
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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هاير اجراي قانون هدفمندسازي يارانهثأت
بر صنعت فوالد كشور

1دوستالهه رحيم

چكيده
انرژي و اجراي هرچه بهتر عدالت در كشور به مرحلهها كه با هدف كاهش مصرف سياست هدفمندسازي يارانه

دنبالهاي اقتصادي كشور تبعاتي را بههاي انرژي، در بسياري از بخشدليل تغيير در قيمت حاملاجرا درآمد، به
برداشته است. از آنجا كه بخش فوالد و محصوالت فوالدي با توجه به انتخاب نحوه توليد در كشور فرايندي انرژي

شده فوالد در كشور افزايش يافته، بالطبع تأثيرپذيري زيادي را از اجراي اين قانون پذيرفته است و هزينه تماماست
كند كه دولت در عمل به تعهدات خود مبني بر پرداخت سهماست. اين موضوع زماني اهميت دو چندان پيدا مي

كه افزايش قيمت ارز توانسته است بخش زيادي ازچند بخش توليد از محل اجراي اين قانون سر باز زده است. هر
هاي توليديخصوصي فعال در اين حوزه بيشتر از بقيه بخشها را براي توليدكننده جبران نمايد، اما بخشاين هزينه

الملليپذيري ايران در عرصه بينمنظور جلوگيري از كاهش قدرت رقابترو، بهاند. ازايندولتي متحمل هزينه شده
هاي دولتي ازهاي توليد فوالد در كشور، افزايش حمايتجمله تغيير در روشادرات فوالد، برخي راهكارها ازو ص

هايگذاريبخش خصوصي فعال در اين بخش، كاهش مداخالت دولت در بازار فوالد كشور، حمايت از سرمايه
شود.... پيشنهاد ميخارجي، تعيين استراتژي توسعه فوالد با محوريت انرژي و آلودگي كمتر و

.ها، فوالد، يارانه، انرژي، دولتهدفمندسازي يارانه واژگان كليدي:

مقدمه
گستردگي استفاده از فوالد و محصوالت فوالدي
امروزه موجب شده است تا اهميت اين بخش در
هاقتصاد كشورها بيش از پيش نمايان شود. تا آنجا ك

توان گفت صنعت فوالد طي چهل سال گذشتهمي
نهايت منجر بهشاهد انقالبي صنعتي بوده كه در

هاي وابستهگسترش وسيع اين صنعت و زيرمجموعه
هايرفته پيشرفتبه آن در جهان شده است. رفته

اي بر مسيرسابقهطور بيعلمي و تكنولوژيكي به

rahimdoust_82@yahoo.com  يران      ا تهران، تحقيقات، علوم و حدوا سالمي،آزاد ا نشگاهدا قتصاد،ا شدار كارشناسي نشآموختهاد. 1

ت، كيفيتساخت فوالد اثرگذار بوده تا جايي كه قيم
تأثير قرار دادهو گستره محصوالت توليدي را تحت

است، اين در حالي است كه تجارت خارجي فوالد و
محصوالت فوالدي در كنار پيشرفت فناوري، اين

صنعت را متحول نموده است.
توليد فوالد در جهان نيازمند استفاده از مواد

دهدليل استفااوليه و مصرف انرژي است، بنابراين به
بسيار زياد اين صنعت از مواد اوليه و انرژي

توان گفت گسترش اين صنعت بر روي عواملمي



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

تأثیر اجراى قانون هدفمندسازى یارانه ها بر صنعت فوالد کشور
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محيطي نيز اثرگذار است. از سوي ديگر، گسترش
شدنافزون بازار جهاني فوالد، منجر به حاكمروز

فضاي رقابتي قوي در بازار اين محصوالت شده
است كه اين موضوع ضرورت حساسيت

اين عرصه را نسبت به كيفيت، توليدكنندگان
برد. در اين مسيرقيمت، زمان تحويل و... باال مي

چنانچه فعاالن اين عرصه از توليد، با استفاده از
هاي سنتي بخواهندهاي قديمي و روشتكنولوژي
المللي به رقابت بپردازند،هاي بيندر عرصه

نهايت محكوم به شكست خواهند بود زيرادر
شدتمنابع معدني و وجود بازارِ بهمحدوديت در 

رقابتي جايي براي آزمون و خطا براي
گذارد.توليدكنندگان اين عرصه باقي نمي

دهد برخورداريها نشان ميدر ايران نيز بررسي
از منابع ارزان تا حد زيادي توانسته است قدرت
رقابت كشور را در بازارهاي جهاني تقويت نمايد.

