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 گري دولت دربررسي نقش تنظيم

 توازن زنجيره فوالد كشور
 

 

 

 چكيده

ويژه ارزش فوالد به در زمينه منابع معدني و انرژي، موجب توسعه زنجيرههاي ايران ظرفيت

تأمين نياز داخل، امكان صادرات فوالد و محصوالت  برعالوهطوري كه اخير شده، به در دهه

 20 حدود مجموع توليد ، از1398فوالدي به ساير كشورها نيز فراهم شده است. در سال 

هاي عمده فوالدي شركتميليون تن محصوالت فوالدي در  4/13و  فوالد خام ميليون تُن

فوالد و  ميليون تُن 7، حدود )بدون در نظر گرفتن واحدهاي كوچک مقياس( كشور

درصدي نسبت به سال  27ي رشد كه نشان دهنده صادر شده استمحصوالت فوالدي 

زنجيره فوالد ايران،  هاي ايجاد شده درشود براساس ظرفيتبيني ميپيش. قبل از آن است

برسد كه بر همين اساس تا پايان  1ميليون تُن 31به  1399ميزان توليد فوالد در سال 

شرايط جديد  افزايش يابد. ميليون تُن 12 رود، ميزان صادرات به، انتظار مي1399سال 

 اقتصادي دنيا كه ناشي از شيوع ويروس كروناست، ممكن است صادرات زنجيره فوالد ايران

مصرف داخلي فوالد نيز تابعي از رشد اقتصادي كشور است كه بر  را تحت تاثير قرار دهد.

 در بهترين حالت تغييري نخواهد كرد.  1399در سال  ،اساس شرايط موجود

                                                 
رسد ميزان توليد واقعي نظر مياما به ،انجام شده است. اين برآورد در طرح جامع مطالعات فوالد كشور 1

بيني طرح جامع فوالد محاسبات اين گزارش براساس پيش كمتر از اين عدد باشد. 1399فوالد ايران در سال 
  انجام شده است. 
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تواند في مياز منظر تأمين مواد اوليه مورد نياز در زنجيره ارزش فوالد، عوامل مختل

توان به ل ميترين اين عوامازجمله مهمدر شرايط كنوني،  هم بزند.توازن اين زنجيره را به

بيني شده، رونق هاي پيشعدم تحقق ظرفيت صدور مجوزهاي خارج از طرح جامع،

وامل در عگري، احتكار و صادرات مواد معدني و شمش فوالد اشاره كرد. البته اين واسطه

شود.  امشرايطي اثرگذار هستند كه دخالت دولت در قيمتگذاري مواد معدني و فلزي انج

ثر اهاي جهاني و داخلي، ها و كاهش شكاف بين قيمتدر صورتي كه با آزادسازي قيمت

 تعداد زيادي از اين عوامل در توازن زنجيره حذف خواهد شد. 

اي از فوالد و محصوالت فوالدي در داخل كشور، مجموعه دولت براي كنترل قيمت

ز اقدامات، ابخش نبودن هركدام دي و نتيجهدليل ناكاراماقدامات را انجام داده است كه به

بود فضاي مجبور به صدور بخشنامه يا مصوبه ديگري شده است. اين رويه نه تنها موجب به

نرسيده  كنندگان نهايي كاالها و خدمات )مردم( نيزنشده، بلكه نفعي به مصرف وكاركسب

 . اندوجود آمده منتفع شدهرانت بهها از است و عموماً، واسطه

هاي با توجه به پيشي گرفتن ظرفيتدر حال حاضر دهد كه محاسبات نشان مي

و  هاي ابتدايي زنجيره، فشار وارد شده بر بخش معادن سنگ آهنمحقق شده در حلقه

، 1397 هايطوري كه در سالهاست. بهسازي بيش از ساير حلقهواحدهاي كنسانتره

تره ها(، كمبود واقعي در بخش سنگ آهن و كنسانبيني)براساس پيش 1399و سال  1398

به  كنسانتره سنگ آهن و واردات 1399وجود داشته و خواهد داشت. بنابراين در سال 

 كشور دور از انتظار نيست. 

محصوالت  دهد كه مداخله دولت در قيمتگذاريهاي اين گزارش نشان مييافته

اي عدم توازن زنجيره است. حل چالش تأمين ف در زنجيره فوالد، يكي از داليل ريشهمختل
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و خودداري از مداخله « گريتنظيم»مواد اوليه در زنجيره ارزش با بازگشت دولت به نقش 

ارائه سناريو براي مديريت بازار فوالد ايران  سهپذير است. در اين گزارش قيمتي امكان

 آزادسازي قيمت»از ميان اين سناريوها،  در شرايط تحريميرسد ينظر مشده است كه به

براي همراه وضع محدود عوارض صادراتي هاي مختلف زنجيره فوالد بهمحصوالت حلقه

شايان ذكر است گري دولت است. ترين سناريو براي ايفاي نقش تنظيمبهينه، «تنظيم بازار

نياز اصلي ژي، پيشهاي انرقيمت حامل كه تدوين برنامه مشخص براي آزادسازي تدريجي

 است. ها در زنجيره فوالد كشور آزادسازي قيمت

 

 مقدمه

كشور، ظرفيت اسمي توليد فوالد بايد به  1404افق انداز سند چشمراهبردهاي  براساس

برسد كه بر همين مبنا، طرح جامع فوالد با همكاري نهادهاي مختلف  ميليون تُن 55

گيرد. يكي از موارد مورد صورت ساليانه مورد بررسي و پايش قرار ميبه دولتي و غيردولتي

