قیمت 

، ساختمان محصوالتی همچون خودرو، لوازم خانگی

رغم مداخالت قیمتی دولت از تورم بسیار و ... به



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

سیاست هاى مداخله اى دولت در صنعت فوالد کشور 
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شدیدی در سال گذشته برخوردار بوده است. 

گر از تبعات مداخالت توان گفت یکی دیرو، میازاین

دولت در بازار فوالد کشور انحراف در قیمت 

 محصوالت فوالدی خواهد بود.

 های تولیدیعدم شناسایی سود توسط شرکت -

گذاری وجود مداخالت دولت در سیستم قیمت

سازی برخی زنجیره فوالد کشور موجب زمینه

گذار های مالی در این عرصه شده و پایهاستفادهسوء

نهایت ایجاد رانت و فساد در پروسه تعیین قیمت و در

برداری شخصی عده یا گروهی خاص در کشور بهره

کشور با  عنوان مثال در قوانین صادراتیشود. بهمی

درصدی مانع از صادرات  25اعمال عوارض 

شویم و از سوی دیگر در آهن به خارج میسنگ

منظور جلوگیری از کمبود بخش داخل نیز به

درصد  50شکلی دستوری ها بهدست، قیمتپایین

نفع حلقه شمش فوالد های جهانی، بهتر از نسبتپایین

شود. آهن( اعالم میکننده سنگعنوان مصرف)به

دلیل عدم برخورداری از بنابراین معادن کوچک به

انتفاع، ناچار به تعطیلی خواهند بود. نگاهی به سابقه 

گذاری بازار فوالد و عملکرد دولت در روند قیمت

گونه دهد که اینمحصوالت فوالدی نشان می

مداخالت قیمتی دولت منجر به عدم شناسایی سود 

 د. های تولیدی خواهد شتوسط شرکت

 های تولیدنبود انگیزه برای ارتقای فناوری -

های اصلی در تداوم و گسترش امر یکی از مشوق

تولید وجود ثبات در متغیرهای اقتصادی کشور است. 

بایست در که فعاالن اقتصادی میتوجه به اینبا

محیطی با ثبات اقدام به فعالیت نمایند و بر اساس 

شور مبادرت به رو در ک ِمتغیرهای اقتصادی پیش

رو، مداخالت دولت از کانال ریزی نمایند، ازاینبرنامه

تواند منجر ها میها و استراتژیتغییر مکرر در سیاست

به آشفتگی در برنامه تولیدی فعاالن اقتصادی گردد. 

های تولید نیازمند از آنجا که ارتقای فناوری

رو، وجود ریزی بلندمدت مالی است؛ ازاینبرنامه

سامانی در متغیرهای کالن اقتصادی و تعدد قوانین ناب

های و مقررات صادراتی و همچنین ابالغ بخشنامه

ها را در کشور مختل ریزیگونه برنامهمتعدد زمینه این

منظور ارتقای ای بهنهایت انگیزهدرنماید و می

نهایت کشف های تولید و استخراج و درفناوری

این عرصه باقی نخواهد  جدید منابع را برای فعاالن

گذاری گذاشت. مداخالت دولت در سیستم قیمت

فوالد و محصوالت فوالدی نیز از این قاعده مستثنی 

توان یکی دیگر از تبعات نبوده است. بنابراین می

مداخالت دولت در بازار فوالد را نبود انگیزه کافی 

 ها تولید دانست.برای ارتقای فناوری

 

 اقتصادیمالحظات امنیت . 4
وجود منابع غنی معدنی در کشور، ایران را به یکی از 

لحاظ منابع زیرزمینی تبدیل کرده کشورهای ثروتمند به

رو، استفاده از این منابع خدادادی چنانچه است. ازاین

شده ریزی و بر اساس استراتژی دقیق و حساببا برنامه

تواند منافع اقتصادی زیادی تنها میصورت پذیرد نه

همراه داشته باشد، بلکه با ارتقای جایگاه برای کشور به

پذیری اقتصادی، المللی کشور و کاهش آسیببین

منجر به حفظ و تحکیم امنیت اقتصادی و ملی در 

تواند گردد. یکی دیگر از مزایای کشور که میکشور می



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

سیاست هاى مداخله اى دولت در صنعت فوالد کشور 
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در راستای گسترش صنایع معدنی و تولیدی بسیار 

کار زیاد و نسبتا ارزان در مفید واقع شود وجود نیروی

ها در بخش معادن و کارگیری آنکشور است که با به

همچنین کارخانجات تولید فوالد و... مانع از رشد 

های اجتماعی به کشور بزهکاری و تحمیل هزینه

خواهد شد که این موضوع نیز بر حفظ و تحکیم امنیت 

 ملی خواهد افزود. 