بر بودن خط توليد فوالد دربا عنايت به انرژي
كشور، خصوصاً استفاده زياد از منابع گاز و برق،

ها وگونه تغيير در سياسترود تا هرانتظار مي
ها بتواند بر ميزان سود توليدكنندگان ايناستراتژي

عرصه و فعاالن اين بخش تأثيرگذار بوده و نهايتاً
غييرمقادير توليد فوالد در كارخانجات را دچار ت

نمايد. حال چنانچه محصوالت توليدي سهمي از
خود اختصاص دادهبازارهاي صادراتي را نيز به

تواند فعاليتها ميگذاريگونه سياستباشند، اين
هاي فوالدساز را در عرصه رقابت با همتايانشركت

الشعاع قرار دهد. بنابراين با توجهخارجي نيز تحت
ش، سعي شده استبه اهميت موضوع در اين گزار

بر بودن صنعتتا با اشاره به جايگاه و ميزان انرژي
ها برفوالد تأثير اجراي قانون هدفمندسازي يارانه

روي اين صنعت مورد بررسي قرار گيرد و در پايان
عالوه بر بيان مالحظات امنيت اقتصادي مترتب بر

منظور بهبود وضعيت موجودآن، برخي راهكارها به
د.ارائه گرد

. نقش انرژي در توليد فوالد1
ونقلبخش صنعت پس از بخش خانگي و حمل

حسابهاي پرمصرف انرژي بهجمله بخشاز
آيد. در ميان صنايع موجود در كشور، بخشمي

توجهي از مصرف انرژي درصنايع معدني سهم قابل
خود اختصاص داده است. در اين ميانكشور را به

بر،جمله صنايع معدني انرژيصنعت فوالد از
رو،باشد. ازاينيازمند تكنولوژي باال ميبر و نسرمايه

دليل باال بودن سهم انرژي و تكنولوژي در توليدبه
شده فوالد، رقابت در عرصه جهانيو قيمت تمام

نيازمند توجه به نوع تكنولوژي توليد و بهينه نمودن
هاي توليدي است.مصرف انرژي در انواع روش

ر هر يك ازبنابراين نگاهي به ميزان مصرف انرژي د
هاي توليدي صنعت فوالد و مقايسه آن بابخش

تواند راهكارهاي بهتري رااستانداردهاي جهاني مي
در راستاي رسيدن به مصرف استاندارد براي

گذاران كشور تبيين نمايد.ريزان و سياستبرنامه
هايتوجه به اهميت موضوع، ابتدا به بيان روشبا

شود. دليلاشاره ميمختلف توليد فوالد در كشور 
اين بررسي آشنايي با پروسه توليد و مراحل مصرف

انرژي در اين صنعت است.



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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هاي مختلف توليد فوالد: روش1شكل 

.1391منبع: نخعي، 

)، آورده شده است1طور كه در شكل شماره (همان
هاي توليد فوالد استفاده از روش كوره بلنديكي از روش

آهن كه درسازي سنگاست. در اين روش پس از آماده
پذيرد، به كمكآهن كشور صورت ميمحل معادن سنگ

گيرد. درصورت مي كُك، كلوخ و آهك، احيا و تصفيه
شوند و باشده وارد كوره بلند مياين فرايند، مواد ياد

پذيرد؛ ايناستفاده از دمش اكسيژن، فرايند احيا انجام مي
دست آمده از كوره بلنددر حالي است كه محصول به

.1388. فريد دهقاني، خرداد 1

منظور تهيه فوالددرصد كربن است كه به 5/4تا  3حاوي 
رو، با ورودازاينبايست درصد كربن آن كاهش يابد؛ مي

محصول كوره بلند به كوره اكسيژن، فوالد كوره اكسيژن
آيد كه پسدست ميدرصد به 5/1 –  0با ميزان كربن بين 

ها بر روي آن، فوالد خام تهيهاز انجام برخي عمليات
66گردد. برخي تحقيقات نشان داده است كه حدود مي
درصد از توليد فوالد خام در جهان به روش كوره 67تا 

1شود.بلند انجام مي



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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سنگ آهن
28%

استهالك
3%

گاز و آب
3%

فروآلياژها
الكتريسيته4%

8%
قراضه

9%
حمل

9%

مواد كمكي
10%

زالكترودها و نسو
12%

نيروي كار
14%

در روش ديگر كه به روش احياي مستقيم معروف
هن در حالت جامد به وسيله گازآاست معموال سنگ

شود ويا كك احيا شده و تبديل به آهن اسفنجي مي
پس از آن با استفاده از دو فرآيند ميدركس يا
اچ.واي.ال احياي مستقيم شده و به فوالد تبديل

چه ميزان مصرف قراضه درشود. در اين روش هرمي
فرايند توليد بيشتر باشد، به همان ميزان مصرف انرژي

اين در حالي است كه مشاهدات 1يابد.كاهش مي
دليل منابع فراوان و ارزان قيمت گازدهد بهنشان مي

در كشور استفاده از روش احياي مستقيم يا
الكتريكي بسيار شايع است. در اين روش هزينهقوس

انرژي مشتمل بر گاز طبيعي و الكتريسته است كه
توليد فوالد خامشده سزايي در هزينه تمامتأثير به

دارد.