توجه در طرح جامع مطالعات فوالد، توازن زنجيره ارزش از منظر مواد اوليه است. در اين 

هاي زنجيره ارزش ي امكان تأمين نياز حلقهامعندر زنجيره ارزش فوالد به« توازن»طرح، 

هاي مورد نياز براي تحقق است. بررسي و پايش زيرساختبه مواد اوليه از داخل كشور 

بنادر تجاري و انرژي نيز بخش ديگري از  آهن، جاده،، مانند راه1404انداز افق چشم

ذكر است كه در حال حاضر،  شاياندهد. خود اختصاص ميمطالعات طرح جامع فوالد را به

گونه ضمانت طالعات فوالد، هيچهاي انجام شده در طرح جامع منتايج مطالعات و بررسي

 هاي اين مطالعات ندارند.يافته اجرايي نداشته و واحدهاي توليدي الزامي براي تبعيت از
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ر خواهند در صورتي كه توازن در زنجيره فوالد برقرار نباشد، واحدهاي توليدي مجبو

هاي جهاني تأمين به مواد اوليه از طريق واردات و با قيمترا بود همه يا بخشي از نياز خود 

اري دليل نظام قيمتگذهاي داخلي و جهاني كه بهكنند. با توجه به شكاف ميان قيمت

پذيري و سودآوري اين در صورت واردات مواد اوليه، رقابت دولتي در ايران رخ داده است،

ر زنجيره دترين اولويت واحدهاي فعال صنايع تحت تأثير قرار خواهد گرفت. بنابراين مهم

 هاي جهاني است. تر از نرخپايين فوالد، تأمين مواد اوليه از داخل كشور و با قيمت

آن تا  بيني آيندهارزش فوالد ايران و پيش در اين گزارش، وضعيت موجود زنجيره

انجام شده است. بررسي عوامل مؤثر بر توازن زنجيره و ميزان موفقيت دولت  1399سال 

درنهايت دهد. بخش ديگري از اين گزارش را تشكيل مي 1«گريتنظيم»در ايفاي نقش 

ترين سناريو پيشنهادهايي براي تنظيم بازار زنجيره فوالد در قالب سه سناريو ارائه و بهينه

 انتخاب شده است. 

 

 بيني آينده  . وضعيت موجود زنجيره ارزش فوالد ايران و پيش1

هاي وضعيت كلي توليد، نياز زنجيره و صادرات محصوالت مختلف حلقه 1در جدول 

نشان داده شده  1399بيني سال و پيش 1398، 1397زنجيره ارزش فوالد براي سال 

 به شرح زير است: 1جدول  در نظر گرفته شده براي محاسباتِ مفروضاتاست. 

 كوره قوس الكتريكي( ـ مستقيم يضرايب تبديل زنجيره ارزش فوالد )روش احياـ 

كنسانتره  ←( ×05/1گندله ) ←( ×45/1آهن اسفنجي ) ←( ×2/1شمش فوالد )

                                                 
1. Regulatory 



 

 ____________________________________________________  

 

 

5 

 سنگ آهن ←( ×8/1)

 ز است(. تن آهن اسفنجي نيا 2/1)مثال: براي توليد هر تن شمش فوالد به روش كوره قوس، 

 ميزان توليد كل فوالد خام كشورـ 

 يليون تُنم 2/2فوالد خام توليد شده كه از اين ميزان،  ميليون تُن 6/24، 1397در سال 

وش كوره به ر ميليون تُن 4/18هاي القايي و در كوره ميليون تُن 4به روش كوره بلند، 

الد فو ميليون تُن 9/24، حدود 1398سال ماهه 11قوس الكتريكي توليد شده است. در 

در  يون تُنميل 5/4بلند، حدود كوره به روش ميليون تُن 2/2توليد شده كه از اين ميزان، 

ت. به روش كوره قوس الكتريكي توليد شده اس ميليون تُن 2/18هاي القايي و كوره

و  5، 1/3ترتيب به نسبت فوالد به ميليون تُن 1/31، 1399شود در سال بيني ميپيش

 توليد خواهد شد.   23

 و قوس الكتريكي  هاي القايينسبت قراضه و آهن اسفنجي در شارژ كورهـ 

درصد شارژ  60حدود  1398درصد و در سال  50طور متوسط حدود ، به1397در سال 

راضه(. دليل كمبود عرضه و افزايش قيمت قهاي القايي، آهن اسفنجي بوده است )بهكوره

شود. همچنين فرض شده كه بيني ميدرصد پيش 70حدود  1399اين ميزان براي سال 

هن هاي قوس الكتريكي، قراضه آهن و مابقي آدرصد شارژ كوره 5طور متوسط حدود به

 اسفنجي است. 

دهد كه با فرضيات ذكر شده، نشان مي براساس 1آمار، اطالعات و محاسبات جدول 

هاي ابتدايي زنجيره، فشار وارد هاي محقق شده در حلقهتوجه به پيشي گرفتن ظرفيت

هاست. سازي بيش از ساير حلقهن و واحدهاي كنسانترهشده بر بخش معادن سنگ آه
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ها(، كمبود واقعي در بيني)براساس پيش 1399و  1398 ،1397هاي طوري كه در سالبه

واردات  1399بخش سنگ آهن و كنسانتره وجود داشته و خواهد داشت. بنابراين در سال 

 كنسانتره به كشور دور از انتظار نيست. سنگ آهن و 

 

 د كشورضرايب تبديل( و صادرات در زنجيره فوال براساس. توليد واقعي، نياز زنجيره )1جدول 
 (ميليون تُن)