تواند ورهایی که میکه یکی از فاکتتوجه به اینبا

امنیت اقتصادی کشور را مورد هجمه قرار دهد تورم 

افسارگسیخته و نارضایتی عمومی افراد جامعه است؛ 

گذاران ریزان و سیاسترود برنامهرو، انتظار میازاین

های مداوم در کشور با اتخاذ تدابیری از بروز تورم

بازار  کهتوجه به ایناقتصاد کشور جلوگیری نمایند. با

جمله لوازم خانگی، خودرو، برخی محصوالت از

شدت از قیمت فوالد و محصوالت مسکن و... به

فوالدی در کشور متأثر است به همین دلیل دولت 

منظور جلوگیری از انتقال تورم به بخش به

گذاری کننده نهایی با مداخله در سیستم قیمتمصرف

مصوبات بازار فوالد از طریق وضع برخی قوانین و 

ورود پیدا کرده است. این موضوع در صورتی 

تواند مانع از عدم رضایت عمومی در جامعه گردد می

که شاهد عدم انتقال افزایش قیمت محصوالت به 

کننده در کشور بوده باشیم، اما شواهد بخش مصرف

های اخیر روند افزایشی دهد در سالنشان می

ست. شدت صعودی بوده اشده بهمحصوالت یاد

توان گفت مداخالت دولت در سیستم بنابراین می

طور غیرمستقیم گذاری صنعت فوالد کشور، بهقیمت

جای تولید رونق های اقتصادی غیرمولد را بهفعالیت

داده است که این موضوع امنیت اقتصادی و ملی 

نماید. از سوی دیگر، حجم دار میکشور را خدشه

فوالد کشور و در  یافته در صنعتکار اشتغالنیروی

رو، اینکل زنجیره تولید فوالد بسیار زیاد است؛ از

اتخاذ تصمیماتی که بتواند فعالیت هر یک از 

های این زنجیره را مختل نماید و یا رو به بخش

تواند تهدیدی بر علیه حفظ اضمحالل بکشاند، می

 امنیت اقتصادی و ملی کشور باشد. 

 

 گیری و ارائه راهکارنتیجه
های اهی به برخی فاکتورهای اقتصادی طی سالنگ

دهد، مواجهه ایران با برخی مسائل اخیر نشان می

های جمله اعمال تحریمالمللی و داخلی ازبین

خارجی و کاهش ارزش پول داخلی در مقابل دالر 

منظور کنترل بازار موجب گردید تا دولت به

های مختلفی محصوالت فوالدی و معدنی، از روش

روی خود استفاده نماید. عنوان ابزارهای پیشِبه

استفاده از ابزارهایی مانند الزام به عرضه محصوالت 

گذاری، در بورس کاال، وضع عوارض، قیمت

جز در اختیار گرفتن کامل ای بهبندی و ... نتیجهسهمیه

بازار فوالد و محصوالت فوالدی برای دولت نداشت 

ف کنترل قیمتی و این در حالی بود که دولت با هد

افزایش نظارت بر عملکرد بازار فوالد تصمیم به ورود 

ای در این عرصه داشت اما متأسفانه شاهد نتیجه

نحوی که افزایش برعکس در کشور بودیم، به

دست، نارضایتی گسیخته قیمت محصوالت پایینلجام

اغلب افراد جامعه را برانگیخته است. تا حدی که 

ولت در این بازار موجب توان گفت حضور دمی



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

سیاست هاى مداخله اى دولت در صنعت فوالد کشور 
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افزایش داللی، احتکار، عدم توازن در زنجیره فوالد 

منظور بهبود کشور و... گردیده است. بنابراین به

شرایط موجود در کشور برخی راهکارها به شرح ذیل 

 گردد.ارائه می

های اخیر تجربه سال: ای دولتتوقف روند مداخله -

ت در زنجیره نشان داده است که وجود مداخالت دول

تولید فوالد با موفقیت چندانی مواجه نبوده است. 

شود دولت با کاهش مداخالت بنابراین پیشنهاد می

خود مانع از ایجاد رانت و فساد در این صنعت گردد 

طور که اشاره شد نقش فعال دولت در زمینه زیرا همان

دلیل وجود گذاری فوالد و محصوالت فوالدی بهقیمت

های داخلی و جهانی، میان قیمت تفاوت فاحش

گری و داللی در این سیستم موجب پدیدآمدن واسطه

ای دولت و در شده است. بنابراین توقف روند مداخله

تواند بیش از پیش مقابل تقویت نقش نظارتی دولت می

 به بهبود این بازار کمک نماید.