ها: ساختار شكست هزينه صنعت فوالد بر حسب نهاده1نمودار 

جهانهاي توليد يك تن فوالد به روش قوس الكتريكي در ريزهزينه  هاي توليد يك تن فوالد به روش قوس الكتريكي در ايران ريزهزينه
.1397هاي صنعت و معدن، زمستان وهشمنبع: گروه پژ

توان گفت)، مي1توجه به نمودار شماره (با
سازيگيري ساختار هزينه در صنعت فوالدشكل

دليل مزيت نسبي كشوراي است كه بهگونهكشور به
آهن، ايران در مراحل توليددر برخورداري از سنگ

ترين نهاده توليدعنوان اصليآهن بهفوالد از سنگ

. همان1

كه در جهاننمايد. اين در حالي است استفاده مي
ترينعنوان اصليشاهد توسعه كاربرد آهن قراضه به

باشيم. از ديگر نكات حائزنهاده توليد فوالد مي
نتيجهاهميت در اين نمودار سهم باالي حمل نهاده، در

ونقلي درهاي حملساختيافتگي زيرعدم توسعه

استهالك
1%

فروآلياژها
2% الكتريسيته

7%

قراضه
76%

حمل
1%

مواد كمكي
3%

زالكترودها و نسو
3%

نيروي كار
7%



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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كشور است؛ همچنين سهم مواد كمكي، الكترودها و
دليل وابستگي وارداتي درژها نيز بهنسوزها، فروآليا

هزينه توليد بسيار باالست. يكي ديگر از موارد مهم
كار ناشي ازهاي نيروي ذكر، باالبودن سهم هزينهقابل
كار در كشور در مقايسه باوري پايين نيروي بهره

الكتريكي در جهان است.توليد فوالد به روش قوس
درصد 9، كمتر از 2020بنابر آمار منتشر شده در سال 

توليد فوالد ايران به كوره بلند اختصاص دارد و بيش
هايدرصد توليد آن توسط كوره 91از 
هايكدام از روششود. هرالكتريكي انجام ميقوس
خود را دارند وليشده مزايا و معايب مختص بهياد

انتخاب نهايي روش توليد، به پارامترهاي مختلفي
بستگي دارد.

اد اوليه و قيمت انرژي از اثرگذارترين پارامترهامو
سنگ و كُك راآيند. زغالشمار ميدر اين حوزه به

توان از مواد اوليه اصلي در توليد فوالد به روشمي
سنگكوره بلند نام برد، اما ايران از منابع غني زغال

برخوردار نيست تا بتواند آن را به كُك تبديل كند.
ك وارداتي عالوه بر مشكالت تأمين،استفاده از كُ

لحاظ اقتصادي، زياددليل قيمت باالي آن بهبه
صرفه نيست، البته برخي كارشناسان بر اينبهمقرون

باورند كه اگر اكتشافات تكميلي انجام شود قطعاً به
سنگ دست پيدا خواهيم كرد،ذخائر مناسبي از زغال

باال و تكميل گذارياما تحقق اين امر مستلزم سرمايه
هاي اكتشافي دارد؛ بنابراين وجود منابع گازفعاليت

نسبت ارزان و همچنين ذخائرطبيعي فراوان و به

برتر ايراني در صنعت فوالد.. پرد تكنولوژي 1
.1385. اژدري، ارديبهشت 2

ترين داليل توسعهآهن مرغوب از مهمعظيم سنگ
شمارالكتريكي در ايران بههاي قوسروش كوره

1آيد.مي

تأثير انرژيتوان گفت شده ميتوجه به مطالب يادبا
زينه توليد هر تن فوالد و استفاده بهينه از انرژيبر ه

اي در كاهشكنندهتعيين و بازيابي آن نقش مؤثر و
كهطوريشده هر تن فوالد توليدي دارد، بهقيمت تمام
بازيابي در حد بااليي صورت هايي كهدر روش

سزايي در كاهش هزينهگيرد، اين امر نقش بهمي
هزينه الكتريسيته در سهمتا جايي كه  خواهد داشت.

درصد و در روش 5توليد به روش كوره بلند حدود 
كهحاليدرصد است. در 10 حدود ،مستقيم ياحيا

اًسهم هزينه گاز در توليد به روش كوره بلند تقريب
ينظر است ولي در روش احياصرف ناچيز و قابل

2رسد.درصد مي 11مستقيم به حدود 

توان استنباط كرد كهشده، ميتوجه به مباحث يادبا
بر است وروش توليد فوالد در كشور، روشي انرژي

گونه استراتژي در تعيين قيمترو، انتخاب هرايناز
تواند بر ميزان سوددهي اين صنعتهاي انرژي ميحامل

شده محصوالت فوالدي تأثير مستقيميو قيمت تمام
تواند در بازارهايتاً اين موضوع ميداشته باشد كه طبيع