 زنجيره

 شرح
 گندله كنسانتره سنگ آهن

آهن 

 اسفنجي

 شمش فوالد

 القايي قوس الكتريكي

 1397سال 

 4 4/18 3/26 5/41 9/44 85 توليد واقعي

 - - 3/23 8/33 5/35 9/63 نياز زنجيره براي توليد فوالد

 - - 3/23 1/38 6/43 8/80 نياز واقعي زنجيره 

 - - 54/0 8/2 5/5 8/8 صادرات

 (-) كمبود/)+( مازاد

 *براي توليد فوالد
3/12 + 9/3 + 9/4 + 46/2 + - - 

 - - + 46/2 + 6/0 - 2/4 - 6/4 **واقعي (-) كمبود/)+( مازاد

 1398سال ماهه نخست 11

 5/4 2/18 6/24 9/37 6/43 *** ~ 75 – 83 توليد واقعي

نياز زنجيره براي توليد 

 فوالد
8/65 5/36 8/34 24 - - 

 - - 24 7/35 8/39 5/78 نياز واقعي زنجيره 

 - - 95/0 4/2 7/3 1/6 صادرات

 (-) كمبود/)+( مازاد

 براي توليد فوالد
(1/11 )+– (1/3)+ 4/3 + 7/0 + 4/0 - - - 

 (-) كمبود/)+( مازاد

 واقعي
(6/1- )– (6/9-) 1/0 + 2/0 - 4/0 - - - 
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 زنجيره

 شرح
 گندله كنسانتره سنگ آهن

آهن 

 اسفنجي

 شمش فوالد

 القايي قوس الكتريكي

 1399بيني سال پيش

 5 23 4/34 1/54 54 *** 95 بيني توليد واقعيپيش

بيني نياز زنجيره براي پيش

 توليد فوالد
3/83 3/46 1/44 4/30 - - 

بيني نياز واقعي پيش

 زنجيره
6/104 1/58 7/48 4/30 - - 

 - - 0 0 0 0 ****صادرات

 (-) كمبود/)+( مازاد

 توليد فوالدبراي 
7/11 + 7/7 + 10 + 4 + - - 

 (-) كمبود/)+( مازاد

 واقعي
6/9 - 1/4 - 4/5 + 4 + - - 

ر، گمرك آمار و اطالعات دفتر صنايع معدني وزارت صمت، طرح جامع فوالد كشو براساس: محاسبات تحقيق مأخذ

 جمهوري اسالمي ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( 

 توليد واقعي  –* مازاد/كمبود براي توليد فوالد = )نياز زنجيره براي توليد فوالد + صادرات( 

 توليد واقعي  –** مازاد/كمبود واقعي = )نياز واقعي زنجيره + صادرات( 

 انجام شده است.  1397آمار سال  براساسورد آ*** آمار دقيق موجود نيست و بر

 ود. قابل توجه نخواهد بمحصوالت صادرات  ،عوارضوضع ، با توجه به 1399**** فرض شده است كه در سال 
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 زنجيره ارزش فوالد . نقش دولت در توازن 2

 . نظام قيمتگذاري محصوالت زنجيره فوالد 1-2

براساس قوانين و مقررات كشور، قيمتگذاري محصوالتي كه در بورس كاال عرضه و معامله 

، 1398و  1397هاي دليل شرايط خاص كشور در سالاما به ،شوند، ممنوع استمي

كنترل ميزان عرضه در  سياست دولت براي تنظيم بازار، استفاده از ابزار قيمتگذاري و

همين مسئله باعث شده است كه قيمت پايه شمش فوالد براي  1.بورس كاال بوده است

بزرگ  توليدكنندگان عمدتاًمعامله در بورس كاال توسط دولت تعيين شود و پس از عرضه 

به ميزان تعيين شده توسط دولت )كه عموماً بيش از تقاضاي بازار فوالد كشور است(، قيمت 

شود. مواد اوليه مورد نياز در زنجيره شمش فوالد در بورس كاال مشخص مي نهايي معامله

ولت هاي تعيين شده توسط دفوالد از سنگ آهن تا آهن اسفنجي نيز براساس فرمول

صورت ضرايبي شود. بدين صورت كه قيمت كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي بهقيمتگذاري مي

 ماهه قيمت فروش نقدي شمش فوالد خوزستان در بورس كاالست. از متوسط سه

قيمتي دولت در بازار محصوالت زنجيره فوالد موجب شده تا  هاي مداخلهسياست

هاي داخلي و جهاني ايجاد شود كه اين مسئله قيمتشكاف قيمتي قابل توجهي ميان 

همراه كاهش ارزش ريال باعث شده تا جذابيت صادرات افزايش يابد. رشد صادرات به

همراه كاهش عرضه داخلي، دولت را به سمت كنترل محصوالت مختلف زنجيره فوالد به

طوري كه اقدامات به .صادرات و وضع عوارض صادراتي براي مواد معدني و فلزي سوق داد

ذيل )كه عمدتاً برخالف قوانين و مقررات جاري كشور هستند و با مصوبه شوراي هماهنگي 

                                                 
 شده است. تصويبقوا  حدود اختيارات ستاد تنظيم بازار در جلسات شوراي هماهنگي اقتصادي سران .1
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ها و حفظ توازن زنجيره انجام اند( براي كنترل قيمتاقتصادي سران قابليت اجرا پيدا كرده

 شده است:  

  قيمتگذاري محصوالت مختلف زنجيره ارزش فوالد، 

  ورس رگ به عرضه ماهيانه شمش و محصوالت فوالدي در بالزام توليدكنندگان بز

 ،كاال به ميزان مشخص

  صوب مهايي در بورس كاال كه قيمت پاياني معامله بيش از ميزان ابطال معامله

 وزارت صمت باشد،

  هاي مختلف براي صادرات واحدهايي كه سهم تعيين شده توسطيتدايجاد محدو 

 ،اندنكردهدولت را در بورس كاال عرضه 

  ًدگانبه توليدكنن ممنوعيت صادرات توسط بازرگانان و محدود كردن صادرات صرفا، 

   درصدي براي سنگ آهن، كنسانتره و گندله 25وضع عوارض صادراتي. 