توجه به با: ایجاد بازار رقابتی در صنعت فوالد -

عیین قیمت توسط مکانیسم عرضه و تقاضا که تاین

های بسیار مناسب برای همواره یکی از روش

شود، در جلوگیری از ایجاد رانت محسوب می

رسد یکی از زنجیره تولید فوالد نیز به نظر می

نفعان، ایجاد نظام استفاده ذیراهکارهای مقابله با سوء

د. باشرقابتی و تعیین قیمت توسط مکانیسم بازار می

نتیجه دلیل وجود نوسانات ارزی و دراین موضوع به

شکاف قیمتی فاحش میان ارزش تولیدات داخلی با 

 یابد. خارج بیش از پیش اهمیت می

در : تأمین مواد اولیه زنجیره فوالد از داخل -

توان به این بررسی تولیدات مختلف زنجیره فوالد می

نکته دست یافت که تولید برخی محصوالت در 

های آتی با کمبود مواجه خواهد زنجیره فوالد در سال

رود کشور مجبور به شد تا جایی که احتمال می

واردات مواد اولیه تولید فوالد شود. این در حالی 

است که انتخاب استراتژی درست در این زمینه 

صدور تواند از وقوع این وضعیت پیشگیری نماید. می

واحدهای معدنی و صنایع رویه مجوز احداث بی

د بدون در نظر گرفتن معدنی در زنجیره فوال

هم  ای و آمایش سرزمین، موجب بههای منطقهمزیت

خوردن توازن زنجیره و ایجاد چالش در دستیابی به 

بنابراین پیشنهاد شود. شده میبینیاهداف پیش

جای مداخالت قیمتی در بازار فوالد، شود دولت بهمی

از بخش خود های حمایتی سیاستنمودن با هدفمند 

مطالعات اساس  بندی برصنعت و معدن و اولویت

بیش از پیش در این  کارشناسی و آمایش سرزمین

 عرصه مؤثر واقع شود.

های حضور گسترده بخش فراهم نمودن زمینه -

قانون اساسی  44توجه به ابالغ اصل با: خصوصی

کاهش حجم  های دولتی ومبنی بر واگذاری بنگاه

منظور گری دولت و انجام برخی اقدامات بهتصدی

عملیاتی نمودن این قانون اما متأسفانه شاهد عدم 

وجود و ورود بخش خصوصی قوی در عرصه تولید 

جمله عوامل عدم ایم. شاید بتوان ازفوالد کشور بوده

 مشارکت بخش خصوصی در این حوزه را ناشی از

لت از بخش عدم حمایت صحیح و اصولی دو

های ناشی از مقیاس در خصوصی، عدم صرفه

کارخانجات بخش خصوصی در مقایسه با 

رویه کارخانجات دولتی، وجود واردات بی



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

سیاست هاى مداخله اى دولت در صنعت فوالد کشور 
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تر از قیمت بازار محصوالت چینی و با قیمتی پایین

توان یکی از دالیل اصلی عدم توان و... دانست. می

رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی را کنترل 

شده قیمت در بازار فوالد توسط وزارت مدیریت

صنایع و معادن دانست. به این صورت که قیمت 

شکلی محصوالت فوالدی در بورس کاال، به

کننده در نامحسوس توسط کارخانجات دولتی عرضه

شده عرصه را موارد مطرح 1شود.بورس کنترل می

برای حضور پررنگ بخش خصوصی و ورود آن در 

ماید. بنابراین حاکمیت ساختار ناین عرصه تنگ می

دولتی در این حوزه منجر به عدم اجرای دقیق 

سازی صنعت فوالد در کشور شده است. خصوصی

منظور حضور هر چه شود بهبنابراین پیشنهاد می

تر بخش خصوصی در این عرصه، رفع موانع قوی

 موجود بررسی و مرتفع گردد.

های تجربه سال: وضع عوارض صادراتی پلکانی -

دهد وضع عوارض صادراتی یکسان قبل نشان می

در کل زنجیره تولید فوالد، صادرات محصوالت این 

رغم عدم نیاز داخل به این محصوالت زنجیره را، به

نهایت مانع از انتفاع با مشکل مواجه نموده و در

کشور از ارز حاصل از صادرات آن محصوالت شده 

د دولت با وضع شواست. به همین دلیل پیشنهاد می

شکل پلکانی از بروز چنین عوارض صادراتی به

مشکالتی جلوگیری نماید. به این صورت که در 

ترتیب با عوارض طول زنجیره تولید فوالد کشور به

آهن، کنسانتره کمتر و صادراتی بیشتر بر روی سنگ
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منظور رونق شمش فوالدی صفر اقدام کند و نهایتاً به

های صادراتی را برای شوقبازارهای صادراتی، م

جمله میلگرد و... در دست، ازمحصوالت پایین

 دستور کار قرار دهد. 
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