رقابتي و صادراتي جايگاه كشور را دچار نوسان نمايد.
بر اساس برخي مطالعات صورت گرفته توسط سازمان

ترينمصرفرصنعت فوالد پُيابي مصرف سوخت، بهينه
،باشد. براي توليد هر تن فوالدبر كشور ميصنعت انرژي

جايي وهد اوليه و جاببدون در نظر گرفتن فرآوري موا



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

تأثیر اجراى قانون هدفمندسازى یارانه ها بر صنعت فوالد کشور

90

با احتساب ضريب نيروگاهي براي تأمين انرژي
متر مكعب گاز طبيعي 750تا  650حدود  ،الكتريكي

برابر انرژي مورد 7مورد نياز است. اين ميزان حدود 
نياز براي توليد سيمان است. با در نظر گرفتن قيمت

تن هر يازادالر به 500محصوالت فوالدي در حدود 
زگا و برق ميانگين( سنت 20 انرژي المللينه بينو هزي

درصد بهاي فروش 30مصرفي)، در حال حاضر حدود 
به همين دليل در 1باشد.فوالد، هزينه انرژي مصرفي مي

بخش بعدي گزارش به ميزان اثرگذاري افزايش قيمت
هاي انرژي بر صنعت فوالد كشور پرداختهحامل
شود.مي

نعت فوالد از. ميزان اثرپذيري ص2
گذاري بخش انرژيسياست

هاي دولت اثرات بسيارگذارياجراي سياست
هاي مختلف اقتصادي درمتفاوتي بر عملكرد بخش

هايي كه طي يكگذارد. يكي از سياستكشور مي
ايم، اجرايدهه اخير شاهد اجراي آن در كشور بوده

منظور بهينه كردنها بهقانون هدفمند كردن يارانه
رف انرژي و حفظ عدالت در برخورداريمص

هاي مختلف درآمدي در استفاده از يارانه تعلقدهك
توجه بهگرفته به بخش انرژي در كشور است. با

برشدت انرژيكه صنعت فوالد يكي از صنايع بهاين
هارو، اجراي قانون هدفمند كردن يارانهاست، ازاين
رگذار است.شده اين بخش از صنعت، اثبر قيمت تمام

وجود ارتباطات پسين و پيشين اين صنعت با ساير
شود تا تغيير قيمت فوالد آثار مهميصنايع موجب مي

1. http://www.ifco.ir/index.php/archiveresane/376-others/9330-sanatefolad

هاي اقتصادي و صنعتي كشور داشتهبر ساير بخش
ترينباشد. اين در حالي است كه يكي از مهم

ها،موضوعات در اجراي قانون هدفمندي يارانه
جبراني منابع حاصل هاي بازتوزيعي واجراي سياست

نحوي كه بر اساساز اجراي اين قانون بوده است. به
قانون مذكور، سهم خانوارها، توليد و دولت از منابع

درصد 20و  30، 50ترتيب سازي اين قانون بهپياده
هايبوده است، اما بررسي عملكرد دولت طي سال

دهد كه در بسياري ازاجراي اين قانون نشان مي
سهم بخش توليد از محل اجراي اين قانون هاسال

ها تحقق سهمناديده گرفته شده و يا در برخي از سال
طور كامل تحقق نيافتهدرصدي بخش توليد به 30

هايي كه ازتوان گفت يكي از بخشاست. بنابراين مي
ها بيشترينجانب اجراي قانون هدفمندي يارانه

است، زيراپذيري را داشته بخش توليد كشور آسيب
قيمتهاي توليد در كشور، انرژي ارزانيكي از مزيت

در اين بخش بوده است كه متأسفانه با اجراي اين
تواند بيشترين آسيب را متحمل شود.قانون مي

رود بخش توليد فوالد كه دردر اين ميان انتظار مي
بري بااليي برخوردار است،ميان ديگر صنايع از انرژي

اثرپذيري بااليي نيز از اجراي اين سياست داشته
توجه به اهميت موضوع در اين بخشباشد. بنابراين با

از گزارش، با تكيه بر آمار در دسترس، ميزان تأثير
هاي انرژي بر صنعت فوالد كشورتغيير قيمت حامل

شود. قبل از هر چيز آگاهي از سهم هر يكتبيين مي
از منابع انرژي در روند توليد صنايع آهن و فوالد

منظورهاي مختلف را بهتواند اهميت تأمين انرژيمي



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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توليد فوالد در كشور بيش از پيش روشن نمايد. به
مصارف)، سهم 2همين منظور در نمودار شماره (

انرژي در صنايع آهن و فوالد نشان داده شده است.