 

 . آثار مداخله دولت در تنظيم بازار محصوالت زنجيره فوالد  2-2

اي از اقدامات فوالد و محصوالت فوالدي در داخل كشور، مجموعه دولت براي كنترل قيمت

بخش نبودن هر كدام از اقدامات، مجبور ناكارامدي و نتيجه دليلبهفراقانوني را انجام داده است كه 

 وكاركسببه صدور بخشنامه يا مصوبه ديگري شده است. اين رويه نه تنها موجب بهبود فضاي 

كنندگان نهايي كاالها و خدمات )مردم( نيز نرسيده است و عموماً، نشده، بلكه نفعي به مصرف

ترين اثر اند. مهمهاي ايجاد شده توسط دولت سود بردهها از اختالف قيمتي و محدوديتواسطه

است. دونرخي شدن محصوالت زنجيره فوالد و ايجاد زمينه فساد  قيمتي، گرانههاي مداخلهسياست
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توان در موارد اي در قيمتگذاري محصوالت زنجيره فوالد را ميهاي مداخلهساير آثار سوء سياست

 ذيل خالصه كرد: 

 هاي داخلي و جهاني و افزايش جذابيت صادرات. ايجاد شكاف ميان قيمت1

ف قابل اقدامات دولت براي تنظيم بازار محصوالت زنجيره فوالد، موجب ايجاد شكا مجموعه

يشتري بهاي جهاني و داخلي شده است. در چنين فضايي توليدكننده تمايل وجهي ميان قيمتت

 به صادرات پيدا خواهد كرد و عرضه محصول در داخل كشور جذابيتي نخواهد داشت. 

 هاي كشف قيمت برمبناي عرضه و تقاضا در بورس كاال مساثر شدن مكاني. كم2

كنندگان و ين عرضهتعي پايه، ميزان عرضه در بورس كاال، دخالت دولت در تعيين قيمت

ست دولت داين نهاد اقتصادي را به ابزاري در  ها،خريداران مجاز و ابطال برخي معامله

شود. مينبراي تنظيم بازار تبديل كرده است و كشف قيمت برمبناي عرضه و تقاضا انجام 

ندگان از دست بدهد، تمايل توليدكنهمين مسئله باعث شده بورس كاال كارايي خود را 

باز  به عرضه در بورس كاال كاهش يابد، معامالت غيرشفاف و دستوري، جايگزين فضاي

 رقابتي شده و زمينه فساد و دور زدن قانون ايجاد شود. 

 هاي زنجيره هم خوردن توازن زنجيره فوالد از منظر تأمين مواد اوليه در حلقه. به3

 دليلبههاي ابتدايي زنجيره ويژه در حلقههمحصوالت زنجيره فوالد بجذابيت صادرات 

وجود بازارهاي صادراتي در دسترس و سود باالي تجارت، بيشتر است. بنابراين در فضايي 

گذاري كه شكاف قيمتي ايجاد شده، ارزش پول ملي كشور كاهش يافته و تمايل به سرمايه

جاي فعاالن اقتصادي تمايل دارند تا به است، پايين وكاركسبفضاي نامناسب  دليلبه

افزوده باال، اقدام به صادرات كاالهايي توسعه زنجيره ارزش و توليد محصوالت با ارزش
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مانند سنگ معدن، كنسانتره، گندله، آهن اسفنجي و شمش فوالد كنند. همين مسئله 

 ه است. هم خوردن توازن زنجيره و كمبود مواد اوليه در داخل شدموجب به

  آهن، كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي. عدم امكان نظارت دولت بر خريد و فروش سنگ4

رس كاال مستمر سنگ آهن، كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي در بو با توجه به اينكه عرضه

سط دولت شود، امكان نظارت اصولي بر بازار داخلي و صادراتي اين محصوالت توانجام نمي

قدي نياز زنجيره به محصوالت فوق، خريد و فروش ن دليلبهطوري كه ت. بهسلب شده اس

با هدف كسب  بلكه ،زنجيره فوالد، نه با هدف تأمين نياز زنجيره انواع محصوالت فراوري شده

شكاف ميان  دليلبهگري رونق پيدا كرده است. واردات مواد اوليه سود از طريق واسطه

دهد يپذيري و سودآوري توليدكنندگان كشور را كاهش مهاي داخلي و جهاني، رقابتقيمت

 كند. هاي اقتصادي غيرمولد ايجاد ميو همين امر فضاي مساعدي را براي فعاليت

 ها براي سوءاستفاده از شكاف قيمتي. فعال شدن غيرتوليدكننده5

هاي اصلي فعال آثار ناشي از آن، يكي از زمينه دونرخي بودن محصوالت زنجيره فوالد و

يجاد هاي مختلفي مانند سوءاستفاده از انحصار اگران به روشهاست. واسطهشدن واسطه

رات با احتكار و صاد ،ياب()ايرادات جدي در سامانه بهين شده در خريد از بورس كاال

تي كه نند. بنابراين سياسكهاي بازرگاني يكبار مصرف، سودهاي كالني را كسب ميكارت

رده است، كننده نهايي اتخاذ كدولت با هدف جلوگيري از تورم و وارد شدن فشار به مصرف

 . جاي توليد رونق داده استهاي اقتصادي غيرمولد را بهطور غيرمستقيم فعاليتبه
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 اي دولت، جلوگيري از افزايش نرخ تورمهاي مداخلهترين داليل سياستيكي از مهم

طور مستقيم از آن استفاده است. بررسي روند افزايش قيمت كاالهاي نهايي كه مردم به

هاي تنظيم بازار اي از سياستكنندگان نهايي، بهرهدهد كه مصرفكنند، نشان ميمي

برند و كاالي نهايي مانند مسكن، خودرو، لوازم خانگي و... همچنان با قيمت باال دولت نمي

سد و آثار رواني ناشي از عوامل مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي، ربه دست مردم مي

طور نمونه اگر ساختمان با سازه اند. بهنقش اصلي را در افزايش قيمت كاالها ايفا كرده

سهم ميلگرد  عنوان يكي از كاالهاي نهايي مورد استفاده مردم در نظر گرفته شود،بتني به