: سهم مصارف انواع انرژي در صنايع آهن و فوالد2نمودار 

سازي مصرف سوخت، شركت ملي نفت ايران.منبع: شركت بهينه

)، مشاهده2طور كه در نمودار شماره (همان
شود در صنايع آهن و فوالد و در مقام مقايسه،مي

برابر سهم انرژي 4ز طبيعي سهم مصرف گا
عنوانالكتريسيته در اين صنايع است و سهم كُك به
توجهمنبع انرژي سوم از بقيه منابع كمتر است. با

تر بودن سهم برقرغم پايينبه آمار در دسترس، به
مصرفي در اين صنعت، در مقايسه با سهم گاز
طبيعي، ميزان برق مصرفي صنعت فوالد كشور در

در اين بخش مورد بررسي قرار 1398سال 
گيرد.مي

: ظرفيت و مصارف برق كشور در سال1جدول 
1398  

مقدار  گيريواحد اندازهشاخص
83478  واتمگا هاي كشورظرفيت نيروگاه

271901 ساعتميليون كيلو واتكل مصرف
94470 ساعتميليون كيلو واتكل مصرف صنعت

30825 ساعتكيلو واتميليون   مصرف زنجيره فوالد
.1398منبع: پايش طرح جامع فوالد سال 

ساعت)(ميليون كيلو وات 1398: برق مصرفي در زنجيره فوالد در سال 3نمودار 

.1398منبع: پايش طرح جامع فوالد سال 

) و نمودار شماره1طور كه در جدول شماره (همان
توجه به ظرفيت و توليد)، نشان داده شده است، با3(

شود كه ازهاي كشور، مشاهده ميبرق نيروگاه
،1398مگاوات توليد برق در كشور در سال  83478

8%

73%

19%

كك
گاز طبيعي
برق

20967

3879

113
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2024

213

3487

فوالد
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چدن

كك
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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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ميليون كيلووات بر ساعت آن به مصرف 271901
ا مصرفرسيده است كه در اين ميان بخش صنعت ب

درصد از ميزان 35ميليون كيلووات ساعت  94470
خود اختصاص داده است. اين دربرق مصرفي را به

حالي است كه ميزان مصرف زنجيره فوالد از برق
درصد است كه از 33مصرفي بخش صنعت حدود 

12درصد سهم بخش توليد فوالد و  68اين مقدار 
ن انتظاردرصد سهم توليد آهن اسفنجي است. بنابراي

ساله كشور مبني 20انداز منظور تحقق چشمرود بهمي
ميليون تن فوالد خام، ساالنه نياز به توليد 55بر توليد 

ساعت برق در كشور باشدميليون كيلو وات 45905
برابر مقدار برق فعلي 49/1كه اين ميزان معادل حدود 

ساعت) خواهد بود.ميليون كيلو وات 30825فوالد (
مينه ميزان گاز مصرفي در صنعت فوالد كشوردر ز

نيز بر اساس آمار موجود و در دسترس مشاهده
ميليون مترمكعب گاز در كل 13179شود كه مي

مورد استفاده قرار 1398زنجيره توليد فوالد در سال 
منظور تفكيك مصرف گاز طبيعي درگرفته است. به

)،4هر يك از مراحل توليد فوالد نمودار شماره (
ترسيم شده است.

(ميليون مترمكعب) 1398: گاز طبيعي مصرفي در زنجيره فوالد در سال 4نمودار 

.1398منبع: پايش طرح جامع فوالد سال 

ه)، نشان داده شد4طور كه در نمودار شماره (همان
است، در فرايند توليد فوالد در كشور، حجم گاز

منظور توليد آهن اسفنجي بيش از بقيهمصرفي به
مراحل است. همچنين بر اساس آمار موجود، بايد

ساله كشور، در 20انداز منظور تحقق چشمگفت به
ميليون تن فوالد خام در 55براي توليد  1404سال 

مترمكعب گازميليارد  95/18كشور، ساالنه حدود 
43/1كه اين ميزان معادل  مورد نياز صنعت فوالد است

ميليون مترمكعب) مورد 13179برابر مقدار گاز فعلي (
باشد.مصرف در صنعت فوالد كشور مي

گونه كه در ابتداي اين بخش به آن اشاره شد،همان
جمله اجراي قانونهاي اقتصادي ازاعمال سياست
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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

تأثیر اجراى قانون هدفمندسازى یارانه ها بر صنعت فوالد کشور           
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با تغيير در نرخ تعرفه مصرفي هاهدفمندسازي يارانه
تواند در ميزان سوددهي آنهاي انرژي ميحامل

كه درتوجه به اينرو، بابخش اثرگذار باشد؛ ازاين
تفكيك مصارف انرژي صنايع آهن و فوالد، سهم

كارهاي بهبخش گاز طبيعي در مقايسه با ديگر انرژي
رفته در اين صنعت باالتر است، در اين بخش به

ايسه تغيير قيمت گاز طبيعي در قبل و بعد از اجرايمق
ها خواهيم پرداخت.هدفمندي يارانه

: تعرفه گاز مصرفي براي بخش صنعت فوالد در كشور5نمودار 

منبع: شركت ملي گاز ايران، مديريت گازرساني.

توجه به آمار در دسترس و با عنايت به نموداربا
شود كه تعرفه گاز مصرفي)، مشاهده مي4شماره (

براي كارخانجات فعال در عرصه توليد فوالد خام، از
درصد 271كنون از رشدي بالغ بر تا 1389سال 

ريال در 700نحوي كه از برخوردار بوده است، به
افزايش يافته 1399ريال در سال  2600به  1389سال 

است. اين موضوع ضرورت بهبود تكنولوژي و تغيير
بريهاي نسبتاً با انرژيدر روش توليد فوالد از روش

كند.بري پايين را طلب ميهاي با انرژيباال به روش
اين موضوع در حالي مطرح است كه بر اساس آمار

مصرف گاز طبيعي در زنجيره توليد موجود ميزان
ميليون مترمكعب 4/8846معادل  1395فوالد در سال 

ميليون 13180معادل  1398در سال و در سال 
مترمكعب در سال بوده است كه اين رقم به معني

درصدي در ميزان استفاده از گاز 49رشد حدود 
طبيعي در خط توليد فوالد كشور است.

فت، اجراي قانون هدفمندسازيتوان گبنابراين مي
تواند منجر به افزايش قيمتخود ميخوديها بهيارانه
شده توليد فوالد در كشور شود كه اين موضوعتمام

پذيري كشور در عرصهمنجر به كاهش قدرت رقابت
المللي خواهد شد (اين در حالي است كه يكي ازبين

ودنمنظور پيمهاي اسناد باالدستي كشور بهضرورت
جلوي توسعه، كاهش وابستگي به صادراتبهروند رو

نفت و در مقابل افزايش صادرات غيرنفتي است؛
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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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تواندرو، گسترش و تقويت صادرات فوالد ميازاين
هاي رشد اقتصادي و دستيابي به اهدافيكي از زمينه

شده را فراهم آورد)، اما از آنجا كه قيمت ارزتعيين
توجهي برخوردار است،در كشور از رشد قابل

توانسته تا حد بسيار زيادي مانع از كاهش توان رقابت
نهايت صادرات شده كه ايران در عرصه توليد و در

خصوص كارخانجات دولتي بيشتراين موضوع در
قابل رؤيت است، زيرا كارخانجات بخش خصوصي

دليل عدم توانايي در ورود تكنولوژي و يا تأمينبه
اند.در به ادامه حيات اقتصادي خود نبودهها، قاهزينه

نظران درمطابق نظر برخي كارشناسان و صاحب
چندبه اين نكته اشاره نمود كه هر توانمياين حوزه، 

منظور جلوگيري ازهاي مناسب بهاتخاذ روش
هدررفت منابع گاز و برق در كشور بسيار مورد

ا دراستقبال كارخانجات فعال در اين حوزه است، ام
هاي باالتروضعيت فعلي، حتي با وجود اعمال تعرفه

هاي انرژي، چنانچه دولت در مقولهدر قيمت حامل
اي نداشته باشد،گذاري بخش فوالد مداخلهقيمت

شاهد سوددهي كارخانجات توليد فوالد در كشور
خواهيم بود.

. مالحظات امنيت اقتصادي3
شده در اسنادنكه يكي از اهداف تعييتوجه به اينبا

دستي كشور رسيدن به رشد اقتصادي باالوباال
نهايت كاهش نرخنتيجه رفع مشكالت توليد و دردر

رو، تجهيزبيكاري در كشور است؛ ازاين
منظور دستيابي به اهدافهاي كشور بهزيرساخت

توانشده ضروري است. يكي از صنايعي كه ميتعيين

يك در كشور ياد كرد،عنوان صنعتي استراتژاز آن به
صنعت فوالد و محصوالت فوالدي است. حجم باالي

كار شاغل در آن و كسب جايگاه نسبتاً مناسب نيروي
هاي ظالمانه از نكاترغم اعمال تحريمالمللي بهبين

رو، وجودحائز اهميت در اين صنعت است. ازاين
ربط و نحوههاي ذيحساسيت در روند توليد شركت

ها، همچنين بررسي چگونگي اثرگذارينعملكرد آ
ها در عرصه توليد فوالد كشور،گذاريسياست
پذير خواهد بود.توجيه

جمله اجرايهاي دولت ازاعمال برخي سياست
چهمنظور اجراي هرها بهقانون هدفمندسازي يارانه

هاي انرژيسازي قيمت حاملبهتر عدالت و واقعي
شده فوالدداراي اثراتي همچون افزايش قيمت تمام

در كشور است. اين در حالي است كه دولت از
از پرداخت سهم بخش توليد از محل درآمد حاصل

اجراي اين قانون سر باز زده است كه اين موضوع
مراتب بيشتري بر بخش توليد كشور باخسارت به