درصد و در شهرهاي  6تا  4شهرها شهرهاي بزرگ و كالنساختمان در  در قيمت تمام شده

واقعي شدن تدريجي قيمت ميلگرد فوالدي و  1درصد است. 10تا  8كوچک و روستاها 

 15هاي جهاني و داخلي، حداكثر موجب افزايش كاهش شكاف قيمتي ميان قيمت

درصد بر  1درصدي قيمت ميلگرد فوالدي خواهد شد. اين افزايش قيمت تأثيري كمتر از 

بهاي تمام شده ساخت مسكن خواهد داشت. شايان ذكر است كه جهش ناگهاني قيمت 

التهابات بازار و آثار رواني ناشي از آن اتفاق افتاده  دليلبهو  1397يک بار در سال  مسكن

دهد كه اين بخش، ظرفيت است. در حال حاضر، وضعيت عرضه و تقاضاي مسكن نشان مي

جهش مجدد قيمتي را ندارد و لذا آزادسازي تدريجي قيمت در محصوالت زنجيره فوالد، 

عنوان يكي از كاالهاي نهايي مورد تمام شده ساختمان بهتأثير قابل توجهي بر قيمت 

 مردم نخواهد داشت.  استفاده

                                                 
هزار لاير است، براي ساخت هر  45.000طور متوسط ن ميلگرد فوالدي بهدر اينجا فرض شده قيمت هر ت   .1

گيرد و قيمت متوسط تمام كيلوگرم ميلگرد مورد استفاده قرار مي 50طور متوسط مترمربع سازه بتني به
و در شهرهاي كوچك و روستاها  لاير 40.000.000شهرها شده ساخت هر مترمربع سازه بتني در كالن

  قيمت زمين در بهاي تمام شده در نظر گرفته نشده است.  لاير باشد. 25.000.000
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 . عوامل مؤثر بر توازن زنجيره فوالد كشور 3-2

ن، مزيت نسبي توليد انواع محصوالت زنجيره فوالد با استفاده از مواد اوليه و انرژي ارزا

المللي هاي بينشده تا در شرايط تحريمهمين عامل نيز باعث توليدكنندگان ايراني است. 

شورهاي كهاي توليد، معادن و صنايع فوالدي كشور بتوانند همپاي ساير و افزايش هزينه

ورتي كه بزرگ توليدكننده فوالد، همچنان در بازارهاي جهاني حضور داشته باشند. در ص

اشد، سودآوري فراهم نب به هر دليلي امكان تأمين همه يا بخشي از مواد اوليه از داخل كشور

كشور كاهش  كنند، در داخلآن دسته از توليدكنندگاني كه اقدام به واردات مواد اوليه مي

هاي جهاني، حمل دريايي خواهد يافت. تأمين ارز مورد نياز براي خريد مواد اوليه با قيمت

گان كنندهاي جديد وارداي تا واحد توليدي چالشتا بنادر كشور و حمل ريلي يا جاده

 شود. هاي توليد ميمواد اوليه خواهد بود و منجر به افزايش هزينه

يراني اطور مثال در صورتي كه توليدكنندگان آمده است، به 2طور كه در جدول همان

سانتره نسبت ن كندرصد از استراليا كنند، براي تأمين هر تُ 67 اقدام به واردات كنسانتره

داخت دالر هزينه بيشتر پر 80كشور تأمين كنند، حدود  به حالتي كه آن را از داخل

 خواهند كرد. 
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 *هاي توليد. تأثير تغيير نحوه تأمين مواد اوليه در هزينه2جدول 
 ن()دالر بر تُ

 ها هزينه                 

 شرح       

متوسط 

 قيمت خريد

متوسط هزينه 

 حمل دريايي

متوسط هزينه حمل 

 ريلي در داخل كشور

هاي هزينهجمع 

 تأمين ماده اوليه

 كنسانتره

واردات كنسانتره از 

 استراليا
100 30 10 140 

خريد كنسانتره از 

 واحدهاي داخل كشور
50 0 10 60 

معدن و  : آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران، بخشنامه معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت،مأخذ

 .بولتن متال هايگزارشتجارت و 

د خوزستان ماهه فروش شمش فوالريال، قيمت كنسانتره داخلي: )متوسط سه 115.000* مفروضات: نرخ تسعير ارز  

ر گرفته ريال در نظ 37.000(، قيمت متوسط فروش شمش فوالد خوزستان در بورس كاال در سه ماه اخير 16/0× 

 شده است. 

 

از داخل كشور  مورد نياز خود را بنابراين توليدكنندگان تمايل دارند تا كل مواد اوليه

مواد اوليه  تأميناز منظر  «توازن زنجيره فوالد»كنند. به همين دليل، پايش مستمر  تأمين

 ربط قرار گرفته است.   از داخل كشور در دستور كار نهادهاي ذي

ر، پايش مستمر فرايندهاي اكتشاف سنگ آهن، ذخاير قطعي و احتمالي معادن كشو

بيني هاي مختلف زنجيره ارزش و پيشه براي واحدهاي توليدي در حلقهمجوزهاي صادر

فوالد  اندازي ازجمله موارد مهم در پايش زنجيرهتحقق توليد در واحدهاي در حال راه

ر در هاي انجام شده براي موازنه زنجيره فوالد كشوايران است. نتايج آخرين بررسي

 نمودارهاي زير نشان داده شده است.
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شمش فوالد آهن اسفنجي گندله كنسانتره سنگ آهن

پيش بيني توليد

نياز زنجيره

كمبود/ مازاد 

ن
ن ت

يو
يل

م

شمش فوالد آهن اسفنجي گندله كنسانتره سنگ آهن

پيش بيني توليد

نياز زنجيره

كمبود/ مازاد 

ن
ن ت

يو
يل

م

 1398بيني توليد در پايان سال پيش براساس. موازنه زنجيره فوالد 1نمودار 

 

 

 

 

 

 
 

 

، 1404و افق  1399، 1398گزارش بررسي و مطالعه وضعيت تأمين سنگ آهن كشور در سال  مأخذ:

 المللي فوالدتكنيک.سازمان ايميدرو، شركت ملي فوالد ايران و شركت مهندسي بين

 

 *1399بيني توليد در پايان سال يشپ براساسيره فوالد . موازنه زنج2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .همان مأخذ:

 شده است.    1و جدول  2* تفاوت در مفروضات، موجب اختالف در نتايج محاسبات نمودار 
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شمش فوالد آهن اسفنجي گندله كنسانتره سنگ آهن

ظرفيت اسمي 

نياز زنجيره

كمبود/ مازاد 

ن
ن ت

يو
يل

م

 1404ظرفيت اسمي در افق  براساس . موازنه زنجيره فوالد3نمودار 

  

 

 

 

 

 
 

 

  همان.مأخذ: 

 

ترتيب اولويت و هم بزند. اين عوامل بهتوازن زنجيره را به تواندعوامل مختلفي مي

 اثرگذاري عبارتند از: 

 الف( مداخله دولت در بازار 

مداخله دولت در بازار از طريق قيمتگذاري محصوالت زنجيره فوالد منجر به ايجاد شكاف 

هاي داخلي و جهاني شده و تمايل توليدكنندگان به صادرات محصوالت ميان قيمت

كند. با افزايش ميزان صادرات، تأمين نياز واحدهاي داخلي مختلف زنجيره، افزايش پيدا مي

پذيري واحدها در كشور، امكان واردات كاهش رقابت دليلبهشود و رو ميهبا چالش روب

هاي جهاني نيز وجود نخواهد داشت و منجر به عدم توازن در زنجيره مواد اوليه با قيمت

ترين و . شايان ذكر است كه موضوع مداخله دولت در بازار، مهمفوالد خواهد شد

اند متأثر اثرگذارترين عامل در توازن زنجيره ارزش است و عوامل ديگري كه در ادامه آمده

 از اين مسئله خواهند بود. 
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هاي حمايتي از احداث واحدهاي معدني و رويه مجوز و سياستب( صدور بي

 صنايع معدني 

ناي هاي حمايتي توسط دولت بايد برمبي صنعتي و معدني و اتخاذ سياستصدور مجوزها

معدني  رويه مجوز احداث واحدهاي معدني و صنايعراهبردهاي كالن كشور باشد. صدور بي

هم به اي و آمايش سرزمين، موجبهاي منطقهدر زنجيره فوالد بدون در نظر گرفتن مزيت

شود. همچنين بيني شده ميدستيابي به اهداف پيشخوردن توازن زنجيره و ايجاد چالش در 

هاي هاي حمايتي دولت از بخش صنعت و معدن نيز بايد هدفمند بوده و اولويتسياست

عنوان صنعتي و معدني كشور از طريق مطالعات كارشناسي و آمايش سرزمين تعيين شود. به

ر موازنه دي از عوامل مهم مثال در نظر گرفتن جانمايي واحدهاي زنجيره فوالد در كشور يك

و  اي كه در سواحل جنوبي كشور احداث شود، مشكالتشک كارخانهيزنجيره ارزش است. ب

 ،هاي كمتري درخصوص صادرات محصول و واردات مواد اوليه و مصرفي خواهد داشتچالش

هاي هايي كه مجوز احداث آن در مناطق مركزي كشور صادر شود، با چالشاما كارخانه

 رو خواهد شد. هتأمين آب، تأمين مواد اوليه و... روب ونقل،متعددي ازجمله حمل

 بيني شده هاي پيشج( عدم تحقق ظرفيت

بيني شده هاي پيشيكي ديگر از داليل عدم توازن در زنجيره فوالد، عدم تحقق ظرفيت

برداري از طور مثال در حال حاضر ميزان تحقق بهرهدر طرح جامع فوالد كشور است. به

 ،تر بودهسازي عقبواحدهاي فوالدسازي كشور در مقايسه با تحقق واحدهاي گندله

هن و هاي نخست زنجيره تحت فشار قرار گرفته و كشور با كمبود سنگ آبنابراين حلقه

 است.كنسانتره مواجه شده 
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 هاي القايي د( تغيير الگوي شارژ كوره

اسفنجي  صورت تركيبي از قراضه و آهنهاي القايي كه عموماً بهتغيير الگوي شارژ كوره

 7فيت است، يكي ديگر از عوامل مؤثر در توازن زنجيره فوالد است كه با توجه به ظر

رزش قابل توجه اازنه زنجيره ي توليد فوالد به روش كوره القايي، تأثير آن در موميليون تُن

 ـ 50ز هاي القايي انسبت شارژ آهن اسفنجي و قراضه در كوره مثالطور خواهد بود. به

رسيده است و همين امر تقاضاي آهن  1398در سال  40ـ  60به  1397در سال  50

 اسفنجي را در كشور افزايش داده است. 

 

 فوالد ايران گري دولت در بازار زنجيره. نقش تنظيم3

كند. هدف ، فرايندي است كه زمينه را براي اعمال حكمراني دولت فراهم مي«گريتنظيم»

كنندگان كاال و خدمات براي تضمين منفعت از اين مداخالت، ايجاد كنترل عمومي بر ارائه

گري يكي از كاركردهاي اصلي نظام حكمراني نوين است. استفاده از عمومي است. تنظيم

هاي ناپذير نظامهاي نهادي و سياستي بخش جداييهاي نوين در كنار نوآوريفناوري

اي اي صرفاً حقوقي و اقتصادي به حوزهاز مقوله گري عمالًگر است. امروزه، تنظيمتنظيم

روز بودن، فعاليت متنوع و پيچيده با ماهيت نوآورانه و فناورانه تبديل شده و پويايي، به

ي هوشمند و نگاهي جامع و بين بخشي، از خصوصيات نظام دستانه، نهادسازپيش

عنوان نهادي قضايي، بروكراتيک، گر بههاي سنتي تنظيمگر نوين است كه با ويژگيتنظيم

 1متفاوت است. مراتبي ذاتاًرسمي و سلسله

                                                 
، «گري و ارتباط آن با نظام حكمراني. مفهوم تنظيم1گري نظام ملي تنظيم»اماميان و همكاران، محمدصادق  1.