خصوصداشته است. اين موضوع در همراهخود به
هاي فوالدي بخش خصوصي كه با پشتوانهشركت

مراتباند، اثرات بهرو بودهمالي اندكي نيز روبه
، چنانچه اينروشديدتري برجاي گذاشته است. ازاين

كارخانجات با تعطيلي مواجه شوند، شاهد سيل
عظيمي از بيكاران در كشور خواهيم بود كه امنيت

هادليل وجود نارضايتياقتصادي و ملي كشور را به
مورد هجمه قرار خواهد داد. از سوي ديگر، با كاهش
در توليد فوالد كشور، عالوه بر افزايش نيازهاي

والد، از ميزان صادرات كشور نيزوارداتي در زمينه ف
خود امنيتنوبهكاهد كه اين موضوع هم بهمي



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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اقتصادي كشور در حوزه افزايش وابستگي به
پذيرينهايت ضربهدهد و درخارجيان را افزايش مي
المللي و ميزان اثرپذيري ازكشور در مناسبات بين

نمايد.تصميمات خارجي را بيشتر مي

راهكارهاي پيشنهاديگيري و . نتيجه4
كه صنعت فوالد كشور يكي ازتوجه به اين

لحاظ مصرف انرژيترين صنايع كشور بهپُرمصرف
رو، اتخاذ هر يك ازدر كشور است؛ ازاين

هايي كه بتواند مانع از هدررفت منابع انرژيسياست
شده و همزمان منجر به حفظ و ارتقاي توان توليدي

هميت است. شواهد نشانكشور گردد، بسيار حائز ا
وري انرژي در توليد فوالد ودهد پايين بودن بهرهمي

محصوالت فوالدي در كشور منجر شده است تا
ميزان مصرف انرژي در اين بخش در مقايسه با عرف
جهاني فاصله زيادي داشته باشد و دسترسي به منابع

بر راهاي انرژيقيمت انرژي، استفاده از روشارزان
ظور توليد فوالد در كشور ترويج داده است.منبه

هاي دولت كه با هدفرو، يكي از سياستازاين
مندي افراد از يارانه انرژياجراي بهتر عدالت در بهره

توانست با اصالحدر كشور به مرحله اجرا درآمد، مي
مصرف انرژي در بخش فوالد كشور نيز عالوه بر

حفظ جلوگيري از هدررفت منابع انرژي به
زيست كمك زيادي نمايد.محيط

عدم پايبندي دولت در عمل به تعهدات خود در
پرداخت سهم بخش توليد از محل درآمدهاي حاصل

ها و نبوداز اجراي قانون هدفمندي يارانه
هاي مناسب و همچنين وجودزيرساخت

هاي ناشي از واردات تكنولوژي توليدمحدوديت
رجي مانع از كاهش سهمهاي خادليل اعمال تحريمبه

انرژي در خط توليد فوالد در كشور شد. هرچند
هاي پس از اجرايهاي باالتر طي سالاعمال تعرفه

هاي توليدكنندهها، شركتقانون هدفمندي يارانه
فوالد را مجبور به پرداخت بيشتر نمود، اما افزايش
قيمت ارز و جبران درآمد حاصل از اختالف فاحش

خلي و خارجي، بخش زيادي از اينارزش پول دا
ها را پوشش داد و در اين ميان كارخانجاتهزينه

دليل وابستگي به دولت توانستند از كاهشدولتي به
فاحش در سود شركت جلوگيري نمايند، اما

هاي خصوصي متحمل ضررهاي بسياريشركت
اند. اين در حالي است كه برخي كارشناسانشده

ه، كاهش مداخالت دولت رانظر در اين حوزصاحب
بهترين گزينه براي جلوگيري از ضررهاي احتمالي

هاي انرژيدانند و اثرگذاري افزايش قيمت حاملمي
در كاهش سوددهي واحدهاي توليدي در اين بخش

شمرند. از آنجا كه افزايش قيمترا بسيار اندك بر مي
تواند توان كشور را در عرصهشده فوالد ميتمام

با توليدكنندگان خارجي تضعيف نمايد و رقابت
موجب از دست رفتن بازارهاي صادراتي فوالد در

منظور تقويت بخشكشور شود، برخي راهكارها به
گردد.به شرح زير ارائه مي فوالد كشور

هاي توليد فوالد درحمايت تغيير در روش-
كه بخش عظيمي از توليد فوالدتوجه به اينبا: كشور
الكتريكي در حال انجام است وا روش قوسكشور ب

علت وجود منابعشده بهكه روش يادبا عنايت به اين
انرژي ارزان در كشور بسيار مورد استقبال بوده است،
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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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پذير بودن و دليل پايانشود بهرو، پيشنهاد ميازاين
محدوديت منابع و همچنين جلوگيري از هدررفت 

هاي هاي موجود زمينهژيمنابع انرژي، با بهبود تكنولو
الزم براي تغيير در روش توليد فوالد در كشور فراهم 
شود. اين در حالي است كه سهم انرژي در قيمت 