  .1397، هاي مجلس شوراي اسالميمركز پژوهش
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قانون اساسي و تشكيل  وچهارمچهلهاي كلي اصل با تصويب قانون اجراي سياست

گري در ايران رخ داد. اين مرحله از عطفي در استقرار نظام تنظيم هشوراي رقابت، نقط

گري گري عمالً تالشي در جهت ايجاد نهادهاي نسبتاً مستقل تنظيمتوسعه نظام تنظيم

ناسازگاري ساختارهاي  واسطهسازي بود كه بهزمان با فرايند خصوصيدر حوزه اقتصاد و هم

هاي اجرايي ملي، توفيق چنداني دروني دستگاه هايحقوقي و قانوني كشور و مقاومت

نوعي قسمتي از وظايف همراه نداشته است. در حال حاضر نهادهايي كه هريک بهبه

دهند در كشور وجود دارند. نكته قابل توجه اينكه در حال حاضر گرانه را انجام ميتنظيم

ه تركيبي از امور در ايران مرز مشخصي بين وظايف وجود ندارد و نهادهايي هستند ك

گري شامل چهار دهند. الگوهاي تنظيمگرانه، اجرايي و... را انجام ميسياستگذارانه، تنظيم

گر كامالً در اختيار حاكميت است(، گري حاكميتي )نهاد تنظيمحالت: تنظيم

گري شود(، تنظيمگرانه توسط فعالين بخش انجام ميگري )امور تنظيمخودتنظيم

گري مشاركتي گر مستقل از حاكميت و فعالين بخش است( و تنظيمنظيمخصوصي )نهاد ت

 1گري( است.گري حاكميتي و خودتنظيم)تركيبي از تنظيم

بازار،  يياناكار از جلوگيري و رقابتي فضاي ايجاد با تواندمي گري،تنظيم مناسب انجام

گري، بسترهاي يمها فراهم كند. تنظسازيگيري از منافع خصوصيزمينه را براي بهره

كه بدون وجود كند درحاليرا فراهم ميرقابتي الزم براي فعاليت بخش خصوصي 

گري مناسب، بخش خصوصي يا امكان ورود به بازار را پيدا نخواهد كرد و يا در تنظيم

 2صورت ورود به بازار، زمينه ايجاد انحصار توسط همان بخش خصوصي فراهم خواهد شد.

                                                 
 .همان .1

 .همان .2
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ستفاده از ابزارهاي مختلفي براي مديريت زنجيره ارزش فوالد ادر حال حاضر دولت 

دي از كند. الزام به عرضه محصوالت در بورس كاال و تعيين سهميه عرضه براي تعدامي

عامالت مابطال برخي  توليدكنندگان عمده فوالد و محصوالت فوالدي، قيمتگذاري دولتي،

بندي هاي صادراتي و سهميهمنوعيتها و موضع عوارض صادراتي، محدوديت بورس كاال،

 مههطور كه مشخص است، دولت تقريباً از جمله اين ابزارهاست. همانمواد اوليه از

طوري كه در ابزارهاي ممكن براي تنظيم بازار و موازنه زنجيره ارزش بهره برده است به

ي را بدين جديدهر مرحله و با توجه به كارامد نبودن ابزارهاي مورد استفاده، ابزارهاي 

اي قيمتي هاي مداخلهكار برده است. در بخش دوم اين گزارش، آثار سياستمنظور به

توجهي  ها تأثير قابلدولت در بازار مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه اين سياست

زمينه  كنندگان نهايي كاالها ندارد و در عوض موجب ايجادبر قدرت خريد و رفاه مصرف

گري و هاي عرضه و تقاضا در بورس كاال، رونق واسطهمسثر شدن مكانيافساد، بي

ازارهاي از دست رفتن ب هم خوردن توازن زنجيره ارزش،هاي غيرمولد اقتصادي، بهفعاليت

 هاي متعدد تعزيراتي و... شده است. صادراتي، احتكار، تشكيل شدن پرونده

منظور بازگشت د، با طراحي مدلي بهآثار دخالت نامحدود دولت در بازار زنجيره فوال

هاي بخش معادن و صنايع پذير است. اكوسيستم فعاليتگري امكاندولت به نقش تنظيم

شرايط كشور و به ويژه زنجيره فوالد، ظرفيت طراحي اين مدل را دارد. با توجه معدني به

عنوان مبناي اين را به« گري مشاركتيتنظيم»توان مدل وضعيت زنجيره فوالد ايران، مي

اساس اين مدل، تنظيم بازار محصوالت معدني و فوالدي با مشاركت فرايند قرار داد. بر

صورت يكطرفه حاكميت و فعاالن زنجيره فوالد انجام شده و مداخالت در كنترل بازار به

شود. اين روند موجب خواهد شد تا منافع حاكميت و بخش توسط حاكميت انجام نمي
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زمان لحاظ و فرايند تنظيم بازار به يک بازي برد ـ برد تبديل شده ورت همصخصوصي به

و منافع حاصل از آن به حاكميت، فعاالن اين حوزه و عموم مردم برسد. در اين حالت با 

استفاده حداقلي از ابزارهاي كنترلي، امكان تنظيم بازار محصوالت معدني و فوالدي فراهم 

 شود: رهاي زير پيشنهاد ميخواهد شد. بدين منظور راهكا

ه هاي انرژي در زنجيرتدوين برنامه مشخص براي آزادسازي تدريجي قيمت حامل .1

 ،هادهي منابع آن براي توسعه صنايع معدني و زيرساختو جهت فوالد كشور

توقف قيمتگذاري دولتي محصوالت معدني و فوالدي و اصالت بخشيدن به  .2

 ،نجيره ارزش فوالدو تقاضا در كل زهاي عرضه مسمكاني

وسط تهاي فوالدي( صرفاً و مستقالً تنظيم بازار كاالهاي انحصاري )مانند ورق .3

 ،شوراي رقابت

، گري مشاركتي با تشكيل ستاد زنجيره فوالد با حضور دولتطراحي مدل تنظيم .4

 هاي تخصصي، بخش خصوصي و نظام مهندسي معدن.هاي اقتصادي، انجمنتشكل
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 مختلف براي تنظيم بازار زنجيره فوالد سناريوهاي  بنديجمع

هاي اياالت متحده آمريكا( )جهش ارزي و تحريم 1398و  1397هاي شرايط كشور در سال

ابزارهاي در دسترس، براي تنظيم بازار محصوالت معدني و  موجب شد تا دولت از كليه

قيمتگذاري، الزام به عرضه در بورس كاال، فوالدي استفاده كند. استفاده از ابزارهايي مانند 

بندي مواد اوليه ها براي صادرات و سهميهيتدوضع عوارض صادراتي، ايجاد انواع محدو

جانبه دولت بر بازار فوالد ايران شده است. اين نوع دخالت براي تنظيم موجب سيطره همه

ردن توازن زنجيره، ايجاد هم خوگري، احتكار كاال، بهي چون رونق واسطهئبازار، آثار سو

زمينه فساد، از دست رفتن بازارهاي صادراتي و... شده است. نتيجه مطالعات اين گزارش 

دهد كه قيمتگذاري دستوري شمش فوالد و به تبع آن ساير محصوالت معدني، نشان مي

ي رسد توقف روندهانظر ميهم خوردن توازن زنجيره فوالد در كشور است. بهريشه اصلي به

تنها راهكار تنظيم بازار « گري مشاركتيتنظيم»بر اي فعلي و طراحي مدلي مبتنيمداخله

گيري از اين مدل موجب كاهش شكاف و برقراري توازن در زنجيره فوالد ايران است. بهره

شود. همچنين با توجه به توليد مازاد بر نياز محصوالت هاي داخلي و جهاني ميميان قيمت

هاي مختلف زنجيره فوالد در كشور، امكان تأمين مواد اوليه مورد نياز حلقه مختلف زنجيره

شود تا در صورت كسري مواد اوليه از داخل كشور فراهم خواهد شد. شرايط فوق باعث مي

پذيري در زنجيره، واردات محدود نيازهاي واحدهاي توليدي، تأثير قابل توجهي بر رقابت

باشد. بر همين اساس سناريوهاي مختلف به شرح ذيل  و سودآوري اين واحدها نداشته

 پيش روي سياستگذار خواهد بود:
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هاي انرژي در ريزي براي آزادسازي تدريجي قيمت حاملبرنامه ـ سناريو اول

ت توقف قيمتگذاري دستوري شمش فوالد و محاسبه قيمت ساير محصوالزنجيره فوالد، 

  هاي موجودفرمول براساسزنجيره 

هاي انرژي در ريزي براي آزادسازي تدريجي قيمت حاملبرنامه ـ دوم سناريو

ت ي كشف قيمامعن)به آزادسازي قيمت محصوالت مختلف زنجيره فوالد زنجيره فوالد،

 هاي عرضه و تقاضا(مسبرمبناي مكاني

هاي انرژي در ريزي براي آزادسازي تدريجي قيمت حاملبرنامه ـ سناريو سوم

ناي )كشف قيمت بر مب ادسازي قيمت محصوالت مختلف زنجيره فوالدآز زنجيره فوالد،

قيمتي  در كنار استفاده از ابزارهاي مالي براي كاهش شوك هاي عرضه و تقاضامكانيسم

 مدر شرايط تحريحسب مورد  و وضع عوارض صادراتي بر (ناشي از نوسانات نرخ ارز

نخست، همچنان دولت مجبور دهد كه در صورت اجراي سناريوي ها نشان ميبررسي

هاي ذكر شده اي از ابزارها براي تنظيم بازار استفاده كند و چالشخواهد بود تا از مجموعه

زيرا  طور كامل مرتفع نخواهند شد. سناريوي دوم در شرايط تحريم امكان اجرايي نداردبه

ممكن است  اي داشته وهزينه حمل دريايي به دليل شرايط تحريم افزايش قابل مالحظه

هاي افزايش فزاينده قيمتهمچنان باعث باال بودن جذابيت صادرات محصوالت معدني و 

در . سناريوي سوم راهكاري بهينه براي تنظيم بازار محصوالت زنجيره فوالد داخلي شود

هاي جهاني است كه موجب خواهد شد تا ضمن كاهش شكاف ميان قيمتشرايط تحريم 

رمبناي عرضه و تقاضا انجام شده و توازن زنجيره برقرار باشد. ها بو داخلي، كشف قيمت

در اين سناريو واردات محدود مواد اوليه براي جبران كسري نيز موجب كاهش سودآوري 
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توان با استفاده از ابزارهاي در سناريو سوم مي پذيري توليدكنندگان نخواهد شد.و رقابت

را كاهش داد به طوري كه با استفاده از ارز  هاي قيمتي ناشي از تغييرات نرخمالي، شوك

شايان ذكر است   اين ساز و كارها، به صورت پايدار سياست آزادسازي قيمت را دنبال كرد.

دهي تواند با جهتهاي انرژي نيز ميكه منابع حاصل از آزادسازي تدريجي قيمت حامل

  از مورد استفاده قرار گيرد. هاي مورد نيدرست براي توسعه معادن، صنايع معدني و زيرساخت
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