شده محصوالت فوالدي بسيار باالست. بنابراين تمام
تواند با كاهش قيمت تغيير در روش توليد فوالد مي

شده، قدرت رقابت توليدات داخل را در عرصه تمام
  جي افزايش دهد.خار

هاي دولتي از بخش خصوصي افزايش حمايت -
طور كه در متن گزارش نيز همان: فعال در اين بخش

هاي دولتي تا حدودي به آن اشاره شد، وجود حمايت
از بخش فوالد توانسته است كارخانجات وابسته را تا 

هاي اقتصادي حدودي از تبعات اجراي سياست
ها و افزايش قيمت نهجمله هدفمندسازي يارا(از

هاي انرژي) مصون نگه دارد، اما بخش حامل
توجه به خصوصي فعال در عرصه توليد فوالد، با

جمله صنايع و ربط ازاستراتژي برخي نهادهاي ذي
هاي توليدي و همچنين باال معادن در صدور پروانه

هاي توليد نتوانسته است متناسب با بودن هزينه
شده اقدام به فعاليت نمايد. هاي توليد نصبظرفيت

شود دولت با پرداخت سهم بخش بنابراين پيشنهاد مي
توليد از محل اجراي قانون هدفمندسازي و يا كاهش 

هاي كاهش يا هاي وارداتي در مواجهه با بحرانتعرفه
هاي جهاني فوالد و... به رونق فعاليت افزايش قيمت

  بخش خصوصي در زمينه فوالد كمك نمايد.
به : كاهش مداخالت دولت در بازار فوالد كشور -

عقيده برخي كارشناسان وجود مداخالت دولت در 

گذاري و تنظيم بازار فوالد موجب برخي سيستم قيمت
تبع آن، تغيير در ميزان اختالالت در تعيين قيمت و به

رو، گردد. ازاينسوددهي واحدهاي توليدي مربوطه مي
ش مداخالت خود در شود دولت با كاهپيشنهاد مي
گذاري فوالد و محصوالت آن، مانع از زمينه قيمت

كاهش سوددهي كارخانجات توليد فوالد شود و 
نتيجه تعيين قيمت را به تعادل عرضه و تقاضا در بازار در

هايي همچون اصالح محول نمايد. زيرا اعمال سياست
شده فوالد در كشور هاي انرژي، هزينه تمامقيمت حامل

فزايش داده است، اين در حالي است كه افزايش نرخ را ا
ارز و صادرات محصوالت توليدي توانسته تا حدود 

ها را پوشش دهد. حال چنانچه دولت زيادي اين هزينه
تواند منجر به گذاري فوالد مداخله نمايد، ميدر قيمت

  عدم سوددهي فعاليت فوالدسازان در كشور شود.
توجه به با: اي خارجيهگذاريحمايت از سرمايه -

خصوص تأمين منابع مالي هاي داخلي درمحدوديت
هاي جديد و يا گذاريالزم جهت انجام سرمايه

هاي در دست ساخت در صنعت فوالد، تكميل پروژه
تواند تا حد زيادي براي يكي از راهكارهايي كه مي

رفع اين كمبودها مؤثر واقع شود، حمايت از 
گذاري در اين منظور سرمايهبهگذاران خارجي سرمايه

بخش از صنعت است. همچنين از آنجا كه كشور 
هاي خارجي مواجه بوده است، همواره با انواع تحريم

چه بهتر منظور توسعه هرامكان انتقال فناوري به
هاي توليد در اين صنعت در كشور مقدور نبوده روش

گذار است، اين در حالي است كه ورود سرمايه
تواند راهگشاي انتقال فناوري در صنعت ميخارجي 

  فوالد به كشور باشد.



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

تأثیر اجراى قانون هدفمندسازى یارانه ها بر صنعت فوالد کشور           
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تعيين استراتژي توسعه فوالد با محوريت انرژي -
وجود كمبودها و محدوديت در: و آلودگي كمتر

ريزان را همواره به اين موضوعمنابع كشور، برنامه
سازد كه استفاده از اين منابع (خصوصاًرهنمون مي
بايست بر اساس استراتژي درست وميآب و برق) 

رو، با عنايت بهشده صورت پذيرد. ازاينحساب
بر استكه صنعت فوالد كشور يكي از منابع انرژياين

و بعضاً هدررفت منابع آبي در اين صنعت غيرقابل
شود باپوشي است، به همين دليل پيشنهاد ميچشم

رتعيين استراتژي كشور در بخش صنعت فوالد كشو
و اولويت قرار دادن محدوديت منابع و لزوم كاهش
آلودگي (در حوزه احداث واحدهاي جديد و يا نحوه
توليد فوالد در هر يك از واحدهاي فعال) در اين

صنعت، مانع از هدررفت منابع در كشور باشيم.
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